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OMUL ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRII SOCIALE 

THE INDIVIDUAL IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGES  

 

Iurchevici Iulia  

CONCEPTUL DE SPAȚIU PSIHOLOGIC AL PERSONALITĂȚII ÎN CIRCUITUL 

ȘTIINȚIIC PSIHOLOGIC 

THE CONCEPT OF PERSONAL PSYCHOLOGICAL SPACE IN THE PSYHOLOGICAL 

SCIENTIFIC NETWORK 

Rezumat 

În articol este analizat conceptul de spațiul psihologic al persoanei. Sunt evidențiate 

caracteristicile generale ale spațiului prin intermediul elementelor sale (persoane, grupuri, obiecte 

materiale și nemateriale) și "axele de coordonate". De asemenea este arătată relația conceptului de spațiu 

psihologic cu alte concepte. 

Cuvinte-cheie: persoană, autodeterminare, mediul social, spațiul psihologic, spațiul social-
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Abstract 

The article analyzes the concept of psychological space of the person. The general 

characteristics of the space are emphasized through its elements (persons, groups, material and non-

material objects) and the “coordinate axes”. It also shows the relationship of the concept of psychological 

space with other concepts. 

Key-words: person, self-determination, social environment, psychological space, social-

psychological space, elements of psychological space. 

„Eu” nu sunt numai gândurile, sentimentele și trupul meu,  
ci și prietenii mei și lucrurile mele personale (W. James) 

În prezent una dintre cele mai importante caracteristici ale personalității devine organizarea 

armonioasă a lumii sale interne, coeziunea nevoilor și scopurilor, care conduc spre realizarea pe 

deplin a potenţialul persoanei şi obținerea succesului în diverse domenii de interacţiune cu lumea. 

Complexitate și intensitatea proceselor socio-psihologice impun cerinţe speciale față de autonomia 

personală, libertate şi responsabilitate; plasează persoana în fața necesității de a crea şi de a-și păstra 

suveranitatea existenței. Pe de altă parte, societatea noastră pătrunde rapid în era informaţională, 

când relațiile dintre oameni devin tot mai impersonale, iar individului îi este, din ce în ce, mai dificil 

să se autodetermine în lumea oamenilor, lucrurilor și tehnologiilor. 

Conceptul spațiu psihologic subliniază imiscibilitatea subiectului cu lumea, afirmând în 

același timp unitatea lor. Caracteristicile acestui spațiu, din diferite perspective metodologice, au 

tangență cu următoarele conceptele: „spațiu vital” (K. Levin), „lume vitală” (L. Binswanger), 

„spațiul personal” (K. Jaspers), „câmp semantic” (L. S. Vygotsky), „spațiu transsubiectiv” (D. N. 

Uznadze), „lumea multidimensională” (A.N. Leontiev), „spațiu multidimensional al vieții" (V.E. 

Klochko) [apud 1]. Conceptul spațiului psihologic al individului, într-un context sau altul, este 

prezent în lucrările lui W. James, K. Levin, E. Erickson, F. Perls ș.a.  

Conceptul lumea interioară a individului s-a dezvoltat odată cu apariția conceptului 

conștiință și a fost abordat din perspectiva filosofiei subiectivității. Ulterior, au fost formulate 

criteriile conștiinței de sine, printre care - identitatea "Eu" și opoziția "Eu" și "non-Eu". În cercetările 

teoretice sunt descrise diferite tipologii ale spațiului personal, în care se evidențiază atât mediul 

însuși (obiectual și social), cât și procesul de interiorizare a subiectului – însușirea mediului extern 

și transferul acestuia în conținutul lumii interioare [7]. Mai târziu, pentru a descrie sistemul integral 

al valorilor umane, a fost introdus conceptul de „imagine a lumii”, în care a fost întruchipată ideea 
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de integritate și continuitate în geneza, dezvoltarea și funcționarea sferei cognitive a persoanei. 

Imaginea lumii este definită de specialiști ca „integrator” a amprentelor interacțiunii omului cu 

realitatea obiectivă [1]. Reprezentările despre spațiul psihologic al personalității au evoluat de la 

noțiunile de „câmp psihologic”, „autonomie personală”, „identitate”, „lume personală” la noțiunile 

de „lume vitală”, „lume trans-subiectivă (multidimensională)”, „spațiu mental". 

Abordarea subiect-mediu postulează, că persoană, ca ființă ce posedă psihic și conștiință, 

trăiește într-un spațiu psihologic construit în conformitate cu nevoile și posibilitățile sale reale. Între 

subiect și mediu există o constantă interpătrundere [ibidem].  

Spațiul psihologic al individului este definit de către C. К. Нapтoвa-Бoчaвep ca un 

fragment semnificativ al vieții care determină activitatea actuală și strategia de viață a omului [ 6, 

p.36]. Acesta include în sine un complex de fenomene fizice, sociale și psihologice cu care o 

persoană se identifică (teritoriu, obiecte personale, relații sociale, atitudini). Aceste fenomene devin 

importante în contextul situației psihologice, dobândind o semnificație personală pentru subiect și 

încep să fie protejate prin toate mijloacele fizice și psihologice disponibile. 

A. L. Zhuravlev, A. B. Kupreichenko abordează spațiul psihologic din două perspective. 

În sens restrâns, în viziunea autorilor, spațiul psihologic este un mediu „subiectiv”, adică perceput 

și evaluat selectiv, prezentat în conștient și însușit de subiect, completat și transformat, sau mai 

degrabă „generat”, creat, format și susținut de subiect în conformitate cu principiile și sensurile 

vieții sale, valorile și obiectivele sale etc. Individul este, de altfel, un element indispensabil al acestui 

spațiu [2, p.12]. Într-un sens mai larg, continuă autorii citați, spațiul psihologic al unei persoane 

este un sistem de obiecte sau fenomene semnificative pentru subiect în sens pozitiv, neutru sau 

negativ (inclusiv el însuși), fiecare, ocupând poziții specifice în această structură, aflându-se în 

relații specifice unele cu altele și realizând unele funcții sau roluri în conformitate cu anumite norme 

și standarde, precum și cu anumite legități etc. Obiectele sau fenomenele semnificative pentru 

subiect pot să existe sau să nu existe în lumea reală, pot fi percepute de deferiți oameni într-un mod 

total diferit și pot îndeplini funcții foarte speciale în viața lor [idem, p.13]. 

Spațiul psihologic reprezintă o formă a subiectivității umane și se dezvoltă prin intermediul 

alegerilor succesive (identificări - înstrăinării) în fiecare situație de viață. Spațiul psihologic este 

flexibil și depinde de intensitatea și semnificația activității omului. Astfel, acesta poate să se 

lărgească în prezența unor perspectivele incerte, care corespund etapei de căutare în viață, poate 

rămâne constant în cazul găsirii unui răspuns și poate să se restrângă, atunci când apare o idee 

supraevaluată, sau în starea de îndrăgostire etc. [apud 3, p.2]. 

Așa cum rezultă din cele menționate anterior, spațiul psihologic al personalității este un 

concept complex, care potrivit S.K. Nartova-Bochaver, se dezvoltă în ontogeneza prin apariția unor 

noi dimensiuni, prin transferul hotarelor sale în alte dimensiuni deja existente (extinderea zonei de 

suveranitate), completarea acestora cu conținut diferit în funcție de experiență și sarcinile 

dezvoltării [5, p.103]. S. K. Nartova-Bochaver determină și justifică empiric următoarea 

consecutivitate a dezvoltării spațiului psihologic: spațiul corporalitatea apare în perioada sugarului, 

spațiul personal și al lucrurilor - de-a lungul copilăriei timpurii și vârstei preșcolare, spațiul 

obiceiurilor temporare începe să se dezvolte de la vârsta preșcolară și pe tot parcursul vârstei școlare 

mici. Spațiul relațiilor sociale începe să se formeze în perioada preșcolară, gusturile și valorile – tot 

atunci, dar devin un reglator al comportamentului în adolescență [5]. Rezultă că, deși dezvoltarea 

spațiului psihologic are loc pe parcursul întregii veți, acest proces decurge mai intensiv la etapa 

preșcolară și în adolescență. Se încheie acest proces de formare a suveranității psihologice la vârsta 

de 16-17 ani, vârstă adesea denumită ca cea mai grea perioadă în viața unei persoane. Astfel, spațiul 
psihologic poate fi considerat ca o stare a personalității, dar și ca o trăsătură stabilă care 

interacționează cu alte trăsături ale personalității. 
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Funcțiile spațiului personal sunt legate de componentele sale structurale. Suveranitatea 
corporală îndeplinește funcția de acceptare de sine, asigurând încrederea față de lume; autonomia 

spațială și temporală desemnează și susțin identitatea socială, fac posibil controlul intensității 

contactelor sociale. Sfera interacțiunii interpersonale este responsabilă pentru stabilirea relațiilor 

de intimitate psihologică, alegerea unui grup de referință sau a altului semnificativ, asumarea 

responsabilității pentru relațiile cu oamenii. Orientările valorice determină atitudinea față de alții 

și față de sine însuși, mențin integritatea interioară a individului și sunt sursele de formare a 

simțurilor. Sfera moral spirituală formează stabilitatea imaginii despre lume; conferă sens 

lucrurilor și evenimentelor care au loc și intențiilor de viitor, precum și posibilitatea unui control 

conștient asupra proceselor din cursul vieții; idealurile de viață contribuie la formarea imaginii 

viitorului dorit [1]. 

Un loc cheie în fenomenologia spațiului psihologic este ocupat de hotarele lui. Cea mai 

importantă calitate a spațiului psihologic, după părerea S. K. Nartova-Bochaver, este rezistența 

hotarelor acestuia, care permit omului să simtă suveranitatea „Eu” – lui său, sentimentul de 

încredere în sine, securitate, încredere în lume [5, p.101]. Conform rezultatelor cercetării empirice 

și generalizărilor teoretice, autoarea citată mai sus, identifică următoarele funcții ale hotarelor 

spațiului psihologic: 

La hotarul interacțiunii cu lumea din jur se naște subiectivitatea. Hotarele definesc ceea 

ce este „Eu” și ceea ce este „non-Eu”, ceea ce-mi aparține și ce nu-mi aparține. Linia de hotar arată 

unde se termină „Eu”-ul și începe celălalt. 

Hotarele definesc identitatea personală a omului. Stabilind hotarul, personalitatea se 

autodefinește și este capabilă să-și aleagă în mod activ mijloacele de auto-exprimare și de auto-

afirmare, fără a încălca libertatea personală. Dacă hotarul psihologic nu îndeplinește această funcție, 

identitatea nu este clară. 

Prin stabilirea hotarului, subiectul își creează oportunități și instrumente de interacțiune 

pe poziție de egalitate. Contactul ca cea mai matură formă de interacțiune se dezvoltă exact la hotar, 

unde se menține separarea, iar asocierea care apare nu încalcă integritatea individului. Dacă hotarele 

psihologice nu realizează această funcție, abilitatea de a stabili relații este înlocuită fie de 

manipulare pasivă, fie de lipsă de respect față de ceilalți. 

Hotarele oferă posibilitatea trierii influențelor externe, precum și protecție împotriva 

influențelor distructive. Hotarele integre protejează împotriva tentației diverselor dependențe și 

vicii, adică îi permite subiectului să se ridice „deasupra câmpului”. Încălcarea hotarelor duce la 

apariția victimizării și dezvoltarea complexului de victimă. 

Prezența hotarelor determină limitele responsabilității personale. Hotarele psihologice 

ajută omul să înțeleagă care este obiectul responsabilității sale, ce nu este proprietatea sa și pentru 

ce nu ar trebui să-și asume responsabilitate. Imposibilitatea de a conștientiza hotarele propriei 

responsabilități poate duce la: 1) hiperresponsabilitate și suprasolicitări mentale, 2) apariția 

simtimentului de vinovăție nevrotică, 3) la infantilismul celor din jur, care nu-și asumă 

responsabilitate pentru consecințele greșelilor lor, 4) la incapacitatea de a cere ajutor [5, p.103-104]. 

Descrierea și evaluarea anumitor tipuri și forme de spațiului psihologic, poate fi realizată 

după cum susțin cercetătorii ruși A. L. Zhuravlev și A. B. Kupreichenko în baza a șase grupuri de 

caracteristici ale spațiului psihologic [2, p. 14]. 

În grupul caracteristicilor generale ale spațiului psihologic sunt elementele sale (oameni, 

grupuri, diverse obiecte și fenomene materiale și nemateriale) și „axele de coordonate” – pe care 

autorii amintiți mai sus le definesc drept caracteristici a căror grad de importanță în viziunea 
subiectului determină poziția elementelor individuale în spațiul său psihologic [ibidem]. Pentru 

diferite tipuri de spațiu, astfel de caracteristici pot fi reprezentate de o varietate de fenomene: 

semnificații și valori, scopuri și funcții, precum și tipuri de relații, de exemplu respect, încredere, 
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responsabilitate, apartenență, dependență, rudenie etc. În plus, caracteristici generale ale spațiului 

sunt și relațiile de bază dintre elemente, precum și legitățile care guvernează spațiul și tendințele de 

schimbare ale acestuia. O astfel de legitate, în viziunea cercetătorilor, poate fi „actualizarea” 

periodică a spațiului prin metoda de încercare și eroare sau printr-o altă modalitate în calitate de 

strategie specială pentru satisfacerea totală a nevoilor subiectului. În acest caz, obiectele incluse 

anterior în spațiul psihologic sunt supuse permanent evaluării și reevaluării, selecției și rotației, 

eliminării etc. Sunt posibile și legități opuse ca și conținut, în special menținerea compoziției și 

structurii neschimbate a spațiului psihologic, în special a spațiului social-psihologic[ibidem]. 

O evaluare cantitativă generală a spațiului social și psihologic poate fi făcută utilizând, 

următorul grup de caracteristici formale / dinamice: formarea și structurarea spațiului (prezența și 

tipul structurii), realismul său, precum și densitatea sau rarefierea, dinamismul intern, puterea și 

rezistența față de influențele externe, deschiderea și permeabilitatea hotarelor ș. a. m. d. Pot suscita 

interes astfel de indicatori precum ar fi omogenitatea / eterogenitatea spațiului, prezența și numărul 

zonelor speciale, subspațiile, „denaturările”, precum și pragurile ce le limitează, barierele etc. [2, p. 

14].  

Creator al spațiului psihologic, așa cum știm, este subiectul însuși (persoana, grup mic sau 

grupul mare). Prin urmare, în analiza spațiului trebuie să țină seama de calitățile specifice ale 

acestuia. În calitate de trăsături ale subiectului spațiului psihologic, care influențează semnificativ 

asupra conținutului, structurii și existenței spațiului sunt, după cum specifică A. L. Zhuravlev și A. 

B. Kupreichenko, atitudinea subiectului față de spațiul dat în ansamblul lui, atitudinea față de locul, 

rolul și funcțiile lui în acest cadru, precum și atitudinea față de elementele individuale ale acestuia 

[ibidem]. În calitate de atitudini – cheie pot fi așteptările, speranțele, temerile, scopurile și intențiile, 

etc. De asemenea, ele pot fi evaluate cantitativ prin intermediul indicatorilor gradului de 

conștientizare și de relevanță a relațiilor. Deoarece spațiul nu este întotdeauna centrat pe subiect, 

indicatori semnificativi pot fi: poziția subiectului în spațiu, stabilitatea / variabilitatea poziției sale, 

volumul ocupat, intensitatea și viteza proceselor, precum și vectorul deplasării în spațiu. Indicatorii 

importanți sunt și semnificația subiectivă a „axelor de coordonate” individuale ale spațiului, tipurile 

de scale pentru evaluarea atitudinii, valorile pragurilor pentru scările individuale, gradul de 

exprimare a atitudinii. 

Un grup aparte de caracteristici ale spațiului psihologic îl formează caracteristicile 

elementelor spațiului. Obiectele incluse în spațiul social-psihologic, desigur, sunt legate de 

subiectul său, cu alte elemente și grupuri de elemente prin relații, care sunt reglementate de anumite 

reguli și se supun, în viziunea subiectului, unor legități specifice. Elementele concrete ale spațiului 

ocupă un anumit "volum" în el, formează zone sau sfere diferite de relații care diferă nu numai prin 

apropierea sau depărtarea lor psihologică față de subiect, prin poziția lor în diferite direcții (orientare 

în diferite "axe de coordonate" ale spațiului), ci și prin vectorul deplasării în spațiu. Toate 

elementele spațiului psihologic pot fi organizate ierarhic și se pot influențează unul pe celălalt 

(stimula, reține, inhiba, completa, neutraliza, distruge etc.). De exemplu, sfera profesională poate 

afecta negativ realizarea individului în sfera relațiilor de familie ș.a.m.d. Deseori, interacțiunea 

dintre elemente duce la schimbare în spațiul psihologic al subiectului. Astfel, unul dintre elementele 

spațiului poate fi inclus sau exclus din acesta sub influența unui alt element [2, p. 15]. 

Pe lângă caracteristicile „interne”,descrise mai sus, autorii citați susțin că, există și un șir 

de caracteristici „externe”, care contribuie la descrierea și evaluarea cantitativă a caracteristicilor 

relațiilor interdimensionale, de exemplu între diverse spații psihologice ale aceluiași subiect sau 

dintre spații psihologice ale altor subiecți. Analiza poate include atât aspectele ce țin de conținutul 

acestor relații și legitățile în schimbarea lor, precum și caracteristicile formal - dinamice. Acestea 

din urmă includ gradul de corespundere a spațiilor, de identitate, conflictualitate, distanțare, 

suveranitate etc. Pentru analiza relațiilor interdimensionale, de asemenea sunt importante: ierarhia 
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și structura spațiilor, gradientul deplasării lor și intensitatea influențelor reciproce (apropierea și 

îndepărtarea, marginalizarea și absorbția, fuziunea și fragmentarea). 

Pentru a analiza spațiul psihologic în contextul cercetării auto-determinării subiectului, pot 

fi semnificative și un alt grup de caracteristici. Astfel, spațiul psihologic poate fi evaluat, în general, 

și în baza criteriului influența asupra succesului autodeterminării sau eficacității activității vitale, 

din punctul de vedere al subiectului însuși. Astfel de caracteristici ale eficienței spațiului psihologic 

sunt confortul / disconfortul, armonie / dizarmonie, evaluarea acestui spațiu de către subiect ca fiind 

unul de stimulare, dezvoltare, reținere, activitate de neutralizare și activitate vitală. Spațiul 

psihologic poate fi, de asemenea, perceput ca protector sau ceea ce-l face pe subiect vulnerabil. Pot 

fi identificate și alte caracteristici ale eficienței spațiului psihologic, iar semnificația lor va depinde 

de scopurile autodeterminării subiectului într-o anumită etapă a vieții sale. 

În baza celor prezentate mai sus putem identifica, împreună cu S. K. Nartova-Bochaver, că 

spațiul psihologic al personalității are următoarele proprietăți. 

1. Persoana percepe spațiul ca pe ceva propriu, însușit sau creat de ea însăși și prin urmare 

reprezintă o valoare. 

2. Persoana are posibilitatea să controleze și să protejeze tot ceea ce se află și apare în acest 

spațiu, astfel, își realizează sentimentul de autor (ceea ce nu poate fi controlat este respins și devine 

un obiect în afara spațiului personal al subiectului). 

3. Spațiul psihologic există în mod natural și nu poate fi oglindit fără apariția unor situații 

problematice, este „transparent” și, prin urmare, este mai dificil de fi supus unei descrieri 

pozitiviste. 

4. Cea mai importantă proprietate a unui spațiu psihologic este integritatea hotarelor sale 

[5, p.104]. 

Starea și siguranța spațiului psihologic, integritatea hotarelor acestuia determină și reflectă 

sănătatea mentală a și confort a individului. În perioadele de stabilitate a vieții, spațiul psihologic 

tinde spre echilibru, folosind limbajul deja însușit de auto-exprimare. În timpul evenimentelor 

critice hotarele își pot pierde rezistența și personalitatea regresează la limbajul din trecutul său, în 

special, la psihosomatică sau la posedarea impulsivă a obiectelor. Penetrarea hotarelor spațiului 

psihologic poate servi drept simptom și, în același timp, să fie cauză a diferitelor forme de tulburări 

mintale.  

Conceptul spațiul psihologic al personalității este unul constructiv, care poate fi utilizat în 

diferite domenii de cercetare, și poate constitui obiectul studiilor ulterioare.  
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STRESS SOURCES SPECIFIC TO THE FAMILY SISTEM AND WAYS OF 

COMBATING THEM  

SURSELE DE STRES SPECIFICE SISTEMULUI FAMILIAL ȘI COMBATEREA LOR  

Abstract 

In this article, we will glance over the impact of different stress sources on the family system, as 

well as look at the benefits of family psychotherapy. Family life, together with the dynamics that evolve 

within are an inexhaustible source from which both the suffering and happiness of individuals emerge, 

and which determine a person’s efficiency and social adaptability. Salvador Minuchin (1974) describes 

four sources of stress in the family system: stressful contact of a family member with extramarital forces; 

a contact stressful to the entire family with extramarital forces; stress during the family transition period; 

stress caused by idiosyncratic problems. He also describes the types of events leading up to family 

deconstruction: emotional, physical and sexual abuse; delinquency of a family member (particularly a 

parent); member breakup (by leaving, divorce); financial instability; unemployment; death or disease of 

a family member. Our suffering, discomfort and personal dissatisfaction are traits that inspire us to 

achieve personal change. The first steps begin after a personal or family crisis, after a breakup, a loss or 

from separation. The potential blocked up until that moment emerges together with a sense of perception 

for a better life. Any family is able to drastically improve its life quality, is only every member will be 

able to admit the problems they are confronting, wishes to change something, and most importantly, acts 

in a way aligning with such positive changes. 

Key-words: family functionality, family therapeutics, family structure, family functions, family 

hierarchy, effective family climate, conflict, level of self-differentiation between family members. 

Rezumat 

Dezvoltarea sferei emoțional-volitive este unul dintre cele mai importante aspecte ale În acest 

articol am trecut în revistă impactul surselor de stres asupra sistemului familial, combaterea lor și 

beneficiile psihoterapiei de familie. Viața de familie, dinamica și transformările care au loc în sânul 

familiei reprezintă izvorul nesecat din care apar și se dezvoltă bucuria sau suferința indivizilor, eficienta 

sau ineficiența lor, adaptarea sau neadaptarea la cerințele societății moderne. Salvador Minuchin (1974) 

descrie patru surse de stres pentru sistemul familial: contactul stresant al unui membru al familiei cu 

forte extraconjugale; contactul stresant al întregii familii cu forte extrafamiliale; stresul în perioada de 

tranziție din familie; stresul cauzat de o problemă idiosincratică. Sunt descrise categoriile de evenimente 

care destructurează familiile și indivizii: abuzurile emoționale, fizice, sexuale; delicvența unui membru, 

în special părinte; separarea membrilor (prin părăsire, divorț); sărăcie; șomaj; decesul unui membru; 

boala gravă a unui membru. Suferința, disconfortul, insatisfacția fata de noi înșine ne pasionează către o 

schimbare personala. Demersurile încep după o criză personală, conjugală sau familială, după o ruptura, 

după o pierdere sau după o separare. Energiile blocate până atunci se eliberează și devin mai receptive 

față de o viată mai bună. Orice familie poate spera să-și îmbunătățească calitatea vieții dacă fiecare 

membru al ei este gata să recunoască problemele cu care se confruntă, dorește să schimbe ceva și, mai 

ales, face ceva pentru ca schimbarea spre bine să se producă. 

Cuvinte–cheie: funcționarea familiei, terapia de familie, structura familiei, funcțiile familiei, 

rolurile familiei, climatul afectiv al familiei, conflict, nivelul de diferențiere a sinelui membrilor familiei.  
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Family life, the dynamics and transformations that take place within the family itself 

represent the bottomless fount from which emerge both the happiness and suffering of individuals, 

as well as their efficiency and adaptability to the norms of modern society. From its foundation 

family is one of the most important factors when determining the inner equilibrium of a person. 

However, with the passage of time it can also become the main factor of suffering and isolation for 

an individual, giving the fact that every any family may experience hardships requiring some 

restructuring and denunciation of some behaviour patterns in the favour of others. Those moments 

represent sources of stress for a family. 

Society shifts deeply affect the modern family. External institutions have overtaken many of 

its functions. The idea of personal mobility has gained a great impact, to the extent that many 

families moved from one community to another, leaving old friends behind, seeking better 

standards of living. This factor manages to separate parent from their own children, unable to find 

replacements for functions, which were earlier fulfilled by the grandparents (functions such as 

taking care of the mother and infant after birth, a chance to spend time with the child, and financial 

support during hard times). The outside world has become a source of potentially perilous forces. 

Social shifts have also influenced the modern family, revealing doubts as to outdated values and 

customs: the role of one’s personality is no longer automated and undoubted, predetermined by a 

strict social order and approved practices; such roles have to be learned again in new environments. 

In their reactions to new values, the man woman become confused, having doubts and stress as to 

their ability to fulfil the roles of a simple family. 

Psychoanalysis has also profoundly influenced representations related to human behaviour, 

motivations and learning, forcing people to re-examine all aspects of their lives and to improve on 

them, especially in the ways in which to educate their children: psychoanalyst theory has motivated 

parents to afford their children more liberty as to not harm their psychological development; such 

ideas confuse the parents, who reach a certain logical absurdity. Such currents create within parents 

a feeling of confusion and loss of self-worth. A man’s family life has become so separated from his 

professional life that it may seem to him that he is living a double life. They start feeling helpless, 

unprotected and unworthy of attention in their career life. The money they bring back home never 

seems adequate enough as it is all spent as fast as it is produced. In a domestic context, they feel, 

as they are no more than helpers to the mother or as an extra disciplinary measure at her disposal. 

Often they find themselves wishing that the family would adapt to their needs. They tire, feeling 

deceived and overwhelmed by the tasks and decisions they have made during the day. They would 

much rather prefer a family that would behave as a sanatorium for them. It is also hard for their 

children, especially their sons to model their life and values after tired, overworked, strafed or 

simply absent fathers. Women living an urban or suburban life are feeling torn away from the 

contemporary world. They have been taught to perceive social and cultural events that happen in 

the outside world, but not within their family. They have revealed that within a family circle they 

have lost work experience, self-worth, authority, focusing only on the role of wife and mother. 

Some women have found a job, leaving their children home either alone or with nannies, which are 

naturally going to either be replaced or mistreat them. Others have remained home, transforming 

the education in a new full-time job, thus compensating for their feelings of uselessness. 

The parenting role takes priority over that of spouses, as men and women perceive the more 

threatening aspects of their interpersonal relationship; having lost faith in each other, they live only 

for their children, as they have gained both the status and mandate to make their parents happy. 

Generally speaking this new inclination for ideals of romantic live and personal happiness have 

started to emerge in Western culture at the time when old ideals of masculinity and femininity were 

being foregone, this pattern being far from a coincidence: when people felt worthless, their desire 

to become everything for someone became all the more ardent. When people have gained the right 
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to choose their own partner, to make their own happiness and terminate a relationship on their terms 

through divorce, each couple started facing the dilemma of staying together or cutting off all ties.  

Nathan Ward Ackerman, when describing the general social conditions affecting a family, 

said: One the particularities of our times is a disharmony in the relationship between our person and 

society. Here we have different hypotheses: the concept of autonomy of David Émile Durkheim, a 

tendency towards alienation by Erich Seligmann Fromm. No matter how they call it, all agree on 

the tendency towards loneliness, the feeling of loss and confusion as to one’s own person, with the 

necessity of acceptance, thus turning to conformity [3]. 

Salvador Minuchin (1974) considers that there are four sources of stress for a family system. 

Stressful contact of a family member with extra conjugal forces. For instance, if a spouse is 

stressed at work, he/she may criticize the partner and even denounce the children, attacking them 

without any reason. This may lead to the isolation of the stressed spouse through the alliance of the 

other with the children as a defence mechanism. Alternatively, if a child has trouble in adapting to 

a new school environment, this might cause different reactions amongst parents (the mother may 

exaggerate, while the father may brush it off), which may lead to a rigidity of a sub-marital system. 

Stressful contact of the entire family with extra familiar forces. A family system can be 

heavily affected by economic recessions, by moving or even immigrating to another country, by 

poverty or by discrimination. 

Stress in a family’s transitional period. There are many phases in a family’s evolution, all 

requiring the establishment of new rules, often leading to conflict. Often this offers the entire family 

a chance to grow. However, if those conflicts are not solved in a timely manner they may lead to 

other difficulties. One example is the transition of a child to his teenage years. Adolescence implies 

a multitude of extra-familiar contact for the child, changing his subsequent status. He requires more 

autonomy and responsibility, thus shifting the parent/child relationship. The transactions of the 

parental subsystem will have to be changed from parent-child to parent-youth. Thus, the result will 

be a successful adaptation. In some cases the mother, for instance, may resist shifting her 

relationship with her son/teenage daughter, as this might include changes in her relationships with 

her husband. Thus, instead of changing her attitude, she may attack the teen and challenge his 

authority. If the father will step into the conflict taking the side of the child, there is a risk of creating 

a cross-generational coalition that may be generalized up to the point where the conflict envelops 

the entire family. If there will be no adaptation changes, dysfunctional patterns may emerge any 

time there will be a conflict. 

Stress caused by an idiosyncratic problem. An example of such situation is the presence of 

a chronically ill or mentally retarded family member. Such matters may overcharge the family, its 

sources and resistance mechanisms, giving the fact that the functions of the respective family 

member have to be overtaken by other family members. It’s also possible that in a certain 

evolutionary stage of the family and of the problem itself, an adaptation could occur, though later 

burdened by the entrance in another evolutionary phase. 

There are also differences between stressful and traumatizing events. These include: their 

intensity, as the traumatic ones are felt more intensely by the family; their effects over the family 

or its members, the stressful ones disorganizing the family for a set period, after which normal 

functioning returns, while traumatizing events persist for longer periods of time, maybe even 

permanently thus changing irreversibly the structure of the family. There are several types of events 

which destructurize the family and its members: Emotional, physical and sexual abuse; The 

delinquency of a family member, especially of a parent; The departure of a family member (by 
leaving, divorce); Poverty; Unemployment; Death or illness of a family member. The distinction 

between stressful and traumatizing event is a slim one, as something stressful for a family may be 

traumatizing for another. Traumatising events produce traumas not only in the individual, which 
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witnessed or was subject of such an event, but in the entire family system: its members, limits, 

relationships etc. The traumatizing events that happen within a family system produce reactions 

that affect the following levels of the human psyche: Functional level (physical, psychic, social); 

Affective life; Self-image; Future expectations; Personal Fulfilment. 

The character of the relationships within a family system depend on a series of abilities, 

attitudes and behaviour patterns of the spouses. Thus, we distinguish between harmonious 
relations, rick prone relationships, and abusive relationships.  

A harmonious relationship between spouses is when they: Discuss openly their problems, 

without resorting to verbal abuse. Listen and understand each-other, respecting each other’s 

opinions and being open to compromise; Appreciate properly the worth of their partner; Trust each 

other; Are honest with one another; Take their decisions together and are guided by the same 

values/principles; Coordinate their love life together; Talk openly about their decisions to enter in 

coital relationships; Decide together the evolution of their love life and accordingly set behavioural 

barriers together; In case of past sexual intercourse they talk openly about the consequences such 

as pregnancy, STDs and contraception. 

A rick prone relationship begins when one of the spouses: Does not communicate. Don’t 

listen to each other or reach a compromise; Don’t respect each other. Behave as to show disregard 

towards the other; Don’t have confidence in the loyalty of the other without good reasons; Are not 

honest. One or both are lying; They tend to fight over control. Perceive their wishes and decisions 

as more important; Emotionally suffocate the partner or forget to spend time with each other. Spend 

so much time together that one of the spouses is visibly uncomfortable, or often, spend so much 

time together that the rest of the family winds up being ignored; Exert pressure one over another in 

order to have sexual intercourse, ignoring all consequences. 

An abusive relationship begins when one of the spouses: Is communicating in abusive ways; 

Shouts during quarrels, threatening, insulting and humiliating the other without a solid foundation; 

Does not display any respect though abusive actions; Doesn’t consider the safety and feelings of 

the other partner; Suspects the other partner of infidelity without any good reason, accusing and 

thus verbally abusing the partner; Doesn’t assume responsibility for the abuse. The violent partner 

is denying or minimizes his actions, without feeling responsible for the abusive behaviour, blaming 

the other; Controls the other partner. The relationship isn’t one of equals. Only the opinions of a 

partner are taken into consideration within the family, dissent of the other being punished with 

further abuse; Controls where the other is going, who is he seeing and talking to. Doesn’t have any 

personal space and is thus isolated from the world. Only one of the spouses determines how, when 

and how does the intercourse take place, threatening or abusing the other before or after the sexual 

act. 

The gravest family disjunctions often requiring the intervention of a family therapist are (I. 

Mitrofan and C. Ciupercă, 2002): A negative self-image, negative feelings related to themselves; 

indirect, vague or insincere communication with other family members; rigid or non-consented 

rules used within the family system; few extra familiar relationships with rarely cross the formal 

stage [1]. Therapists consider that only when the family members will be freed from their own 

inhibitions, will they be able to increase family cohesion. The therapeutic process promotes 

behavioural changes by: helping family members with communicating more openly; supporting 

reluctant family members, constructively criticizing their interactions; by allowing every family 

member to be seen in a new light.  

The optimization of family communication means (I. Mitrofan and D. Vasile, 2001): 
manifesting increased cooperation; personal independence; increased liberties in both action and 

interactions; increasing the security of every family member; increased flexibility and 

interchangeability of family functions. In order to develop family cohesion and optimization of 



22 

 

communication within, the family therapist will offer family members to analyse and understand 

their emotions and needs following the model presented in Table 1. 

Table 1. Analysing needs and necessities [6] 

Triggering 

situation 

What does your 

partner do that 

provokes you? 

Emotional 

reaction 

What is the first 

feeling that you 

rationalize? 

Behavioural 

reaction 

How do I 

respond? 

Profound 

internal affairs 

Primal 

emotions (fear, 

shame, sadness, 

anger) 

The need of 

interpersonal 

relationships 

Acceptance, 

intimacy, care, 

respect, love, 

acceptance, 

gratitude etc. 

Specific 

wishes 

When you… I feel… And I react by… Behind them 

hide… 

What I truly 

wish is… 

I can feel that 

when… 

Come home late anger I criticize you Anxiety and a 

fear of rejection 

For me to truly 

feel that I matter 

to you 

You call me 

and warn me 

The psychotherapist considers the difficulties a family encounters because of the 

development of a family member or of the family in general. Problems are a normal part of human 

development, as they come to reveal resources hidden up to that point. 

What can the therapist do for the family? Considering Virginia Satir’s theories [4], an 

important landmark, exposing some uses of the relationship between parents and psychotherapists: 

Creating a space where every family member will feel secure when talking about their difficulties 

and dislikes; They know that they are entitled to confidentiality; Assurance that no one will be 

criticized and blamed; Every family member will be guided by the psychotherapist when seeking 

to recover their lost place within the family structure; A family member, upon being artificially 

assigned to a certain role, maintained only by the others, will learn how to exit this role and how to 

renounce desirable yet unhealthy behavioural patterns. Often times, a family member may develop 

a symptom or behaviour which may prove annoying for others precisely in order to avoid conflicts 

(for instance, a child may maintain the role of a “rebel” or “agitated” consciously in order to distract 

the parent from the problems and traumas of the entire family system). The psychotherapist is the 

one who will show them how to solve the problem by adopting changes within the entire family, 

not just singular members; The psychotherapist will support everyone’s initiatives in the process of 

mending family wounds; The presence of the psychotherapist will help diminish the helplessness 

and guilt of the parents facing problems involving suffering of the family system; Every family 

member will be helped to express their thoughts and feelings related to the difficulties faced. 

We will list some discoveries made by Virginia Satir, an exceptional psychologist and 

psychotherapist [5]: A person with low self-esteem will expect the partner to compensate for the 

lack of resources. Before thinking of what to offer a partner, in the best-case scenario, it will wait 

to receive love and attention from them. This partner will have to possess all the qualities that the 

one with low self-esteem cannot find within; A person that has reached low self-esteem will be 

inclined to fulfil any demands made by the other, fearing their disappointment. He/she will rarely 

express discontent in constructive ways, trying to seek solutions in conjunction with the partner; 

The family system is the place where the child learns how to behave, how to express his thoughts 

and emotions; If the partners are disappointed in one another and refuse to openly discuss the 

reasons behind this disappointment, external factors risk to distortion of the family system. The 

parents may react inadequately to the events in the life of their child, to his mistakes and his so-

called “rebel” attitude from his teenage years. Their opinions, advice and messages will lead to a 
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strong feeling of confusion on behalf of the child. They will be tempted to express their 

contradictory opinions with the criticized child/teenager, in order to indirectly voice the reproaches 

that cannot be expressed as a couple; The problems that have emerged in a family can cut down the 

self-respect of every family member, and the events of the outside world can be wrongly perceived, 

leading to an artificial continuation of this level of self-appreciation. The family will regard outside 

events in ways that will try to avoid pain, humiliation, and differing opinions; Parents incapable of 

solving the difficulties they encounter in their concubine have the tendency to transform their 

children in messengers in order to avoid communication with their partner; Before guiding a 

“problem child” when guiding him though difficulties and emotional distress, the psychotherapist 

must discover the benefits of the family should all its attention focus on the risky behaviour of the 

child. Oftentimes, parents wishing to ignore their marital proems will maintain unconsciously the 

behaviour of the child precisely in order to avoid the discovery of their difficulties. For instance, 

they criticize him, yet encourage him whenever he will win a dispute with another child even when 

using means that could injure the adversary. The misleading message thus surfaces: Behave, but 

you’d have better fought with the child that took your toy; In the case that aggressive behaviour is 

observed by the psychotherapist, and the parents sabotage or ignore the efforts during the séances, 

he will try to analyse the (paradoxical) benefits that the entire family system has following the 

frequently criticized behaviour; Deviant behaviour that is accepted within the family is functional 

in a dysfunctional family system; The psychotherapist will treat the symptoms/behaviour of the 

child/teen using the entire representation of the family system. Together with the child, the parents 

will too enter the therapeutic process. The proems is a self-inviting guest that will help the family 

find balance only after the realization of dormant tensions. The one who will express the difficulties 

encountered by the entire family is the only one capable of voicing this unwelcomed, yet useful 

guest. 

The uses of psychotherapy are: Easing up communication for the message to reach everyone 

properly; clearing everyone’s expectations of each other; helping the maintenance of an open, non-

accusing dialogue between family members and couples, thus avoiding quarrels; helping to 

understand the motives, intentions and wishes of each other; discovering the motives and intentions 

founding everyone’s behaviour; highlighting commonalities and contradictions between the couple; 

helps expressing feelings; helps expressing fears and resentments previously hidden in order to 

improve on the relationship; helps strengthen the marriage and parental relationships; easing up the 

expression of needs and wants; easing up the approach towards “taboo” topics by creating a fitting 

climate for such discussions; highlights existing discrepancies which, upon realization could be 

resolved; facilitating change and acceptance; offering partiality as to aid every member in reaching 

both their individual and family goals; offers the necessary conditions in order to express and reach 

individual and family objectives; helps defining the tasks assumed by every member; helps finding 

new solution in order to improve on the relationship; helps the discovery of the self as well as 

facilitating acceptance for your own person and events which have occurred in the family life; helps 

overcome certain inherent crises; aids in balancing a person considering that a balanced family is 

formed of psychologically and socially adjusted members. 

The suffering, discomfort, dissatisfaction we experience towards ourselves motivate us 

towards personal changes. Positive steps begin after a personal, conjugal or family crisis, after a 

breakup, loss or separation. The energy and potential blocked up until that moment are freed, 

becoming more receptive towards a better life [7]. Every disoriented person returns to the familial 

system in order to regain his or her perception of security, belonging, dignity and valour. The family 

is obliged to give its members attachment and closure, easing up the stress that may have emerged 

after an unsuccessful attempt to find your place in the external world. 

People address their families, expecting from their loved ones reassurances that they still 

matter and are worthy of love. This necessity forces family members to compensate, granting them 

greater security and attachment. Any family hides an amalgamation of complex relationships whose 
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deciphering requires a lot of analysis and emotional comfort. Any family can hope to improve its 

life quality if every family member is ready to admit the problems they are facing, wishes to change 

the status quo, and most importantly, is actively working in order to produce said positive changes. 
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Balode Neli, Camerzan Marina 

ASPECTE ATITUDINALE ÎN ACCEPTAREA CONSILIERII HIV/SIDA  

ATITUDE ASPECTS TO ACCEPT HIV / AIDS CONSULTING 

Rezumat 

Articolul abordează problema acceptării consilierii și testării voluntare HIV/SIDA din 

perspectiva Modelului Convingerilor despre Sănătate propus în 1950 de către psihologii sociali 

Hochbaum, Rosenstock and Kegels. Modelul vizează aspecte precum percepția susceptibilității față de 

boală, percepția severității bolii, percepția beneficiilor, percepția costurilor, probabilitatea acțiunii și 

autoeficiența fiecărui individ în parte, care pot determina comportamentul sanogen sau patogen. Studiul 

a fost realizat pe un eșantion de 50 de subiecți, beneficiari ai serviciilor prestate de Cabinetul de 

Consiliere și Testare Voluntară (CTV), care și-au exprimat benevol intenția de participare. Subiecții au 

completat un șir de chestionare elaborate în baza Modelului Convingerii despre Sănătate, care atestă 

nivelul de cunoștințe generale despre HIV/SIDA, nivelul de percepere a pericolului, prezența stigmei și 

tendința de a stigmatiza, motivația pentru acțiune și nivelul autoeficienții. Rezultatele au relevat o 

asociere directă dintre nivelul redus de cunoștințe despre HIV/SIDA, tendința de a stigmatiza persoanele 

infectate cu HIV și ignorarea importanței consilierii și testării HIV. Printre barierele cele mai 

semnificative în calea acceptării CTV sunt frica de a fi identificat ca persoană HIV pozitivă, frica de a fi 

respins de alții și frica că această informație ar putea fi cunoscută de alte persoane. Astfel prejudecățile, 

fricile, imaginile preconcepute despre HIV/SIDA și stigma socială sunt factorii majori care împiedică 

adoptarea comportamentului sanogen prin reducerea motivației de acțiune și autoeficienței. Sunt 

prezentate un șir de recomandări pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate de CCTV și 

promovării comportamentului sanogen în societate.  

Cuvinte-cheie: Consiliere și Testare HIV/SIDA, Modelul Convingerilor despre Sănătate, 

Stigma socială, motivația de acțiune, percepția susceptibilității de infectare, autoeficiența. 

Absract 

The article addresses the issue of accepting HIV / AIDS voluntary counseling and testing from 

the perspective of the Model of Health Beliefs proposed by psychologists Hochbaum, Rosenstock and 

Kegels in 1950. The model addresses issues such as the perception of disease susceptibility, the 

perception of disease severity, perception of benefits, perception of costs, the likelihood of action, and 

the self-sufficiency of each individual, which can cause sanogenic or pathogenic behavior. The study 

was conducted on a sample of 50 subjects, beneficiaries of the services provided by the Cabinet for 

Voluntary Counseling and Testing (CTV), who expressed their willingness to participate. The subjects 

completed a series of questionnaires based on the Health Belief Model, which attests to the level of 

general knowledge about HIV / AIDS, the level of perception of danger, the presence of stigma and the 

tendency to stigmatize, the motivation for action and the level of the self-effectors. The results revealed 
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a direct association between the low level of knowledge about HIV / AIDS, the tendency to stigmatize 

HIV-infected people and ignoring the importance of HIV counseling and testing. Among the most 

significant barriers to CTV acceptance are fear of being identified as an HIV positive person, fear of 

being rejected by others, and fear that this information might be known by others. Thus, prejudices, 

fears, preconceptions about HIV / AIDS and social stigma are major factors that prevent the adoption of 

sanogenic behavior by reducing motivation for action and self-efficacy. A series of recommendations 

are presented to improve the quality of CCTV services and promote sanogenic behavior in society. 

Key-words: HIV / AIDS Counseling and Testing, Model of Health Beliefs, Social Stigma, 

motivation to act, perception of susceptibility to infection, self-efficacy. 

Cadrul teoretic 

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, HIV continuă să fie o problemă globală majoră 

de sănătate publică. În 2014, un număr estimat de 36.9 milioane trăiesc infectați cu HIV (inclusiv 

2.6 milioane de copii), atestând astfel o prevalență a HIV la nivel mondial de 0.8 [3]. În ultimul 

deceniu în Republica Moldova, incidența și prevalența HIV continuă să crească. 

După Ghidul în domeniul promovării și protecției drepturilor persoanelor care trăiesc cu 

HIV în Moldova, Organizația Mondiale a Sănătății clasifică Moldova în stadiul de epidemie 

concentrată a infecţiei HIV/SIDA [1].  

În Raportul progresului HIV/SIDA în Republicii Moldova, prezentat în 2015 către United 

Nations Joint Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), sunt expuse date statistice despre HIV în 

rândul populației. Potrivit estimărilor efectuate în anul 2015, sunt estimate 1544 noi cazuri de HIV. 

Populația infectată cu HIV în 2014 a fost estimată la 17541 persoane. Cel mai mare număr de cazuri 

sunt descoperite de programele de prevenire și cazurile clinice [8].  

Politica națională în domeniul sănătății are drept scop educarea populației în prevenirea 

HIV și oferirea suportului necesar persoanelor supuse riscului. Pentru satisfacerea obiectivelor 

Cabinetului de Consiliere și Testare Voluntară este importantă asigurarea faptului că rolul și 

beneficiile acestor servicii sunt înțelese și promovate corect de populație.  

Beneficiarii consilierii și testării HIV își însușesc valori esențiale a comportamentelor ce 

vizează sănătatea, adoptarea practicilor sanogene, dezvoltarea unui nivel înalt de autoapreciere și 

creșterea calității vieții [4].  

Totuși, în pofida eforturilor depuse de organismele guvernamentale și non-guvernamentale 

în vederea soluționării problemelor cauzate de HIV/SIDA, incidența cazurilor noi de infectare 

continuă să crească, atât pe plan global, cât și în Republica Moldova. Această dinamică negativă 

este în mare măsură consecință a atitudinilor și credințelor indivizilor, care generează fenomene 

precum stigma socială, stereotipurile, nivel redus de conștientizare a pericolului etc. Astfel 

cercetarea influenței acestor factori asupra acceptării consilierii și testării HIV devine actuală și 

importantă.  

În psihologie, Health Belief Model (Modelul Convingerilor despre Sănătate (MCS)), 
încearcă să explice și să prezică comportamente de sănătate din perspectiva atitudinilor și 

credințelor indivizilor și este utilizat pentru explorarea varietății comportamentelor adoptate pe 

termen lung și scurt [6]. Modelul a fost creat în 1950 de către psihologii sociali Hochbaum, 

Rosenstock and Kegels, ulterior fiind îmbunătățit de Marshall.  

MCS este un model psihologic, descris în Social Psychology of Health, ca modalitate 

potrivit căreia persoana adoptă sau nu un comportament de risc în funcție de: percepția sa asupra 

comportamentului respectiv; vulnerabilității personale; gravitatea bolii care poate fi declanșată de 

acel comportament; capacitatea sa de a renunța la comportamentul de risc; avantajele și 
dezavantajele practicării comportamentului sănătos. Aceste percepții vor determina intenția care 

declanșează comportamentul sanogen sau patogen [9]. 
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Modelul pentru înţelegerea determinanţilor psihosociali ai comportamentului sanogen sau 

patogen include şase variabile:  

1) percepţia susceptibilităţii de îmbolnăvire făcând referință la percepţia subiectivă a 

individului asupra riscului de îmbolnăvire; 

2) percepţia severităţii bolii şi a consecinţelor acesteia făcând referință la percepţia individului 

asupra gradului îmbolnăvirii şi a consecinţelor bolii și poate fi influențată de: variabile 

demografice (vârstă, sex, etnie, etc.), socio-psihologice (personalitate, clasă socială, 

presiunea grupului etc.), structurale (cunoştinţe despre afecţiunea în cauză, contact anterior 

cu acea afecţiune etc.), precum și modalităţi de acţiune, în cadrul educaţiei pentru sănătate; 

3) percepţia beneficiilor (eficacitatea acţiunii preventive) de către individ, vizează opinia 

personală a individului despre eficacitatea schimbării comportamentului, în sensul 

reducerii riscului de îmbolnăvire sau a severităţii bolii; 

4) costurile sau barierele percepute în aplicarea unui tip de comportament, vizează percepţia 

costurilor tangibile, psihologice implicate în schimbarea comportamentului; 

5) probabilitatea de a acționa: reprezintă factorii interni sau externi care stimulează indivizii 

să acționeze (bazat pe percepțiile sale); 

6) autoeficiența reprezintă nivelul de încredere pe care indivizii îl au în abilitatea lor de a 

acționa și care este unul dintre factorii personali cei mai importanți [9]. 

În baza acestui model sunt realizate o serie de cercetări științifice, care se focusează pe 

determinarea factorilor psihosociali ai acceptării consilierii și testării HIV și adoptarea unui mod 

sănătos de viață.  

Cercetătorul Muchiri, în teza sa de cercetare a dinamicii CTV susține că perceperea 

vulnerabilității la infecția HIV, perceperea beneficiilor testării și relațiile gender sunt factorii 

psihosociali cu cea mai mare influență în acceptarea consilierii și testării HIV [7]. 

În cercetarea științifică realizată de Lopang, autorul demonstrează că stigmatizarea, 

discriminarea, atitudinea descurajatoare a personalului, frica de un răspuns pozitiv al testului, 

presupunerea individului că nu este supus riscului infectării cu HIV, autoeficiența și motivația 

scăzută sunt factori determinanți în calea acceptării CTV [5]. 

Cercetarea experimentală a factorilor determinanți în acceptarea consilierii 

HIV/SIDA 

Prezenta lucrare este fundamentată pe Modelul Convingerilor de Sănătate și are drept scop 

identificarea factorilor psihosociali ai acceptării consilierii și testării HIV.  

În cercetarea actuală am operat cu mai multe variabile, dintre care: 

1) nivelul de cunoștințe, precum și alte variabile structurale și demografice, acceptate drept 

factori ce influențează percepția individului vizavi de susceptibilitatea proprie și severitatea 

bolii; 

2) barierele percepute în adoptarea unui tip de comportament, de exemplu stigma, acceptată 

ca factor ce influențează motivația indivizilor și autoeficiența de a acționa. 

Ipoteza generală de la care am pornit se rezumă la următoarele: în RM o barieră importantă 

în acceptarea consilierii și testării HIV o constituie stigma socială.  

Pentru a verifica această ipoteză au fost elaborate un șir de ipoteze operaționale: 

1) în RM nivelul cunoștințelor generale și perceperea pericolului cu privire la infecția 

HIV/SIDA este scăzut. 

2) cu cât este mai scăzut nivelul de cunoaștere despre infecția HIV, cu atât mai pronunțată 

este tendința de a stigmatiza. 
3) cu cât mai vădită este stigma în societate cu atât mai redusă este motivația de a acționa și 

sentimentul propriei eficiențe. 
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Descrierea eșantionului cercetării. Cercetarea s-a realizat în CCTV, raionul Glodeni. 

Eșantionul cercetării constă din 50 de beneficiari ai serviciilor CCTV, vârsta cărora variază în 

intervalul 18-59 ani, dintre care 84% sunt de gen feminin. Majoritatea subiecților (74%) sunt din 

localități rurale, iar 42 % sunt neangajați în câmpul muncii.  

 Instrumentele. Pentru colectarea datelor experimentale am elaborat un chestionar, 

fundamentat pe Modelul Credințelor de Sănătate, care este structurat în 7 secțiuni, fiecare secțiune 

având un obiectiv concret.  

Secțiunea 1 vizează determinarea statutului socio-demografic prin indicarea vârstei, 

genului, nivelului studiilor, stării civile, angajării în câmpul muncii, tipului localității și 

religiozitatea.  

Secțiunea 2 are drept scop identificarea motivației subiecților de a beneficia de consiliere 

și testarea voluntară și prevede o serie de opțiuni, din care subiecții urmează să aleagă opțiunea 

potrivită. 

Secțiunea 3 evaluează nivelul de cunoștințe generale despre HIV/SIDA și conține 9 

întrebări de diferite nivele de dificultate, cu un singur răspuns corect. 

În cadrul secțiunii 4 sunt formulate trei întrebări pentru a determina nivelul de percepere a 

pericolului de către subiecți. Se consideră dacă subiectul identifică sau nu prezența pericolului în 

comunitatea sa; precum și autoevaluarea nivelului riscului infectării cu HIV și măsura în care se 

poate proteja de această infecție. 

Secțiunea 5 este mai complexă și determină prezența stigmei. Primele două întrebări sunt 

menite să identifice existența stigmei în societate, astfel subiecții sunt rugați să răspundă dacă au 

auzit personal pe cineva vorbind într-o maniera urâtă despre persoanele infectate cu HIV și dacă 

cunosc cazuri de evitare, respingere, izolare a persoane infectate cu HIV/SIDA. 

Următoarele cinci întrebări estimează tendința subiectului de a stigmatiza. Sunt expuse o 

serie de întrebări situaționale de tipul “O persoană infectată cu HIV ar putea activa într-o instituție 

educațională?”, “Sunteți de acord cu afirmația că persoanelor cu HIV/SIDA trebuie să le fie rușine 

de sine?”. 

Ultima întrebare din secțiunea 5 evaluează barierele care stau în calea acceptării consilierii 

și testării voluntare. Subiecții au posibilitate de a alege dintr-o serie de opțiuni: frica că informația 

va fi cunoscută de alte persoane; frica de partenerul de cuplu; frica că va fi identificat ca persoană 

infectată cu HIV; frica că va fi respins de alții și frica că va pierde locul de muncă. 

Secțiunea 6 are scopul de a determina motivația de a acționa a subiecților cercetați. Prin 

intermediul a 3 întrebări se determină dacă subiectul s-a ciocnit cu anumite situații (cunoașterea 

unei adult sau copil infectat cu HIV sau a unei persoane care a decedat din cauza HIV/SIDA) care 

ar fi putut dinamiza acțiunea de a merge la cabinetul de consiliere și testare voluntară la HIV. 

Întrebarea dacă subiectul a fost testat anterior la HIV, la fel a fost inclusă în această secțiune de 

evaluare a motivației. 

Secțiunea 7 prevede doar o singură întrebare, adresată subiecților în scopul determinării 

nivelului autoeficienței. Astfel subiecții sunt rugați să-și aprecieze pe o scală Likert de la 1 (foarte 

încrezut) la 3 (nesigur), nivelul de încredere în a întreprinde măsurile prescrise în caz dacă ar fi HIV 

pozitiv.  

Rezultate 

Datelor obținute indică că 28 de subiecți (56 %) au venit la CCTV la recomandarea 

medicului, aceasta reflectă caracterul obligatoriu al acestui serviciu în rândul femeilor gravide. Ce 

ține de convingerea că este bine pentru fiecare să se testeze pentru a-și asigura sănătatea, putem 

menționa că este la nivel mediu din moment ce 24 de subiecți au ales această opțiune. Se observă 

un nivel de conștientizare mai înalt la 23 de subiecți deoarece au ales să beneficieze de acest serviciu 
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din propria inițiativă. În ceea ce privește calitatea serviciului de consiliere și testare la HIV, 14 din 

respondenți au apreciat caracterul gratuit al serviciului și 17 sunt încrezuți de păstrarea 

confidențialității. În baza acestor date putem afirma că motivația subiecților este una externă, 

impusă de obligativitatea acestui serviciu pentru femei gravide. 

Pentru a evalua nivelul de cunoaștere despre infecția HIV/SIDA a subiecților cercetați, s-

au formulat 9 întrebări cu grad diferit de dificultate. În urma analizei datelor, s-a determinat că 

ponderea răspunsurilor incorecte și necunoscute reprezintă 50.44%, depășind ponderea 

răspunsurilor corecte ce constituie 49.56%.  

 Înainte de a confirma sau infirma prima ipoteză de lucru potrivit căreia “În RM nivelul 
cunoștințelor generale și perceperea pericolului cu privire la infecția HIV/SIDA este scăzut” 

urmează să analizăm și gradul de percepere a pericolului.  

La această etapă a analizei, conform scorurilor obținute la cele trei întrebări care evaluează 

nivelul de percepere a pericolului, s-a determinat pe o scară de la mare, mediu și mic, nivelul de 

percepere a pericolului pentru fiecare subiect cercetat. Cel mai redus scor atestă nivelul înalt de 

percepere a pericolului, iar cel mai mare se atestă la nivelul redus de percepere a pericolului, 

determinat la 42% din subiecții chestionați. Nivelul mediu de percepere a pericolului constituie 

34% din structura eșantionului. Astfel concluzionăm că nivelul de percepere a pericolului de 

îmbolnăvire și a consecințelor infecției HIV este mediu spre scăzut în cadrul eșantionului cercetat. 

Diagrama de mai jos prezintă nivelul de percepere a riscului înregistrat de subiecții 

cercetați. 

 

Fig. 1. Nivelul de percepție a pericolului 

Din cele expuse aferent analizei nivelului de cunoștințe generale și perceperea pericolului 

cu privire la infecția HIV, putem afirma că prima ipoteză de bază este confirmată. Totodată 

conștientizăm necesitatea unor studii suplimentare pe un eșantion mult mai extins ca număr și 

varietate. 

Pentru verificarea celei de a doua ipoteze de lucru, potrivit căreia “Cu cât este mai scăzut 

nivelul de cunoaștere despre infecția HIV, cu atât mai pronunțată este tendința de a stigmatiza”, 

inițial vom analiza existența stigmei în societate. 

Costurile sau barierele percepute în adoptarea unui tip de comportament vizează percepţia 

costurilor tangibile, psihologice implicate în schimbarea comportamentului. În scopul determinării 

prezenței stigmei în societate, ce servește drept barieră în acceptarea consilierii și testării HIV, am 

analizat rezultatele cercetării, care sunt redate în următoarea diagramă. 

Din diagramă observăm că fenomenul discriminării, marginalizării, respingerii și evitării 

persoanelor infectate cu HIV, este prezent în societatea noastră. Un număr de 42% din eșantion au 

afirmat pozitiv despre existența situațiilor de evitare, respingere, izolare, amenințări manifestate 

față de persoanele HIV pozitive. O pondere de 38% din subiecți au auzit personal pe cineva vorbind 

într-o maniera urâtă despre persoanele infectate cu HIV. Deducem că o persoană infectată cu 
HIV/SIDA primește povara stigmei în societatea noastră. 

42% 34%
24%

Nivel Mic Nivel Mediu Nivel Înalt

Nivel Mic Nivel Mediu Nivel Înalt
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Fig. 2. Prezența stigmei în societate 

Următoarea etapă s-a axat pe cercetarea tendinței de stigmatizare, care le este proprie 

subiecților cercetării. Rezultatele acestei analize sunt prezentate în figura 3. 

 

Fig. 3. Tendința de stigmatizare a subiecților cercetării 

Observăm prezența tendinței de a stigmatiza la subiecții cercetării. Mai bine de 50 la sută 

din eșantion sunt de acord sau indeciși în acțiuni de stigmatizare sau marginalizare a persoanelor 

infectate cu HIV/SIDA. Acest fenomen demonstrează existența tendinței de a stigmatiza în cadrul 

eșantionului cercetat. 

Ce ține de barierele pe care le percep subiecții cercetării în calea acceptării consilierii și 

testării HIV, se observă că cele mai semnificative sunt frica de a fi identificat ca persoană infectată 

cu HIV și frica de a fi respins de alții. Mai jos este prezentată o diagramă cu aceste informații. 

 

Fig. 4. Bariere în calea acceptării consilierii și testării HIV 

Probabilitatea de a acționa este determinată de factorii interni și externi ce-i motivează pe 

indivizi să acționeze. În acest context, motivația subiecților a fost cercetată prin prisma 

experiențelor anterioare, ce servesc drept strategii de activare a zelului de a acționa. Cunoașterea 
unor persoane infectate cu HIV/SIDA sau care au decedat din cauza acestei boli, se consideră 

factorii care sporesc motivația de a merge la CCTV. La fel și situația în care subiectul cercetării a 

fost anterior testat la HIV. În acest context s-au obținut rezultatele prezentate în figura 5. 
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38%

Subiecți care au auzit despre cazuri de 
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66%
52%

70%
50% 58%
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de faptul că au adus infecția în localitate
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Fig. 5. Factorii motivației de acțiune 

Conform acestor analize putem deduce că 56% din subiecți au fost anterior testați la HIV, 

însă majoritatea celor din eșantionul cercetării nu au experimentat situații care să le ridice nivelul 

de conștientizare a pericolului și necesității testării. În acest context putem afirma că experiența 

anterioară determină în cea mai mare măsură motivația de a acționa în rândul subiecților cercetați. 

 

Fig. 6. Autoeficiența 

Autoeficiența reprezintă un factor important, care potrivit ipotezei a treia din cele 

formulate, este influențată de stigma socială. Conform rezultatelor cercetării, subiecții (54%) s-au 

autoapreciat ca ”încrezuți” să acționeze, ceea ce sugerează un nivel mediu de dezvoltare a 

sentimentului propriei eficiențe. Doar un singur respondent s-a declarat nesigur, iar 44% subiecți 

sunt foarte încrezuți. 

În scopul determinării relației dintre nivelul de cunoștințe, gradul de percepere a pericolului 

îmbolnăvirii, convingerii că este bine să se testeze pentru asigurarea sănătății, pe de o parte, și 

tendința de a stigmatiza persoanele cu HIV/SIDA, am divizat eșantionul în două categorii: subiecții 

care au tendința de a stigmatiza persoanele infectate cu HIV și subiecții care nu stigmatizează 

persoanele infectate cu HIV. În primul grup au nimerit 31 de subiecți și în cel de al doilea 19 

subiecți.  

 
Fig. 8. Relaționarea variabilelor în funcție de tendința de stigmatizare 

Analiza comparativă a valorilor factorilor pentru ambele grupe, a pus în evidență diferențe 

importante ale variabilelor. Astfel tendința de stigmatizare este mai pronunțată la persoanele cu 

nivel scăzut de cunoștințe, percepție redusă a pericolului îmbolnăvirii și lipsa convingerii despre 

importanța testării la HIV/SIDA. Rezultatele analizei sunt prezentate în figura 8, astfel fiind 

confirmată cea de a doua ipoteză operațională.  

Pentru verificarea celei de a treia ipoteze, potrivit căreia “cu cât mai vădită este stigma în 
societate cu atât mai redusă este motivația de a acționa și sentimentul propriei eficiențe”, am 

cercetat raportul dintre stigmă socială, motivația de a acționa și autoeficiența. 
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Fig. 9. Relația dintre stigmă, motivația de a acționa și autoeficiența 

Conform rezultatelor, cea mai mare pondere revine subiecților apreciați cu motivație de 

intensitate medie și joasă de acțiune. Totodată pe o scară “foarte încrezut, încrezut și nesigur”, 54% 

au înregistrat cota medie ”încrezut” a sentimentului propriei eficiențe, ceea ce indică o motivație 

medie de acțiune. Drept urmare putem afirma că stigma socială este un fenomen care influențează 

motivația subiecților de a veni la CCTV și sentimentul propriei eficiențe, confirmând astfel și 

ipoteza a treia.  

Concluzii. În urma studiului experimental sunt formulate următoarele concluzii. 

1. Rezultatele studiului au pus în evidență existența unei asocieri dintre nivelul de 

cunoștințe, percepere a pericolului, stigma socială, motivația de acțiune și autoeficiența. Subiecții 

atestă un nivel redus al cunoștințelor și de percepere a pericolului infectării cu HIV/SIDA. Acești 

factori vizează reprezentările individului asupra sănătății și comportamentului. O persoană cu 

cunoștințe scăzute, va ignora realitatea și va fi mai puțin prudentă la factorii de risc. În consecință, 

perceperea susceptibilității de îmbolnăvire și severitatea bolii, este la nivel mic. Acești factori 

influențează probabilitatea de a adopta un comportament sanogen și de a accepta serviciile de 

consiliere și testare la HIV. 

2. Stigma socială este o barieră importanță în acceptarea serviciilor CCTV. Persoanele cu 

tendințe a stigmatizare demonstrează un nivel redus al cunoștințelor despre HIV/SIDA și lipsă a 

convingerii despre beneficiile testării pentru propria sănătate.  

3. Eficacitatea schimbării comportamentului, în sensul reducerii riscului infectării cu HIV, 

depinde de motivația de acțiune și sentimentul propriei eficiențe, care se atestă la nivel mediu. 

Acestea sunt influențate de o serie de factori interni sau externi, cum ar fi prejudecățile, fricile, 

imaginile preconcepute despre HIV/SIDA și cel mai important stigma socială. Totodată, astfel de 

factori ca suportul partenerului, încrederea în confidențialitatea informației, caracterul gratuit al 

serviciilor CCTV sunt factori motivaționali pentru subiecți în calea acceptării, dar la un număr mai 

redus din respondenții eșantionului. 

Recomandări. Aceste concluzii permit elaborarea unui șir de recomandări pentru 

promovarea unui mod sănătos de viață prin acceptarea consilierii și testării HIV: 

1. Motivarea clienților beneficiari ai serviciilor CCTV în vederea încurajării partenerilor 

lor de viață, membrilor familiei și prietenilor să solicite CTV. În așa mod, beneficiarii de consiliere 

devin ambasadori în prevenirea infecției HIV prin educarea și informarea semenilor. 

2. Organizarea unor ședințe de informare destinate populațiilor cheie (tinerii, gravidele, 

persoane care au fost expuse riscului) despre infecția HIV/SIDA, imaginile preconcepute greșit și 

stereotipurile despre această infecție. Astfel de traininguri, deosebit de importante în condiția 

migrației intensive a forței de muncă, pot fi organizate și petrecute de către consilierii CCTV. 

3. Organizarea unei campanii de informare în școli despre infecția HIV/SIDA și concepțiile 
greșite legate de această boală. 
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Ștefaneț Diana 

DIMENSIUNI ALE GELOZIEI – SENTIMENTUL CARE DISTRUGE RELAȚII  

DIMENSIONS OF JEALOUSY – THE SENTIMENT THAT DESTROYS 

RELATIONSHIPS 

Rezumat 

Gelozia este o stare afectivă tot mai frecvent întâlnită în rândul adolescenților. Ea se 

caracterizează prin teama de a pierde obiectul dragostei, prin atenția exagerată acordată rivalului real sau 

imaginar. Este o emoție complexă constituită din suprapunerea mai multor emoții ca furie, frică, iubire 

și ură, rușine și umilință, tristețe și disperare, neîncredere, nesiguranță. Persoanele geloase își consideră 

partenerul un bun al lor, cu care cred că pot face orice doresc. Nu le pasă de sentimentele celorlalți, doar 

ale lor sunt importante. În articol sunt evidențiate șase caracteristici principale ale persoanelor geloase: 

mentalitatea stăpân – sclav, dificultăți în asumarea responsabilității, egoism și lipsa maturității, anxietate, 

complexul de inferioritate, comportamentul de autodistrugere. 

Articolul prezintă rezultatele unui studiu experimental pe un eșantion de 60 de adolescenți cu 

privire la particularitățile persoanei geloase. În urma analizei rezultatelor s-a constatat că jumătate din 

respondenți manifestă gelozie, că fetele sunt mai frecvent geloase decât băieții, că persoanele geloase 

manifestă în relații multe îndoieli, suspiciune, presiuni, stimă de sine mai scăzută decât la adolescenții 

non-geloși, resentimente și suspiciuni, tipul de relație dependentă. Sunt introverți, activi, intuitivi și 

desigur spontani, adică impulsivi, emotivi, nonconformiști. 

Cuvinte-cheie: gelozie, forme de gelozie, adolescenți geloși și adolescenți non-geloși, 

caracteristicile persoanelor geloase, controlul geloziei. 

Abstract 

Jealousy is a more and more common affection among adolescents. It is characterized by the 

fear of losing the object of love, through the exaggerated attention given to the real or imaginary rival. 

It is a complex emotion consisting of the overlap of several emotions such as anger, fear, love and hate, 

shame and humiliation, sadness and despair, mistrust, insecurity. Jealous people consider their partner 

their own property, with whom they can do what they want. Their feelings are most important and don 

not care about the others. The article highlights six main features of jealous persons: master-slave 

mentality, difficulty in assuming responsibility, selfishness and lack of maturity, anxiety, inferiority 

complex, self-destructive behavior. 
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The results of an experimental study on 60 adolescents are represented in the article with regard 

to the peculiarities of the jealous person. According to the analysis of results, it was found that half of 

the respondents show jealousy; the girls are more often jealous than the boys; the jealous persons show 

in the relationship many doubts, suspicion, pressure, lower self-esteem than in non-jealous teenagers, 

resentment and suspicion, type of dependent relationship. They are introverted, active, intuitive and 

spontaneous, i.e. impulsive, emotional, nonconformist. 

Key-words: jealousy, forms of jealousy, jealous adolescents and non-jealous adolscents, 

characteristics of jealous persons, control of jealousy. 

„Nu există o fericire mai mare decât dragostea, 

și o pedeapsă mai ucigătoare decât gelozia” (Lope de Vega) 

Frecvent cuvântul dragoste este legat de cel de gelozie. În cultura noastră gelozia este chiar 

considerată un semn al dragostei. În multe cupluri dacă partenerul nu este gelos, celălalt se simte 

ofensat, zicând că nu este iubit. Dacă într-o măsură mică gelozia condimentează viața noastră, apoi 

în doze mari gelozia aduce durere, suferință, frică și tristețe, umilință și rușine, iar în final mânie, 

ură, violență. Gelozia în exces devine o emoție necontrolabilă, care conduce cu siguranță la eșuarea 

în carieră, la destrămarea prieteniilor, la distrugerea căsătoriilor.  

Ca fenomen social gelozia a existat în toate timpurile: acolo unde se vorbea de dragoste, 

exista și o picătură de gelozie pe rival. Dar abia după anii 1970 gelozia a devenit un obiect al 

cercetărilor științifice, odată cu primele cercetări experimentale psihosociologice. și în unison a fost 

constatat faptul că gelozia este o stare afectivă/emoție complexă, care se constituie din interferența 

mai multor emoții: mânie, angoasă, ură, iubire, rușine, umilință, tristețe, neîncredere.  

Delimitări conceptuale a fenomenului gelozia 

„Gelozia este o stare emoțională, clasificată ca o formă specifică de neliniște, care apare 

din cauza insuficientei încrederi în atașamentul persoanei pe care o iubești, susține A. Reber. 

Gelozia este orientată spre a treia persoană, asupra concurentului, care este perceput ca acaparator 

al atașamentului obiectului dragostei”. [12, p.184] 

După Ursula Șchiopu „gelozia este o stare afectivă ce se definește întotdeauna prin teama 

de a pierde ceea ce posezi, dragoste sau putere, dar și prin atenția exagerată acordată rivalului sau 

situației de rivalitate” [2, p.308]. 

Adrian Nuță definește gelozia ca fiind „un ansamblu de trăiri emoționale, gânduri și acțiuni 

care apar și se dezvoltă când o relație semnificativă este percepută ca fiind amenințată de un rival. 

Pentru a fi gelos trebuie să ai pe cineva (ceva), în sensul de a avea sentimentul ca acel ceva (cineva) 

îți aparține. O altă persoană amenință să te priveze/deposedeze de acel ceva/cineva. Gelozia este în 

mod net diferită de invidie, care se referă la ceea ce un altul are, iar tu nu” [5, p.34]. În acest caz, 

sentimentele specifice sunt: teama de pierdere sau de abandon, anxietate, durere, apărare, 

vulnerabilitate și lipsa de speranță. 

Un alt autor, Nicolai Narițîn, susține că „gelozia reprezintă frica de a pierde puterea. Practic 

fiecare tinde de a conduce câtuși de puțin. Dar în viață trebuie pentru tot să plătești. Astfel pentru 

sentimentul de supremație plătești cu frica de a pierde această putere de posesivitate... Gelozia este 

echivalentul lașității. Nu este un sentiment superior, care demonstrează prezența dragostei, dar 

reprezintă neîncrederea în forțele proprii și frica de a nu putea face față cu obiectul condus. Gelozia 

este – sentimentul reflectării inconștiente a propriei slăbiciuni” [11, p.161] 

După E.Iliin „gelozia în majoritatea cazurilor este o pretenție exclusivă de „posesie” a unei 

alte persoane cu care există o legătură emoțională. Un partener gelos cere față de sine atenție 
nelimitată și exclusivă. Atunci când aceste afirmații pretinse sau reale sunt puse de persoană la 

îndoială, apare gelozia, urmată de o întreagă gamă de emoții: o teamă puternică, uneori irațională 

de a pierde iubitul, sau furie, în cazul în care persoana, în ciuda tuturor încercărilor, nu poate 
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întoarce atenția lui, dragostea și sentimentul de securitate. Gelozia este însoțită și de sentimentul 

trădării presupuse sau reale a partenerului, precum și de anxietate, rușine, tristețe” [8, p.159] 

Carolle Izard consideră că „... gelozia trezește așa emoții fundamentale ca frica și furia. 

Posibilitatea de a pierde dragostea și tot ce este legat de ea, naște la om frica. Dragoste presupune 

și prezența sentimentul de apărare și siguranță. Iar furia apare atunci când, persoana simte că toate 

încercările ei de a păstra poziția în relația cu omul iubit, de a întoarce atenția, dragostea, siguranța, 

sunt fără rezultat [7, p.421-422].  

În lucrarea „Forme ale geloziei” Baumgart Hildegard susține că „Gelozia este... simptomul 

multiplu determinat al unui sistem de viață cu istoricul său special în cadrul unuia sau mai multor 

sisteme de viață – în cazurile prelucrate, aproape exclusiv al sistemului familiei, care nu poate fi 

imaginat altfel decât încadrat în diferite contexte de influență, precum cultura și religia, forme de 

stat, grupe profesionale, cercuri de prieteni și multe altele” [1, p.354] 

Iar din punct de vedere psihodinamic și evolutiv, Freud diferențiază trei tipuri diferite de 

gelozie, cu diferite grade de dramatizare: gelozie concurențială, gelozie proiectată, gelozie 

delirantă. Rădăcina geloziei rămâne oricum unică. Persoana geloasă demonstrează dorinţa de 

posesie a celuilalt dincolo de constatarea obiectivă unui al treilea în relaţie. Implică un subiect 

(gelos), un obiect al dorinţei şi un subiect rival. La Freud, iubirea este întotdeauna ambivalentă. 

Ceea ce uzual numim iubire, conţine întotdeauna și ură, una dintre funcţiile iubirii este de a face ca 

ura să fie inofensiva. După Freud la indivizii care nu manifestă gelozie, de fapt, ea există în viaţa 

lor psihică inconştientă, fiind supusă refulării [apud.13] 

Cum este resimțită gelozia? 

O persoană geloasă dă impresia că este o persoană foarte sigură pe sine. Nu se teme de 

nimic. Pare să știe exact ce dorește și luptă cu înverșunare să obțină ceea ce vrea. Dau ordine 

partenerilor lor, ca și cum aceștia ar fi niște copii. Își argumentează până târziu în noapte punctul 

lor de vedere. Li se poate spune orice, fără cel mai mic efect asupra raționamentului lor. Pentru ei 

nu există accidente. În ochii lor ele sunt dovezi. Persoana posesivă și geloasă este total convinsă de 

adevărul ei.  

Persoanele geloase își consideră partenerul un bun al lor, cu care cred că pot face orice 

doresc. Nu le pasă de sentimentele celorlalți, doar ale lor sunt importante. În filosofia lor există 2 

categorii de reguli: unele pentru ei înșiși, altele pentru ceilalți.  

Cercetările asupra geloziei realizate de diverși psihologi, printre care Elliot Aronson, Ayla 

Pines, Robert G.Bringle, Gregory White, au permis stabilirea tipului de personalitate înclinată spre 

gelozie, a circumstanțelor care provoacă acest sentiment. 

Gelozia este legată de un sentiment de insecuritate şi de o imagine de sine negativă. Studiile 

au demonstrat, că intensitatea geloziei este invers proporţională cu nivelul de cultură al indivizilor. 

După psihologii Aronson și Pines, gelozia ar fi resimţită de un individ în planul gândirii, 

considerând că partenerul îl înşeală, că îi este infidel. Aceasta s-ar datora faptului că el însuşi este 

înclinat spre infidelitate, proiectând asupra partenerului aceeaşi tendinţă. 

Oamenii geloşi sunt nefericiţi. Bărbaţii şi femeile care manifestă cea mai mare insatisfacţie 

faţă de viaţa lor sunt unii şi acelaşi cu cel care resimt cel mai puternic sentimentul geloziei. Cei care 

se declară nefericiţi alături de partenerii lor sunt în acelaşi timp stăpâniţi de gelozie. Aceasta este o 

corelaţie paradoxală, după cum apreciază cei doi psihologi americani. Dacă eşti nefericit alături de 

o persoană, de ce îţi pare rău că aceasta te-a părăsit? 

Cercetările efectuate de Gregory White relevă că gelozia este acompaniată de sentimente 

de dependenţă și inferioritate. Conform investigaţiei lui, bărbaţii ce se caracterizează printr-un grad 

înalt de gelozie estimează că au investit mult în relaţiile lor cu partenerele. 
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Iar după Adrian Nuță gelozia este trezită de credința că partenerul violează, nu respectă, 

abandonează sau disprețuiește, angajamentul vostru fundamental, anume de a vă încredința 

intimitatea fizică și psihică unul altuia [5, p.41] 

Paul Hauck a identificat șase caracteristici importante ale oamenilor posesivi și geloși: [3, 

p.15-35] 

- complexul de inferioritate: persoana geloasă se subestimează, se autoînvinuiește. Ea își 

apreciază propria persoană după acțiunile, performanțele, realizările, prietenii și bunurile 

sale. Pentru ei omul și comportamentul lui sunt inseparabile. Se simte mai puțin valoros decât 

alții. 

- mentalitatea stăpân – sclav (majoritatea persoanelor geloase își manifestă gălăgios și 

răspicat motivele de nemulțumire. Ele țipă la partenerii lor, îi îmbrâncesc și îi ceartă fără 

jenă. Domină filosofia dictaturii și sclaviei). 

- comportamentul de autodistrugere: persoana geloasă prin conduita proprie prigonesc și 

alungă din preajma lor, cu o energie nemaipomenită, pe cei dragi. Ei devin o povară, un copil 

care scâncește întruna, plânge, dă din picioare și crede în mod sincer că trebuie să aibă tot 

ceea ce își dorește, cu orice preț. Procedează exact invers decât ar trebui să se comporte. Se 

comportă nechibzuit atunci când ajung să se confruntă cu probleme lor. 

- dificultăți în asumarea responsabilității pentru gelozie: aproape fără greș ei își acuză 

partenerii că le fac viața nefericită, efectiv torturându-i atunci când le văd dansând cu alții, 

vorbind cu alții, complimentând cu alții sau chiar privind la alții. Ei vor insista cu 

încăpățânare că celălalt este vinovat de declanșarea geloziei lor. (gelozia este motivată de 

comportamentul partenerului). De fapt cauza geloziei se găsește nu în comportamentul 

partenerului, ci în modul în care persoana gândește despre comportamentul persoanei iubite. 

- egoism și lipsa de maturitate. Persoana egoistă își impune voința indiferent de dorințele sau 

nevoile celuilalt. O asemenea atitudine duce la o înfundătură. „Tu să-mi dai, să-mi dai mereu. 

Ție nu ți se cuvine nimic. Tot ce eu doresc, trebuie să am”. Conștiința reciprocității este 

străină acestor persoane. Ei au o mentalitate asemănătoare cu a unui copil care nu a învățat 

să împartă ce are cu alții, nici să răsplătească un gest de bunăvoință, și nici să țină seama în 

mod rezonabil de dorințele celorlalți. Avem de-a face cu o stare nevrotică. 

- Anxietatea: aceste persoane au înclinația de a vedea în orice eveniment un pericol. Fantezia 

acestor oameni, care, altfel, pot fi amabili și deștepți, se declanșează din te miri ce. Cu cât 

devine mai atrăgătoare/ mai plină de succes persoana iubită, cu atât mai neliniștiți devin ei. 

Pentru ei, concurența și posibila pierdere a unei persoane iubite sunt obsesii constante. Teama 

de a fi respins, de a nu fi iubit și, deci, teama de a fi o persoană lipsită de valoare este atât de 

puternică, încât acești inși suferă toată viața.  

Forme de gelozie 

Există diverse clasificări ale geloziei.  

I. După criteriul normalității: normală și patologică; 

II. După criteriul vârstă: gelozie la copii, la tineri, la adulți; 

III. După criteriul sex: gelozie la bărbați și la femei; 

IV. După criteriul afectiv-personal (Mazur, 1973) distingem 6 tipuri/forme de gelozie: 

1. „Gelozia – invidie” este strâns legată de nivelul de autoestimare; ea apare când o persoană 

simte că partenerul este mai bun și că această superioritate amenință relația. Acest tip de 

gelozie rezultă în preocuparea exagerată pentru sine, autocompătimire sau depresie. 

2. „Gelozia – posesivă” se dezvoltă în baza simțului posesiunii și a nerecunoașterii faptului 

că partenerul are o identitate separată. Adesea persoana care manifestă forma de gelozie 

posesivă caută să obțină „putere” asupra partenerului. 
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3. „Gelozia – excludere” pornește din sentimentul de a fi exclus sau neglijat și poate să 

crească datorita timpului pe care partenerul îl consumă în cadrul preocupărilor 

profesionale, al activităților de recreere și destindere sau în cadrul relațiilor întreținute cu 

alte persoane. 

4. „Gelozia – competiție” este, de asemenea, legată de autocunoaștere, autoestimare și de 

nepotrivirile cu partenerul. Adesea realizările și afirmările unui partener sunt percepute ca 

o amenințare pentru imaginea despre sine a celuilalt partener, conducând la conturarea unor 

sentimente de inadecvanță și neliniște. 

5. „Gelozia – egocentrică” este strâns legată de roluri și apare când un partener eșuează în a 

permite și favoriza pe celălalt să-și exprime individualitatea, deși se așteaptă și pretinde ca 

acesta să-și îndeplinească rolul tradițional. 

6. „Gelozia – neliniște și teamă” apare când relația interpersonală este percepută ca fiind 

amenințată, când un partener trăiește sentimental temerea de a fi respins și al neliniștii că 

celălalt partener se implică foarte puțin în menținerea relației. Acest tip de gelozie rezultă 

din sentimentul de insecuritate personală și este acompaniat de o stare de anxietate severă. 

Merită atenție și clasificarea propusă de Э.Э. Линчeвcкий [apud 8, p.171-172; 10, p.6-11], 

care distinge gelozie tiranică, gelozie legată de lezarea amorului propriu, gelozie proiectată, gelozie 

sugerată, gelozie patologică (Tab.1). 

Tabelul 1. Clasificarea geloziei după E. Lincevski (1978) 

Tipul geloziei Caracteristica geloziei 

Gelozia tiranică Apare la persoanele încăpățânate, despotice, îngâmfate, meschine, reci 

emoțional. Astfel de oameni înaintează cerințe foarte înalte față de anturaj, 

care sunt dificil de îndeplinit, dacă nu chiar imposibil, și care conduc la 

răcirea relațiilor. Atunci când acest individ încearcă să găsească explicația 

pentru această răcire, el nu vede motivul în sine, ci în partenerul „la care a 

apărut interesul, tendința spre infidelitate.”  

Gelozia de la 

lezarea amorului 

propriu 

Se manifestă la persoanele cu caracter anxios-ipohondric, cu stimă de sine 

scăzută, neîncrezuți în sine, care ușor cad în melancolie și disperare, 

predispuse de a exagera problemele și pericolele. Neîncrederea în sine, 

sentimentul de inferioritate îl influențează să vadă rivali în fiecare trecător. 

Și dacă i se pare că partenerul nu și-a manifestat atenția cuvenită, imediat îi 

apar îndoieli, suspiciuni legate de loialitatea omului iubit. Cu ajutorul 

scenelor de gelozie soțul/soția geloasă se autoafirmă și își mărește stima de 

sine. 

Gelozia proiectată Este rezultatul propriilor tendințe spre infidelitate, proiectarea ei asupra 

partenerului. Cursul raționamentului celui gelos: dacă gânduri de 

infidelitate maritală sunt la mine, atunci de ce ele nu pot fi și la alții, inclusiv 

la partenerul meu? Sentimentul rușinii, care apare după înșelarea 

partenerei, declanșează un mecanism de apărare – proiecția, adică își 

învinovățește soția pentru propriile sale păcate.  

Gelozia sugerată Este rezultatul sugestiei din exterior, că „toți bărbații (femeile) sunt la fel”, 

aluzii cu privire la infidelitatea soțului/ soției. Un exemplu viu al unui astfel 

de gelos este Othello, care l-a montat pe Iago împotriva Desdemonei. 

Gelozia 

patologică/ 

delirantă 

Persoana este însoțită de gânduri obsesive despre trădarea partenerului. Ea 

suspectează în mod constant partenerul în trădare, imaginându-și diverse 

scene intime de trădare. Cea mai frecventă capcană pe care o întind constă 

în faptul că partenera este rugată să povestească despre relațiile care au fost 
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înainte de căsătorie, în cele mai mici detalii, ca apoi viața comună să fie 

transformată într-un iad. Atenție, omul care suferă de delir de gelozie, de 

regulă, el nu poate să aprecieze obiectiv starea proprie și să înțeleagă că 

motivele geloziei sunt inventate de el însuși. Se activează mecanismul de 

apărare – proiecția, care stă la baza delirului de gelozie. Nu este obligator 

prezența infidelității din partea gelosului (el poate să atribuie aceste dorințe 

și acțiuni partenerului). 

Care sunt sursele geloziei? 

Cele mai frecvente surse ale geloziei sunt: 

- gelozia fraternă nerezolvată; 

- complexul Oedip nerezolvat, consideră psihanaliștii; 

- trauma unei infidelități anterioare; 

- infidelitatea observată a unui părinte și nivelul scăzut al stimei de sine; 

- dependența emoțională și suspiciunea; 

- opinia greșită despre fidelitatea sexului opus; 

- gânduri iraționale: „Nu sunt bun de nimic, dacă nu mă iubește cineva”, „Îmi aparții și să 

faci ceea ce-ți ordon”, „Trebuie să obțin ceea ce vreau, dă-mi ascultare deplină”, „Mai făcut 

de râs”, „Nu voi mai avea niciodată un partener ca cel dinainte” [3, p.50-60]; 

- personalitatea accentuată etc. 

A. Н. Вoлкoвa (1989) constată că intensificarea reacției de gelozie este facilitată de: 

1) procesele mentale inerte, care împiedică conștientizarea, reacționarea și acționarea în situația 

dată; 

2) atitudinea idealistă, în prezența căreia persoana nu permite nici un compromis în viața 

sentimentală; 

3) atitudinea posesivă pronunțată față de lucruri și persoane; 

4) supraapreciere sau subapreciere: în cazul stimei de sine ridicate se observă o varianta 

despotică de trăire a geloziei, în cazul stimei de sine scăzute – persoana suferă acut propria 

inferioritate; 

5) singurătatea, sărăcia legăturilor interpersonale, când partenerul nu ai cu cine de înlocuit; 

6) sensibilitatea persoanei la diverse trădări din alte parteneriate; 

7) dependența puternică de partener în atingerea obiectivelor vitale (securitate materială, carieră 

etc.) [Apud 9, p.348] 

Organizarea și desfășurarea cercetării timidității la elevii adolescenți  

Pentru a determina gradul de gelozie la adolescenți în toamna anului 2017 a fost efectuată 

cercetarea pe teren în Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. Cercetarea experimental-

psihologică s-a desfășurat pe un eșantion constituit din 60 de elevi (45 fete și 15 băieți) ai grupelor 

anului III cu vârsta cuprinsă între 18-19 ani. Selectarea subiecților experimentali a fost aleatorie. 

Scopul investigației a fost determinarea caracteristicilor adolescenților geloși.  

Ipoteze de lucru:  

- gelozia este prezentă în rândul adolescenților; 

- gelozia este în mai mare măsură caracteristică fetelor decât băieților; 

- adolescenții geloși manifestă resentimente și suspiciune în relații, au un nivel scăzut al 

stimei de sine, predomină relația dependentă, sunt spontani și impulsivi. 

Întru realizarea scopului și pentru verificarea ipotezelor, au fost utilizate următoarele tehnici: 

Ancheta „Sunteți o persoană geloasă” (10 itemi), chestionarul „Te macină gelozia?” [6, p.254-

256], Chestionarul „Scala stimei de sine” (autor: Morris Rosenberg), testul „Ostilitatea”, 

chestionarul Leary, testul de personalitate (J.Barett). 
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În continuare prezentăm rezultatele metodelor psihodiagnostice aplicate.  

În urma aplicării anchetei „Sunteți o persoană geloasă?” am constatat că 51,66% din 

respondenți manifestă nivelul III și IV de gelozie în viața de toate zilele. Gelozia le influențează 

negativ relația, ei trebuie să învețe s-o controleze. Iar ceilalți 48,34% adolescenți se caracterizează 

prin gelozie nivel I și II, adică fie ea lipsește, fie este în limitele normei. 

Aplicarea chestionarului „Te macină gelozia?” de asemenea a confirmat prezența geloziei 

la adolescenți:  

 nivel I – 8,33% elevi: la acești elevi nu există gelozie; 

 nivel II – 66,67% elevi, gelozia se încadrează în limitele normei; 

 nivel III – la 25% elevi gelozia atinge pragul nevrozei, multe îndoieli, suspiciune, presiuni. 

Merită atenție compararea rezultatelor elevilor geloși și mai puțin geloși. Media rezultatelor 

elevilor geloși este mai mare decât la elevii mai puțin geloși: M1=39,8 versus M2=33,35 (Fig.1). 

Totuși intensitatea geloziei este mai mare la elevii geloși, astfel nivelul III este caracteristic la 

45,16%, nivelul II la 54,84%. Iar la elevii non-geloși: nivelul III – 3,44%, nivelul II – 79,31%, 

nivelul I – 17,24% elevi (Tab.2). 

Tabelul 2. Rezultatele Chestionarului „Te macină gelozia” 

Nivelul de intensitate Elevi geloși Elevi mai puțin geloși 

Nivel I 0 5 elevi (17,24%) 

Nivel II 17 elevi (54,84%) 23 elevi (79,31%) 

Nivel III 14 elevi (45,16%) 1 elevi (3,44%) 

Nivel IV 0 0 

Analizând datele cu privire la manifestarea geloziei la fete și la băieți am constatat 

următoarele: băieți – 20% geloși versus 80% non-geloși, fete – 62,22% geloase versus 37,78% non-

geloase. Deci, de 3 ori mai multe fete sunt geloase comparativ cu băieții, ceea ce ne permite să 

afirmăm că ipoteza noastră s-a confirmat. 

Pentru a verifica ipoteza conform căreia elevii geloși au nivel scăzut al stimei de sine, a fost 

aplicată Scala Stimei de sine. Am obținut următoarele date: nivel scăzut – 0 elevi, nivel mediu – 

55 elevi (82,76%), nivel înalt – 5 elevi (17,24%). Ipoteza nu s-a confirmat, dar totuși este adevărat 

că elevii geloși au un nivel mai scăzut al stimei de sine decât cei non-geloși (S1=27,35, S2=28,82) 

(Fig.1). 

La analiza rezultatelor Scalei Resentimente și Scalei Suspiciune a chestionarului 

Ostilitate au fost identificate următoarele date relevante pentru cercetare: media rezultatelor este 

mai mare la cei geloși RE1=5,19, RE2=3,21 și SU1=6,83, SU2=5,67 (Fig.1), unde scor ridicat este: 

4 puncte și peste. Există diferențe semnificative la Scala Resentimente (Z=2,251, p=0,023). 

Resentimentul implică gelozia faţă de alţii, adesea la nivel de ură. Este, de cele mai multe ori, o 

trăire de supărare, necaz faţă de lume pentru o tratare incorectă (imaginară sau reală). Iar 

suspiciunea implică proiectarea ostilităţii asupra altora. Ea variază de la neîncredere și prudenţă faţă 

de alţii la convingerea că alţi oameni urmăresc să te lezeze.  



39 

 

 
Fig. 1. Media rezultatelor la metodele psihodiagnostice aplicate 

În scopul determinării tipului de relație predominant la elevii geloși a fost aplicat 

chestionarul Leary. În urma prelucrării rezultatelor am constatat, că există diferențe semnificative 

la tipul de relație suspiciune (Z=2,003, p=0,05) și tipul de relații dependentă (Z=1,976, p=0,05). 

Media rezultatelor este prezentată în Figura nr.2. Astfel, observăm că la adolescenții-geloși media 

rezultatelor este mai înaltă pentru tipul de relații autoritară (RA1=11,95, RA2=11,2), suspicioasă 

(RSs1=7,04, RSs2=5,33), dependentă (RD1=9,22, RD2=7,86), prietenoasă (RP1=10,12, RP2=9,33). 

Ceea ce ne permite să susținem, că adolescenții geloși se caracterizează prin tendința spre dominare, 

prin manifestarea suspiciunii în relații, a dependenței și neîncrederii în sine, a nehotărârii, neliniștii, 

îngrijorării, precum și a dorinței de avea prieteni.  

 
Fig. 2. Distribuția rezultatelor elevilor geloși și non-geloși, chestionarul Leary 

Iar aplicarea Chestionarului de personalitate (J. Barett) a permis identificarea trăsăturilor: 

Extravert – Introvert, Activ – Pasiv, Intuitiv – Rațional, Conformist – Spontan. Urmărind rezultatele 

din Fig.3, evidențiem tipul de personalitate ItAIvS pentru elevii geloși și tipul de personalitate 

ItAIvC pentru elevii non-geloși. Medii relevante la Scala Introvert, Intuitiv și Spontan. Există 

diferențe semnificative la Scala spontan Z=3,227, p=0,001. Ca urmare putem deduce că elevii geloși 

sunt caracterizați de impulsivitate, non-conformism, le plac schimbările și varietatea. De asemenea 

sunt emotivi, iau hotărâri dictate mai degrabă de sentimente decât de raţiune, pot fi cu uşurinţă 

afectați şi chiar răniți. 
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Fig. 3. Media rezultatelor adolescenților geloși și celor non-geloși, chestionarul de 

personalitate 

Astfel, concluzionăm că mai mult de jumătate din respondenți sunt geloși. Ei manifestă în 

relații multe îndoieli, suspiciune, presiuni, stimă de sine mai scăzută decât la adolescenții non-

geloși, resentimente și suspiciuni, tipul de relație dependentă. Sunt introverți, activi, intuitivi și 

desigur spontani, adică impulsivi, emotivi, nonconformiști. 

Deoarece vârsta adolescentină este perioada de afirmare, de formare a identității sexuale, se 

recomandă adolescenților care simt gelozie să învețe să-și controleze aceste sentiment distrugător 

și ostil. Pentru aceasta sugerăm următorii 12 pași. 

Evaluează-te corect! Uită-te în oglindă și renunță să te mai critici! O dată ce vei învăța să-

ți identifici aspectele pozitive ale propriei vieți, vei începe să te concentrezi pe propriile calități și 

pe potențarea acestora! 

Judecă-ți propria gelozie! Gelozia nesănătoasă îți poate afecta serios relațiile și îți poate 

sabota echilibrul interior. 

Nimeni nu este perfect! Iarba este întotdeauna mai verde de cealaltă parte a gardului, nu-i 

așa? E foarte probabil ca toți cei pe care îi invidiezi să se confrunte cu propriile probleme și 

vulnerabilități. E timpul să începi să monitorizezi și eșecurile celorlalți. Când vei accepta că nimeni 

nu e perfect, invidia ta va deveni mai puțin obsesivă și consumatoare de timp. 

Renunță la social media! Un studiu realizat în Germania a constatat că rețelele de 

socializare sunt un teren fertil pentru dezvoltarea invidiei față de alți utilizatori-prieteni. Renunțarea 

la social media timp de câteva săptămâni va conduce la o detoxificare psihologică! 

Fii deschis! Dacă ești gelos pe propriul partener sau pe o prietenă, nu ține în tine 

sentimentele negative! În loc să arăți cu degetul și să te înfurii, exprimă ceea ce simți și cooperează 

pentru a găsi o soluție! 

Transformă-ți gelozia într-o experiență pozitivă! Invidia nu este întotdeauna un lucru 

negativ. Invidia poate funcționa ca un instrument motivațional! Colegul are o mașină, și eu tot vreau 

mașină ș.a. 

Încrederea este foarte importantă într-o relație. Fiecare partener trebuie să aibă momentele 

lui de intimitate, de exemplu, dacă partenerul tău iese cu prietenii la o bere, nu înseamnă ca s-a dus 

după altele. Ieși și tu cu prietenele tale și încearcă să te gândești la lucruri frumoase. 

Încearcă să găsești explicații mai raționale la ceea ce se întâmplă, ca să nu te mai îndoiești, 

de exemplu, dacă iubitul tău nu-ți răspunde la telefon, nu te gândi ca e cu altcineva, caută să găsești 

altă explicație, că nu l-a auzit, că era la baie, că era ocupat la serviciu etc. 

Gândește-te că partenerul tău te iubește așa cum ești. Pentru a accepta dragostea pe care 

el/ea ți-o oferă trebuie să începi prin a te iubi pe tine însuți, astfel vei evita să te compari cu alți 

bărbați/ femei și vei fi mai puțin gelos/oasă.  

Cere sfatul cuiva de încredere; te ajută să vezi lucrurile din alt punct de vedere. Povestește 

ce ți se întâmplă unei prietene/prieten de încredere și cere-i un sfat. Nu uita că ascunzând și negând 

suferința, ea devine mai puternică. 

Nu te transforma în detectivul relației voastre, nu-i controla telefonul mobil, încercând să 

găsești dovezi ale infidelității, nu-l întreba după ce a vorbit cu cineva la telefon, cine era? Ține 

minte, fiecare are dreptul la intimitate și nici ție nu ți-ar plăcea să ți se facă la fel. 

Ignoră-ți fostul iubit/ă! Două dintre țintele cele mai comune ale geloziei noastre sunt fostul 

iubit și actuala lui prietenă! Da, el și-a refăcut viața mai repede decât ai reușit tu sau a slăbit câteva 

kilograme și arată înfloritor! Și ce dacă?! Acum este momentul să te concentrezi pe propria 

persoană, să întâlnești pe cineva nou și să treci într-o nouă etapă a vieții tale! 

După A.Н. Вoлкoвa (1989), există următoarele modalități de a depăși gelozia: 
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1) distragerea atenției asupra ceva semnificativ pentru persoană (studii, muncă, îngrijirea 

copiilor, hobby-uri); 

2) dezvoltarea unei noi viziuni asupra lucrurilor, formarea capacității de a ierta, a controlului 

conștient asupra reacțiilor de gelozie; 

3) găsirea propriilor greșeli, tragerea învățămintelor, construirea noilor relații cu partenerul, 

posibil de alt fel; 

4) deprecierea partenerului și a situației trădării – compararea lor cu alte valori, atitudini; 

5) în cazul destrămării parteneriatului – căutarea unui nou partener, schimbarea modului de viață, 

formarea altor relații interpersonale [apud.8, p.349] 

În concluzie, gelozia în proporții mari este vătămătoare, dureroasă. Orgoliul, teama de 

abandon, nevoia de a poseda și de a controla, neîncrederea în sine, dependența emoțională, non-

asumarea responsabilității sunt surse reale ale geloziei. Ea devine o povară pentru cel gelos, cât și 

pentru cel asupra căruia se răsfrânge. Nu lăsați gelozia să vă umbrească viața în cuplu, să vă 

umbrească bucuria vieții în doi. Nu există o altă rețetă pentru gelozie decât iubirea fără așteptări și 

pretenții. Iubirea înseamnă respectarea libertății celuilalt. Celălalt nu vă aparține. Respectați-i 

unicitatea și personalitatea.  

Gelozia nu poate fi depășită fără confruntare, înțelegere și schimbare. Învingeți-vă temerile, 

îndoielile, neîncrederea, problemele personale. Ascultați și urmați sfatul înțelept al lui Kahlil 

Gibran: „Atunci când vă apropiați, lăsați un spațiu între voi. Lăsați vânturile celeste să danseze 
printre voi. Iubiți-vă, dar nu transformați iubirea într-un lanț... Iubiți-vă unul pe altul, dar nu faceți 

din iubire o opreliște. Umpleți-vă unul altuia cupa, dar nu beți dintr-o singură cupă” [4]. 
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Botnari Ștefan, Caunenco Irina 

PROFILUL PSIHOSOCIAL AL TÎNĂRULUI DIN SOCIETATEA ÎN TRANSFORMARE 

THE PSYCHOSOCIAL PROFILE OF THE YOUNG PERSON AS A PART OF THE 

SOCIETY IN TRANSFORMATION 

Rezumat 

Schimbările sociale și valorile tânărului din cadrul societății din care face parte sunt două 

elemente care se influențează și respectiv se modifică reciproc. Ultimele schimbări socio-politice în 

spațiul Moldovenesc care au destrămat în totalitate vechiul sistem social, cu siguranță au influențat și 

caracteristicele psihosociale ale tinerilor contemporani. Astfel, survine necesitatea de a analiza profilul 

psihosocial al tinerii generații contemporane din perspectiva mentalității, valorilor, așteptărilor, în 

contextul noilor cerințe create de societatea globală, bazată pe egalitate, gândire democratică și 
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responsabilitate individuală. Cercetarea curentă va contura premizele teoretice prin analiza cercetărilor 

actuale în domeniu, din țară și peste hotarele ei, prin reliefarea caracteristicilor și așteptărilor specifice 

tineretului din Republica Moldova. 

Cuvinte-cheie: tineri, generație, valori, mentalitate, societate în transformare  

Abstract  

The social changes and values of the young people in the society they belong to, are two 

elements that influence and mutually change each other. The last sociopolitical changes that took place 

on the moldavan territory, had totally disintegrated the old social system, and certainly had influenced 

the psychosocial characteristics of the young contemporary. Thus, there is a need to analyze the 

psychosocial profile of young generations from the perspective of mentality, values, expectations, in the 

context of the new demands created by global society, based on equality, democratic thinking and 

individual responsibility. The current research will outline the theoretical premises by analyzing the 

current researches in the field, inside The Republic of Moldova as well and abroad, by enhancing the 

characteristics and expectations specific to moldovan youth. 

Key-words: youth, generation, values, mentality 

Experiența mondială arată că factorul cheie în dezvoltarea societății este tineretul, iar 

caracteristicile mentalității lui mai devreme sau mai târziu vor influența dezvoltarea statului. Este 

important de menționat că tinerii contemporani, au absorbit pe de o parte elemente din sistemul 

politic și social sovietic, pe de altă parte ei reprezintă o nouă generație după o perioadă îndelungată 

de ideologie comunistă. Posibil că anume aceasta este cauza a varietății înalte a stilurilor de viață, 

valorilor, care le observăm astăzi la tânăra generație. Organizația Mondială a Sănătății consideră 

tinerețea ca desfășurându-se între 18/20 de ani și 35 de ani, limita superioară a perioadei adulte 

tinere coincizând cu vârsta la care toate organele și sistemele organismului funcționează în condiții 

și la parametri superiori [1, p.44]. U. Șchiopu și E. Verza consideră ca perioada tinereții se poate 

împărți în trei subetape: aceea de adaptare profesională și familială, între 24 și 28 de ani; cea de-a 

doua perioadă este cuprinsă între 28 și 32 de ani, perioada de implantație, în care se intensifica 

experiența profesionala și se dezvolta statutul de părinte, dat fiind faptul ca adeseori apare un ăl 

doilea copil în familie; a treia subetapă, între 32 și 35 de ani, este o perioadă de stabilitate relativă 

a adaptării, a valorilor, conduitelor și aspirațiilor formulate între timp [ibidem]. La vârsta tinereții, 

activitatea de bază în care este angajat tânărul devine cea sociala, producătoare de bunuri atât 

materiale cât și spirituale sau prestări de servicii sociale diferite. Relațiile devin foarte complexe ca 

tip, tânărul își găsește locul în ierarhia profesională, stabilește legături cu colegii de muncă. În plan 

familial, energia este canalizată acum spre construirea familiei noi, ceea ce presupune emancipare 

față de cea de proveniență. Erik Erikson caracterizează vârsta tinereții ca fiind dominată de 

amplificarea identității sociale și de angajare, implicarea pe acest plan făcându-se prin sarcini 

sociale. Conform acestui autor tinerețea este caracterizată, prin experiența vieții de familie, care 

contribuie la dezvoltarea sentimentului intimității. Personalitatea în această perioadă balansează 

între polul intimității/ izolării și a celui de socializare formare de legături sociale, profesionale noi. 

Se dezvoltă și se întărește capacitatea de partener și, legat de acest statut, se dezvoltă diferite forțe 

morale interne intime care justifică și alimentează sacrificii și compromisuri. Munca și dragostea 

obțin un loc central în structura personalității.  

Transformarea socială este procesul modificărilor structurale ale societății, a însuși 

sistemului social, nu doar a unor componente ale sale. Transformarea presupune existența unor 

schimbări fundamentale calitative, care se răsfrâng asupra tuturor domeniilor vieții sociale, și 

modifică calitatea ei esențială. Transformarea socială, fiind un proces continuu, presupune și 

modificarea câmpului socio-cultural [2, p.58] 

Mentalitatea este felul particular de gândire, percepție a lumii, al unui individ sau a unei 

colectivități.  
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Generația presupune că oamenii născuți într-o perioada de aproximativ 20 de ani, 

împărtășesc aceleași caracteristici cu aceeași bază istorică, economică, condiții sociale, avantaje 

tehnologice și alte schimbări sociale care le au în comun. Deși mai mulți autori admit că divizarea 

pe generații se face mai degrabă datorită schimbărilor sociale, tehnologice majore [6, p.295]. 

Crescuți pe un teren foarte instabil din punct de vedere al traiectoriei sociale, încrederii față de stat 

și a structurilor lui, în perioada în care Republica Moldova a primit șansa de a-și crea singură viitorul 

ca un stat independent, de la 27 august 1991 până în prezent a suferit o mulțime de transformări. 

Persoanele de la conducere după proclamarea independenței erau tot acelea care formau Sovietul 

Suprem din 1989, deci mentalitatea conducerii a fost păstrată din vechiul sistem sovietic, cel puțin 

pentru primii ani de independență.  

Astfel tinerii de astăzi, care reprezintă generația anilor (1982 - 2000) numiți de cercetători 

ca Howe and Strauss - Millennial Generation, Lancaster and Stillman - Generation Y; Generation 

Next, [6, p.296]. Crescuți pe timpul conflictului armat de pe Nistru soldat cu mai mult de 1000 de 

victime, timp în care limba Rusa a devenit în RM „limbă de comunicare interetnică”, posturile TV 

autohtone erau mai puțin populare decât cele din străinătate, favorizate fiind cele din România și 

Federația Rusă, reprezintă un grup care a întâmpinat și continuă să întâmpine diverse dificultăți 

majore. Mediul în care aceștia și-au petrecut copilăria reprezenta un spațiu care predispunea spre 

dezvoltarea anxietății, crescuți în lipsa unor modele sociale bine conturate, manifestă astăzi criza 

de identitate. La general, perioada anilor 90’ a fost caracterizată de întârzieri prelungite a plății 

salariilor a lucrătorilor instituțiilor de stat, astfel criza profundă, care sa agravat în anii 1998 – 1999 

de criza regională, împinge 70% din populația RM sub limita sărăciei absolute și circa 50% sub 

limita sărăciei extreme [4, p.24]. Consecințele acestor evenimente caracteristice perioadei de 

formare a Republicii Moldova ca stat, cad pe umerii tinerilor din societatea de astăzi. Căci funcția 

tinerii generații, după K. Mannheim fiind cea de a forma abordări noi la moștenirea culturală 

acumulată, adică anume lor le revine povara să rezolve problemele create de generațiile anterioare 

[9, p.12]. Participând la viața socială a acelor timpuri, tinerii au integrat în sistemul său de valori, 

caracteristicile perioadei respective. Tehnologiile informaționale avansate sunt un element central 

a timpului de acum, astfel internetul îndeplinește funcția de socializare, influențează 

comportamentul, formează convingerile, infiltrându-se treptat în diferite arii a personalității tinere, 

precum: învățământul, serviciul, distracția, ș.a. Datorită vitezei, accesibilității și simplității pe care 

o oferă internetul actului de comunicare, el treptat influențează și schimbă tradiționalele metode de 

comunicare interumană, scutind discuția de o bună parte a mesajului nonverbal, ceea ce în ansamblu 

formează pericolul dezumanizării [9, p.38-39]. Datorită conexiunii la internet timpul și distanța nu 

mai prezintă o barieră, oferind posibilitatea fiecărui de ași crea o identitate digitală care o prezintă 

lumii virtuale. În aceste condiții procesul globalizării capătă viteză, sporind informarea despre stilul 

și modul de viață în diferite colțuri ale lumii, iar tineretul fiind una din cele mai mobile grupuri a 

societății, tinde spre țările europene mai dezvoltate în căutarea unui loc de muncă potrivit. Acest 

fenomen este caracteristic pentru majoritatea țărilor din spațiul post-sovietic, nu doar în RM. 

 Rezultatele unei cercetări efectuate pe tineri arată că 68,2% din respondenți planifică să 

plece din țară. Veniturile care tinerii cred că le pot obține în RM sunt plasate între medii și minimale, 

astfel comparându-se cu stilul de viață trăit de către semenii săi din țările dezvoltate economic, 

tânărul trăiește sentimentul de deprivare, și ca urmare este motivat să migreze. Ca rezultat al 

tendinței curente de migrare, afectate vor fi în primul rând orașele mici și satele din Moldova: din 

ele mai întâi, tinerii cu potențial intelectual, spre capitală cât și în afara țării. Tendință care nu este 

caracteristică doar Republicii Moldova [8, p.67]. Lipsa unui post de muncă plasează tânărul în zona 

de risc. Venitul mic sau lipsa lui, formează o tendință de autoizolare socială, caracteristic acestui 

grup este și autocontrolul scăzut, indivizii privesc cu pesimism în viitor. Nemulțumirea psihologică 

dezvoltă nu numai stări depresive, dar și agresive. 
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Potrivit lui E.Erikson, sarcina crucială a vârstei de adult tânăr este crearea de relații intime. 

Nevoia de a crea relații puternice, stabile, apropiate și afectuoase este un factor motivator puternic 

al comportamentului uman. Relațiile intime necesită conștiință de sine, empatie, capacitate de a 

comunica emoții, de a rezolva conflicte, și de a respecta angajamente, iar dacă relația are potențialul 

de a deveni sexuală, capacitatea de lua decizii sexuale. Abilitățile de acest fel sunt esențiale când 

adulții tineri decid să se căsătorească sau nu, să formeze parteneriate intime sau nu, și dacă să aibă 

sau nu copii [3, p.461-462]. Crearea unei familii este așa sau altfel legată de situația economică a 

partenerilor. 

Este cunoscut faptul că anume factorul economic este determinant în ceea ce privește 

migrația, el influențând mobilitatea spaţială a populaţiei. Anume agravarea situaţiei materiale duce 

la creşterea mobilităţii populaţiei. Chiar dacă vorbim despre o migrare temporară, ea, condiţionează 

schimbări în comportamentul reproductiv al populaţiei. Emigrarea soţului sau a soţiei duce la 

ruperea relaţiilor conjugale pe o perioadă de timp anumită, poate cauza chiar ruperea definitivă a 

relaţiilor de căsnicie. Astfel micșorând-se rata natalităţii. În anul 2001, în Republica Moldova a fost 

înregistrat cel mai mic indice al căsătoriilor (5,8%). Desigur, aceasta ulterior se va răsfrânge negativ 

asupra natalităţii. Creşterea numărului divorţurilor are loc anume în perioada de tranziţie la un nou 

mod de viaţă, de criză economică. Acest indice a crescut de la 2,7% în 1997 până la 4,0% în anul 

2005. Aceste fenomene demografice pot fi explicate dificil, ele fiind determinate de schimbările 

comportamentului populaţiei [5, p.88]. 

În contextul globalizării sunt 2 momente cheie în care tânărul pe de o parte se adaptează 

cerințelor și standardelor profesionale, sociale, globale, pe de altă parte tinde să își păstreze 

caracteristicile locului de unde provine, în vederea păstrării identității. 

În concluzie putem vorbi despre o generație cu o viziune realistă asupra vieții. Generația Y 

apreciază diversitatea, preferă să colaboreze decât să i se ordone, și sunt foarte pragmatici când vine 

vorba de rezolvarea problemelor [7, p.154] 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СМЕРТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

FОRMATIОN ОF THЕ СОNСЕРT ОF DЕATH IN СHILDRЕN ОF РRЕSСHООL AGЕ 

FОRMARЕA СОNСЕРTULUI DЕ MОARTЕ LA СОРIII DЕ VÂRSTĂ РRЕȘСОLARĂ 

Резюме 

Знание и понимание вопросов жизни и смерти является фундаментальной наработкой 

человеческого мышления. Разнообразие подходов к анализу в отношении данного феномена, 

важность постановки адекватной, здоровой реакции касательно самого явления смерти у детей 

младших возрастов путем корректного информирования родителей о наиболее верном подходе 

касательно вопроса формирования представления детей о смерти, необходимость корректировки 

уже имеющихся отклонений в поведении и адаптации, возникших вследствие пагубного влияния 

на ребенка относительно его представлений об окончании жизни – всё это подчеркивает 

актуальность данного вопроса и его многообразие в контексте данной тематики. В статье 

обозреваются связи и закономерности построения и образования представления ребенка о смерти 

как о явлении, также эмоции, которые ребенок испытывает изначально и их постепенное 

преобразование, сравнение реакции в течение времени в зависимости от различных факторов, 

влияющих как напрямую, так и косвенно, важность правильного подхода родителей к данному 

вопросу, влияние среды и культурных особенностей, их непосредственное участие в 

становлении, в дальнейшем, цельного образа в еще формирующейся у ребенка концепции 

смерти. 

Ключевые слова: концепция жизни, концепция смерти, дети дошкольного возраста, 

представление. 

Abstraсt 

Thе knоwlеdgе and undеrstanding оf thе quеstiоns оf lifе and dеath represent a fundamеntal 

dеvеlорmеnt оf human thinking. Thе divеrsity оf aррrоaсhеs tоwards analysis rеfеrring tо this 

рhеnоmеnоn, thе imроrtanсе оf giving an adеquatе, hеalthy rеaсtiоn соnсеrning thе оссurrеnсе оf dеath 

aрреaring at сhildrеn оf small agеs by thе way оf соrrесt infоrming thе рarеnts abоut thе mоst right 

attitudе tоwards thе quеstiоn оf fоrming thе сhildrеns’ visiоns оf dеath, thе nесеssity оf соrrесtiоn 

alrеady еxisting abnоrmalitiеs in bеhaviоr and adaрtatiоn, whiсh aрреarеd bесausе оf ruinоus influеnсе 

оn thе сhild rеgarding his imagеs оf thе еnd оf thе lifе – all thеsе asресts еmрhasizе thе aсtuality оf this 

quеstiоn and its variеty in thе соntеxt оf this thеmе. This artiсlе соntains thе rеviеw оf thе соnnесtiоns 

and thе рattеrns оf building and fоrmatiоn оf a сhild’s visiоns abоut dеath as a рhеnоmеnоn, alsо 

еmоtiоns whiсh hе еxреriеnсеs initially and thеir gradual transfоrming, соmрarisоn оf thе rеaсtiоn 

during thе timе in dереndеnсе оf diffеrеnt faсtоrs, dереnding оn a сhild dirесtly and indirесtly, thе 

imроrtanсе оf a соrrесt рarеntal aррrоaсh tоwards this quеstiоn, thе influеnсе оf thе ambiеnсе and 

сultural ресuliaritiеs, thеir dirесt рartiсiрatiоn in fоrmatiоn, in futurе, оf еntirе imagе in just fоrming at 

a сhild соnсерt оf dеath. 

Kеy-wоrds: соnсерt оf lifе, соnсерt оf dеath, рrеsсhооl сhildrеn, rерrеsеntatiоn. 

Rezumat  

Cunoașterea și înțelegerea problemelor vieții și ale morții reprezintă dezvoltarea fundamentală 

a gândirii umane. O varietate de abordări și analize ale acestui fenomen, importanța stabilirii unei reacții 

adecvate, sănătoase privind fenomenul morții la copiii mici prin informarea corectă a părinților cu privire 

la formarea reprezentărilor copiilor despre moarte, necesitatea de a ajusta deviațiile existente în 

comportament datorită impactului nociv asupra copilului a ideilor sale despre sfârșitul vieții - toate 

acestea subliniază importanța acestei probleme și a diversității contextului acestui subiect. Articolul 

analizează conexiunile și modelele de construcție și prezentarea educațională a morții copilului ca 

fenomen, precum și emoțiile pe care un copil le experimentează inițial și le transformă treptat, o 

comparație a reacțiilor în timp, în funcție de diverși factori care influențează atât direct, cât și indirect 
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copilul, importanța corespunzătoare a abordării acestei probleme de către părinți, impactul 

caracteristicilor de mediu și culturale, implicarea directă a mediului în crearea, în continuare, a unei 

imagini integre pe parcursul dezvoltării conceptului de moarte la copil. 

Cuvinte cheie: conceptul de viață, conceptul de moarte, copii preșcolari, reprezentare. 

Анализ вопроса о формировании концепции смерти у детей дошкольного возраста – 

довольно сложный аспект для рассмотрения. Исходя из материалов на данную тематику 

изначальным вопросом является то, каким образом можно изучить детское восприятие 

такого абстрактного понятия, как смерть.  

Ребенок дошкольного возраста обладает довольно скудным набором навыков, что не 

позволяет специалистам с уверенностью подтвердить либо опровергнуть гипотезы и 

допущения. Недостаточно развитая речь, то есть дефицит речевых навыков и неразвитое 

абстрактное мышление (что можно наблюдать на основании положений, выявленных Жаном 

Пиаже и другими сторонниками психологии развития) являются, в первую очередь, 

барьерами, создающими сложности на этапе сбора и анализа данных.  

Фрейд же, к примеру, в этом отношении придерживался мнения, заключающегося в 

несущественности данной темы для маленьких детей, также он подчеркивал, что дети не 

понимают истинного значения смерти: «…очевидно, что представление ребенка о смерти 

имеет весьма мало общего с нашим понятием о ней. Ребенку незнакомы ужасы тления, 

могильного холода, бесконечного «ничто» и всего того, что связывается со словом «смерть» 

в представлении взрослого и что имеется налицо во всех мифах о потустороннем мире. Страх 

смерти чужд ему, поэтому-то он и играет с этим страшным словом… Даже восьмилетний 

ребенок, возвращаясь из какого-нибудь естественно-исторического музея, может сказать 

своей матери: «Мама, я тебя очень люблю. Когда ты умрешь, я из тебя сделаю чучело и 

поставлю здесь в комнате, чтобы тебя видеть всегда». Настолько мало детское 

представление о смерти похоже на наше. От одного очень способного десятилетнего 

мальчика я вскоре после смерти отца его услышал, к своему удивлению, следующую фразу: 

«То, что папа умер, я понимаю, но почему он не приходит домой ужинать, этого я никак 

понять не могу». Таким образом, по мнению Фрейда, ребенок даже в восемь-десять лет мало 

что понимает в отношении смерти (и, следовательно, не испытывает такого страха как, к 

примеру, взрослые). 

Тем не менее, можно наблюдать момент постепенного осознания ребенком того, что 

из себя представляет уход человека в мир иной если ребенок имел опыт переживания смерти 

кого-либо из близких, Фрейд писал об этом так:  

«Умереть» – значит для ребенка, который вообще избавлен от вида предсмертных 

страданий, то же самое, что «уйти», не мешать больше оставшимся в живых. Он не 

различает, каким способом осуществляется это отсутствие, – отъездом или смертью. 

Наблюдение одного психоаналитически образованного отца также подчеркивает момент, 

когда его четырехлетняя высокоразвитая дочурка узнает разницу между «отсутствием» и 

«смертью». Ребенок питался неохотно и чувствовал, что одна из служанок пансиона 

недружелюбно к нему относится. «Пусть Жозефина умрет», – сказала она отцу. 

– «Почему же она должна умереть? – спросил отец укоряюще. – Разве недостаточно, 

если она уберется прочь? – „Нет, – ответил ребенок, – тогда она придет опять». 

Момент, когда у ребенка впервые может возникнуть понятие о смерти очень 

относителен, но может быть условно обозначен 1,5 и 2 годами, когда появляются элементы 

символической функции мышления, подобные переживания, предположительно 
сравнивают с отделением ребенка от матери во время рождения. Подобное сравнение 

приводится вплоть до пятилетнего возраста. 
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Понятие смерти как необратимого завершения жизни и неизбежного явления не 

может быть сформулировано ребенком, пока у него преобладает дооперациональный тип 

мышления. Дети до 5-6 лет не представляют данное явление как финальное событие, 

некоторые даже могут игнорировать либо отрицать его. Они часто используют в отношении 

смерти сравнения со сном, исчезновением, отъездом.  

Причину смерти дети до 8-ми лет нередко видят в болезни, отравлении или даже 

убийстве. На выбор ответа влияют в большей степени эгоцентризм, магическое мышление 

детей и их фантазия.  

Дошкольникам может быть сложно сконструировать окончательную концепцию 

смерти при невозможности понять процессы, происходящие в этот момент с человеком, что 

и усложняет, в некоторой степени, формирования понимания самого явления. Для ребенка 

быть мертвым — это продолжительный процесс, заключающийся в уменьшении жизни, или 

нарушении функций, который больше походит на сон.  

Таким образом, можно сказать, что у дошкольников существует определенный, 

довольно обширный набор вариаций того, что из себя представляет «жизнь» и 

соответственно, ее прекращение, то есть, что из себя представляет следующая за ней смерть. 

Смерть для детей, не только разлучение со взрослым, заботящимся о нем, но и полная 

покинутость им. Именно этот момент покинутости пугает ребенка. 

Но нельзя с уверенностью утверждать, что все представление ребенка об окончании 

жизни строится лишь на увиденном, услышанном и пережитом опыте утраты. Если 

рассмотреть данный вопрос, опираясь, к примеру, на работы Карла Густава Юнга, в 

частности на его идеи об архетипах и коллективном бессознательном, то можно заметить 

важность этих идей при анализе поведения еще совсем маленьких детей. Таким образом 

встает вопрос изначального «восприятия» смерти детьми как архетипического образа на 

уровне коллективного бессознательного.  

Юнг писал: «Коллективные образы обнаруживаются повсюду и во все времена точно 

так же, как животные инстинкты сильно колеблются у разных биологических видов, однако 

служат одной и той же общей цели. Мы далеки от мысли, что каждое новорожденное 

животное обзаводится своими, отличными от других, инстинктами как личным 

приобретением, и не следует также полагать, что и каждый человек при рождении творит 

свой специфический человеческий путь. Также, как и инстинкты, паттерны коллективной 

мысли человеческого разума являются врожденными и унаследованными. При 

необходимости они начинают действовать во всех нас более или менее одинаковым образом. 

Эмоциональные проявления, к которым принадлежат эти мысленные клише, 

узнаваемы во всем мире. Мы обнаруживаем их даже у животных, и сами животные 

понимают друг друга в этом отношении, даже если они принадлежат к разным видам. А как 

насчет насекомых с их сложными симбиотическими функциями? Большинство из них не 

знает своих собственных родителей, и их некому учить. Стоит ли тогда считать, что человек 

является единственным существом, лишенным специфических инстинктов, или что его 

психическое избавлено от всех следов его эволюции?» Страх смерти, по сути, являясь 

следствием инстинкта самосохранения присутствует в человеке с рождения, что можно, в 

некоторой степени, расценивать как фундамент для дальнейшего формирования у человека 

отношения к данному явлению. 

Немаловажным моментом для рассмотрения является формирование концепции 

смерти с точки зрения культурного аспекта, прививание детям родителями специфического 
отношения и шаблонного поведения и реакций при столкновении со смертью в 

действительности, также то, каким образом взрослые реагируют на «недетские» вопросы. 
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То, какой паттерн поведения изберут родители в отношении просвещения своего 

ребенка во многом зависит от культурных особенностей родителей, общества их 

окружающего. Но если рассматривать данный вопрос относительно, то стоит уделить 

внимание именно культурам, в которых прививается страх, отчуждение, отрицание, скорбь 

и множество других эмоций данного спектра, когда дело касается ответов на вопрос детей о 

смерти.  

 Нечасто можно встретить адекватную реакцию взрослых на вопросы ребенка 

подобные этим: «А я умру? А ты? А что происходит, когда человек умирает?». Данная тема 

во многом является запретной и старательно избегается, даются ответы, предназначение 

которых – сгладить либо увести ребенка от данной темы. Если же родитель все-таки 

решается дать исчерпывающий ответ, то за этим может следовать желание родителя 

уменьшить переживание ребенка, дать ему надежду: «Но ты никогда не умрешь». Таким 

образом, искажая информацию, взрослые только дополнительно усложняют процесс и 

только укореняют уверенность детей в их исключительности и отрицание того, что жизнь 

закончится без их согласия. 

Ирвин Дэвид Ялом в одной из своих книг пишет: «Многие родители (возможно, 

большинство) в нашей культуре непрестанно пытаются уйти от реальности в том, что 

касается информации о смерти. Маленьких детей защищают от смерти, их открыто и 

сознательно вводят в заблуждение. Очень рано в них культивируется отрицание, заложенное 

в истории о рае, о воскресении мертвых, так же, как и в уверениях, что дети не умирают. 

Позже, по мере того, как ребенок становится "готов воспринять это", родитель постепенно 

повышает дозу реальности. Некоторые просвещенные родители решительно восстают 

против самообманов и отказываются учить своих детей отрицанию реальности. Однако, 

когда ребенок страдает или испуган, даже им бывает трудно удержаться от отрицающих 

реальность успокоительных заверений – прямого отрицания смертности либо мифа о 

"долгом путешествии" в посмертной жизни». 

Родители прибегают к обману, искажению информации, но затем ребенок, 

сталкиваясь с другой информацией, которая не увязывается или даже противоречит 

первоначальной может потерять доверие к ее источникам и даже испытывать стресс по 

этому поводу. Неправильным является и игнорирование вопроса ребенка, его избегание. Как 

следствие ребенок может прибегнуть к поиску других источников и выстроить пагубные для 

себя теории и умозаключения на их основе: «Игнорирование темы смерти дарует родителям 

"покой глупца": дети-то ее все равно не игнорируют… находят другие источники 

информации, зачастую не выдерживающей проверки реальностью либо даже более 

пугающей или невероятной, чем реальность». 

Во многом влияние оказывает не только ответ родителя на вопрос ребенка, но часто 

предшествующее поведение взрослого в случае чьей-либо смерти, что и наблюдает ребенок. 

А иногда он даже оказывается под влиянием взрослых, которые пытаются привить ему 

определенное поведение или даже навязать эмоции: «Почему ты не плачешь?» 

Наименьший вред для дальнейшего развития в формировании правильного 

отношения к смерти принесет спокойное отношение взрослого к интересу ребенка, 

объяснение на уровне, который ребенок может воспринять в данном возрасте, без излишних 

подробностей, но опираясь на достоверную информацию таким образом, чтобы ребенок 

понял это наряду с вопросами из разряда: «Почему небо голубое?».  

Следует воздерживаться от искажения информации, ведь отношение к смерти у 
ребенка, как следствие, влияет на дальнейшую жизнь уже взрослого человека: «Говоря 

словами Рохлина, "примечательно не то, что дети приходят к взрослому представлению о 

конечности жизни, а то, как цепко взрослые в течение всей жизни держатся за детскую веру 
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и как легко обращаются в нее". Мертвые не мертвы, они отдыхают, дремлют в 

мемориальных парках под звуки вечной музыки, наслаждаются посмертной жизнью, в 

которой они наконец воссоединились с любимыми. И что бы ни происходило с другими, 

взрослый отрицает собственную смерть. Механизмы отрицания инкорпорированы в его 

жизненный стиль и структуру характера. Принятие своей личной смерти – это 

индивидуальная задача для взрослого не менее чем для ребенка…». 
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Simion Simion Dănuț  

DINAMICI ALE ȘTIINȚELOR SOCIOUMANE ÎN CADRUL PROFILELOR 

POLITEHNICE 

DYNAMICS OF SOCIO-HUMAN SCIENCES WITHIN THE POLYTECHNIC 

PROFILES  

Rezumat 

În cadrul diferitelor conferințe naționale și internaționale se vorbește aproape întotdeauna 

despre rolul esențial al disciplinelor socio-umane în programele de studii universitare. Din nefericire, se 

face destul de puțin pentru a se îmbunătăți situația. În paginile ce urmează vom atrage atenția în mod 

special la rolul și modul în care obiectele psihologice pot contribui efectiv la o mai bună aprofundare a 

disciplinelor politehnice. Nu în ultimul rând vom analiza modul în care această varietate de discipline 

socio-umane contribuie și poate contribui la formarea personalității, a responsabilității civice și a 

integrării tânărului învățăcel pe piața muncii.  

Cuvinte-cheie: discipline socio-umane, psihologia, profile politehnice 

Abstract 

It is almost always spoken about the essential role of socio-human disciplines in university 

studies programs. Unfortunately, it is made too little to improve the situation. We are particularly 

interested in the role and how psychological disciplines can effectively contribute to the proper 

functioning of the polytechnic oners. We are going to analyze, in a technical environment, how does this 

variety of disciplines contributes to the formation of personality, civic responsibility and integration into 

a constantly changing on labor market. 

Key-words: socio-human disciplines, psychology, polytechnic profiles  

Rolul unui sistem de învățământ este de a veni în întâmpinarea nevoii pe care societatea o 

are de a dispune de cetățeni instruiți prin programe coerente de dezvoltare menite să asigure 

formarea acelor capacități de a acționa; cu competență și responsabilitate pentru realizarea 

intereselor proprii dar și cele ale comunității. Sistemul de învățământ din Rep. Moldova, a avut 

parte de o multitudine de schimbări în ultimii douăzeci și ceva de ani. Parte a unui sistem de 

învățământ sovietic, sa trezit singur în fața unei lumi într-o schimbare fără precedent și cu o 

dinamică nemaiîntâlnită. Sub primul impuls de trezire națională au urmat alte câteva prin care sa 

încercat apropierea de sistemul european de învățământ. 

Programele educaționale după ani de reforme și lipsă de inspirație, fără o viziune clară 

despre cum ar putea arăta societatea sau mediul economic în următorii ani, au neglijat acea parte 

din educație care dă individului flexibilitate și adaptabilitate, o conștiință a locului său în societate, 

ajutându-1 să înțeleagă că poate și trebuie să participe la viața colectivității. 
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El poate și trebuie să contribuie, să participe activ la viața socială. Este un fapt în cam toate 

universităţile din lume rolul educaţiei umaniste este pus la îndoială. Însă în aceeași măsură cercetări 

după cercetări, zeci de conferințe naționale și internaționale dezbat cu insistență lipsa acută a 

acestora din curriculă și impactul lor asupra societății. La unison marii formatori de opinie din 

domeniul educației au sesizat că cultura și materiile socio-umaniste deschid minţile copiilor 

impulsionându-i să meargă spre înainte. Însă avântul economic, boom-ul tehnologic și dinamica 

pieței cere cu insistență înainte de toate un singur lucru adaptabilitate. Sunt pregătite instituțiile de 

învățământ superior pentru acest lucru? În acest context strategia învăţământului superior din 

Republica Moldova în contextul procesului Bologna are la bază următoarele principii: (voi atrage 

atenția la cele care vădit ne interesează) • Interconexiunea învăţământului, culturii şi ştiinţei. 

•Promovarea umanismului european. • Promovarea parteneriatului profesor-student. • Realizarea 

educaţiei permanente (pe parcursul întregii vieţi) în sistemul învăţământului superior. • Definirea 

obiectivelor învăţământului superior în funcţie de cerinţele actuale și de perspectivă ale societăţii 

(orientate spre dezvoltarea economică, socială și culturală durabilă) și în continuare pentru atingerea 

obiectivelor trasate se impune realizarea următoarelor acţiuni: • Corelarea schimbărilor din 

învăţământul superior cu triada: tradiţii – realitate social-economică și culturală – valori europene. 

• Promovarea parteneriatului între sistemul de învăţământ superior public și cel particular. • 

Flexibilizarea curriculei universitare în vederea adaptării permanente la cerinţele şi tendinţele 

dezvoltării curriculare pe plan internaţional. • Promovarea tehnologiilor didactice active/productive.  

Sub impulsul Bologna și în graba de a echivala cât mai repede sistemele s-a pierdut din 

vedere intenționat sau nu un lucru extrem de important, specificul național și decalajul de 

mentalitate dintre Vest și Est. Recuperarea de mentalitatea nu se poate face peste noapte și nu cu 

siguranță într-o perioadă scurtă de timp. E nevoie de informare ca populația să fie pregătită, este 

nevoie de programe speciale de educație pe toate palierele unui sistem încă în schimbare. 

Surprinzător sau nu vedem efectele acestor neajunsuri la urna de vot și blocajul în dezvoltarea țării 

pe o perioadă nedeterminată de timp. Cum votează tinerii care este implicarea lor socială, care este 

starea voluntariatului și atracția față de clasa politică vedem acest lucru în rezultatul a zeci de 

sondaje care trag semnale de alarmă neconcretizate însă în nici un fel de implicare la nivel de 

legiuitori. Scoaterea în graba a sociologiei, politologiei și psihologiei din facultățile cu profil 

politehnic sub așa zisa reformă și lupta pentru numărul de ore favorizează după cum vedem un 

comportament amorf.  

În absența sau neaplicarea orientării școlare și profesionale în școli și licee la intervale 

regulate de timp se cuvine în a aplica un test sau o baterie de teste la intrarea în primul an universitar. 

Dacă nu este posibil atunci pe parcursul unui sau două semestre să li se permită studenților fără a-

și pierde bursa o mai bună mobilitate în cadrul facultății sau al universității.  Cred că se pot 

găsi modalități să nu se piardă studenți iar unele facultăți să rămână în pierdere. Rostul acestor teste 

este acela de a ghida studenții spre acele profesii care corespund înclinațiilor și talentelor lor, prin 

acest lucru se poate diminua abandonul universitar, scăderea performanței și lipsa găsirii unui loc 

de muncă după terminarea studiilor. 

O cercetare foarte proaspătă realizată de Asociaţia Română pentru Industria Electronică și 

Software-Transilvania constată câteva lucruri, deloc aș spune eu surprinzătoare: există o prăpastie 

între ce învață tinerii la facultăţile de informatică și cerinţele pieţei, nu au abilităţi de comunicare, 

nu ştiu să comunice, să lucreze în echipă și le lipsește spiritul de iniţiativă. O altă constatare atrage 

atenția asupra faptului că facultăţile nu ţin pasul cu cerinţele din domeniu iar studenţii învaţă după 

programe vechi. În județul Cluj activează peste 1200 de firme IT, în care lucrează 14.000 de oamenii 

iar piaţa ar mai avea nevoie de încă 11.000 de programatori. Vedem deci cifre deloc mici pentru un 

domeniu în continuă expansiune.  

În diversele comunicări și interviuri cu studenții anului I despre evoluția pieței muncii 

despre cum cred ei că va fi traseul lor profesional, de ce instrumente au ei nevoie să se dezvolte am 
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obținut răspunsuri cu adevărat ambigue; lipsă de interes, lipsă de implicare, incapacitatea de a 

formula răspunsuri argumentate etc., tocmai in anii terminali înțelegând necesitatea unor asemenea 

discipline din arealul sociouman. Vedem așa dar o mai mare maturitate și înțelegere a locului lor 

într-o societate la sfârșitul facultății ori toți așteptăm acest lucru în primii ani, fenomenul este 

explicabil prin transformările dese prin care trece liceul în ultimii ani și excluderea și acolo a acelor 

discipline care ar putea să structureze personalitatea adolescentului.  

Studierea disciplinelor socio-umane are, deopotrivă, un caracter informativ și formativ, în 

concordanță cu particularitățile și tendințele fundamentale de progres ale vieții spirituale. Aportul 

pe care acestea îl aduc la formarea și dezvoltarea personalității este ușor de sesizat vedem acest 

lucru acolo unde opțional se fac măcar câteva asemenea obiecte față de clasele ce nu introduc în 

curriculă acest lucru. Însușirea unui sistem de cunoștințe cu privire la funcționarea logică a gândirii, 

mecanismele psihice, legile dezvoltării individuale, fiecare vârstă are specificul ei, natura 

raporturilor cu ceilalți, formarea unor priceperi, deprinderi, capacități și atitudini în fața existenței, 

îi permit studentului să-și construiască o imagine de ansamblu asupra lumii și să poată răspunde 

cerințelor fundamentale ale existenței și integrării sale sociale. El va fi pregătit sa gândească liber 

și creativ, să poată susține comunicarea interumană în lucrul cu colegii și cadrele didactice, să 

manifeste capacități de analiză și apreciere a propriului comportament și al semenilor săi.  

Ştiinţele umaniste sunt discipline academice care studiază condiţia umană, folosind metode 

care sunt în primul rând analitice, critice, sau speculative. Disciplinele socio-umane au un rol 

esențial în dezvoltarea personalității elevilor, contribuind la formarea capacității de a valoriza 

realitățile din jur, consolidarea conștiinței de sine, afirmarea unor atitudini pozitive față de valorile 

fundamentale, instituții, societate etc.. Studierea științelor umaniste în primul rând, oferă o viziune 

largă asupra multor aspecte referitoare la om și civilizație. Primul rol, esențial, al acestora este cel 

de a dezvolta personalitatea studenților, contribuind la formarea capacității de a valoriza realitățile 

din jur, consolidarea conștiinței de sine, afirmarea unor atitudini pozitive față de valorile 

fundamentale, instituții și societate. Îmbogățirea comunicării cu ceilalți relaționarea eficientă cu 

colegii și profesori.  

Fiecare disciplină în parte individual dar și împreună își aduc contribuția la instruirea noilor 

profesioniști. De aceea se cuvine a li se acorda ponderea cuvenită în curriculum universitar. Ştiinţele 

umaniste sunt discipline academice care studiază condiţia umană, folosind metode care sunt în 

primul rând analitice, critice, sau speculative. Domeniul științelor socio-umane a fost și continuă să 

fie considerat ca având o importanță secundară, cu toate că sau are multiple valențe formative. 

"Programa de învățământ trebuie să fie întocmită pe baza problemelor principale, principiilor și 

valorilor pe care societatea le consideră demne de a constitui continua preocupare a membrilor ei" 

spune ilustrul pedagog Constantin Cucoș. 

Din științele socioumane rolul unor discipline psihologice în aria curriculară a profilului 

tehnic ne interesează cu precădere și face obiectul acestei analize. Ce contribuție pot aduce obiectele 

socioumane la mai buna înțelegere a tematicii profilelor de bază dar mai ales cum ele pot avea un 

rol esențial la dezvoltarea tânărului învățăcel. Accentul nu mai este pus doar pe învățarea unică, la 

începutul vieții, ci se trece din ce în ce mai mult spre învățarea continuă, universitățile trebuind 

astfel să facă față cererii de programe educaționale venite din partea oamenilor de vârste mai 

înaintate care sunt deja încadrați profesional și care au nevoie să își dezvolte competențele și 

cunoștințele pentru a face față cerințelor lumii moderne. 

Nu vorbim acum de interdisciplinaritatea sau pluridisciplinaritate chiar dacă un rol 

important în promovarea interdisciplinarităţii l-a avut National Science Teachers Association 
(NSTA) din SUA, care a elaborat în anul 1964 o listă de concepte fundamentale comune ştiinţelor, 

pentru îmbunătăţirea curriculei; acest discurs face obiectul unei cu totul alt tip de cercetare în care 

noi vom putea analiza obiectele umaniste unite în cadrul profilelor tehnice, locul și rolul acestora 

precum și aglutinarea unor obiecte total neinspirate. 



52 

 

Interdisciplinaritatea reprezintă totuși una din cele mai importante și complexe probleme 

teoretice şi practice pentru dezvoltarea ştiinţei.  

Cursurile aparținând de arealul sociouman sunt tratate ca discipline opționale (aleg sau nu 

aleg acel obiect însă nicidecum aleg disciplina X sau disciplina Y dintr-o variație de cursuri 

aparținând obiectelor umaniste) în cadrul modulelor de studiu. 

Instituțiile universitare tind să devină așa cum au fost la începuturi. Multiculturalitatea face 

acum parte din cotidian iar libertatea de alegere și tranziție a devenit un fapt. Unii însă se trezesc 

într-o lume mult prea mare pentru ei și pentru ai face față e util să înțeleagă de ce se reacționează 

cu prejudecăți, sterotipic și cu discriminare cum pot depăși igienic aceste situații și mai ales cum se 

pot reformata. 

Forma de organizare a companiilor astăzi, în speță cele private diferă substanțial de forma 

organizatorică a celor de stat iar ponderea lor într-o economie funcțională crește de la an la an. Unde 

îl poziționăm pe noul profesionist într-o corporație gen multinațională cu o formă de organizare 

supradeschisă cu modalități de a construi și a rezolva probleme în grup cu aptitudini de comunicare 

deosebite. Uitaţi-vă la ce tipuri de discursuri ale clasei politice s-a ajuns, acum. Unde sunt formatorii 

de opinie, unde sunt acei intelectuali ce stimulau societatea spre progres și spre libertate. Lumea 

contemporană nu poate fi redusă la civilizația științifico-tehnică, ea nu poate fi despărțită sau 

sărăcită de mediul cultural care a generat-o și a întreținut-o secole de-a rândul. 

Ce comunicare este în societate și ce căutare de rol tindem să avem, cu atât mai mult în 

estul Europei prinsă încă în ghearele unei nostalgii bolnave după un sistem de mult trecut. Trăim 

din plin o criză valorică o criză majoră a intelectualității un declin a vieţii publice. Studentul trebuie 

să fie pregătit pentru mobilitate iar lucrul acesta nu vine doar din profilele înguste ci mai ales prin 

contribuția și rolul disciplinelor socioumane în programele de studiu.  

Reducerea disciplinelor socio-umane nu poate asigura o diversificare a pregătirii, în acord 

cu nevoile reale ale timpului și exigențele societății. Prin studierea acestor discipline nu se 

urmărește numai structurarea unui sistem axiologic propriu și cultivarea unor capacități ale tânărului 

student, ci și formarea și consolidarea atitudinilor de înțelegere și tolerantă în perspectiva vieții 

active, adaptarea la schimbările sociale, disponibilități de inițiativă și participare responsabilă la 

acțiuni într-o societate democratică.  

Dacă recurgem la comparații atunci să o facem cu o țară apropiată cultural nouă, România; 

la nivel preuniversitar, în cadrul liceelor se face, logică, psihologie, filozofie, științe 

socioeconomice, de numărul orelor pentru cultura generală nici nu cred că-și mai are rostul de a 

intra în detalii. Pe când în Moldova Rep. tendința generală este ca inclusiv ceea ce a mai rămas 

obiect sociouman în universitățile sau specializările tehnice să fie rapid scos în bătălia pentru ore și 

îngusta specializare chiar dacă piața muncii dictează contrar altceva. Pe umerii cui cade răspunderea 

formării personalității și dezvoltării armonioase în vederea încadrării pe piața muncii a tinerilor 

învățăcei.  

Aduc în discuție doar câteva exemple: aranjamentul culorilor (pentru specialități din 

domeniul industriei ușoare, designului, industria alimentară sau IT programatori) și impactul lor 

asupra consumatorului final, cui i se adresează, pentru ce vârstă, din ce mediu cultural și pentru ce 

nivel de educație. Îmbrăcămintea ne provoacă reacții diferite în funcție de culoarea ei țesătura ne 

poate transmite diferite senzații; la genuri diferite senzații diferite ale aceluiași material. Putem 

vorbi despre impactul și consecințele asupra oamenilor în îmbinarea elementelor noi și vechi în 

arhitectură și design într-o societate construită organizatoric în mod tradițional pe valori 

conservatoare cu viziuni circumspecte sau chiar restrictive asupra inserării elementelor noi într-un 
tradițional de multe ori înțeles greșit. În cadrul specialității design interior mi se pare imperios 

necesar în a aduce în prim plan elemente primordiale precum apa sau focul și simbolistica 

psihologică a interpretării lor. Apoi moralitatea creării produsului. Folosirea și înțelegerea 
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diferitelor tipuri de limbaje de la cel familiar, social până la cel științific și traducerea lor dintr-un 

cod în altul. Comunicare și dezvoltarea comunicării pe paliere diferite în mediul universitar și 

aplicabilitatea socială a acestuia este de asemenea o necesitate stringentă. Nu doar simpla 

comunicare ci comunicarea cu profesorii, cu colegii sau comunicarea cu forurile superioare ierarhic. 

Multe profile conțin cuvântul management, ce gestionare a resursei umane poate fi fără a avea idee 

de elemente ale psihologiei organizatorice, sociale sau a vârstelor. 

De ce e nevoie de discipline din arealul psihologic în curricula politehnică, iată mai jos 

doar câteva idei: 

- să dezvolte libera exprimare (critica constructivă se cere cu prisosință a fi dezvoltată). 

- gândirea critică. 

- dezvoltare creativității și metodicile prin care aceasta poate fi stimulată. 

- tranziția limbajului naiv la științific și invers. 

- coerența ideilor și profunzimea detaliilor. 

- alegerea argumentată și ascultarea activă. 

- raporturilor cu ceilalți, formarea unor priceperi, deprinderi, capacității și atitudini în fața 

existenței. 

- atenuarea diferitelor stări conflictuale și negocierea lor. 

- cultivarea respectului față de valorile umane, libertate, democrație, instituții sociale. 

- conturarea unor dimensiuni practice ale cunoștințelor dobândite. 

- competențele care permit orientarea și inserția activă în mediul social. 

De asemenea focalizarea pe ajutorul acordat studenților ca să-și descopere propriile valori, 

să decidă optim pentru sine să-și descopere motive și motivații pentru a face performanță academică 

în orice mediu academic devine încet un nod central. 

Este necesar sa-i învățăm pe tinerii studenți comportamentele, modalitățile de a gândi și a 

acționa, care au o valoare în societatea noastră și ajută individul să devină un adevărat membru al 

ei. Mobilitatea pe piața muncii a absolvenților cu studii superioare este însă relativ redusă, în special 

pentru absolvenții care s-au încadrat într-un loc de muncă potrivit specializării, spre deosebire de 

cei care sunt ocupați inadecvat și care au tendința de a schimba mai multe posturi. Postul ocupat a 

depășit de mult granițele proprii se cer aptitudini nu doar înguste ci și de gestionare, de coordonare 

a unor echipe mici, aptitudini de comunicare; vorbim deci de o psihologie managerială a muncii dar 

și a comunicării. La locul de muncă fără aptitudini de negociere și stingere a conflictelor nu ai nici 

o șansă să reziști.   

Chiar dacă venim dintr-o societate bazată pe mulți ani de colectivism nu putem totuși să 

lucrăm eficient în cadrul unui grup. Când intră la facultate în primii lor ani studenții au proiecte 

de lucru individuale, pe când în firme lucrul se desfășoară preponderent în echipe de 10-15 
persoane iar când ajung în grup majoritatea au dificultăţi de a comunica și colabora unii cu alții. 

Teamwork-ul există în orice firmă ce se vrea eficientă. Care sunt mecanismele psihologice care ne 

pot face să depășim acest blocaj. Cum poate psihologia explica acest fenomen și concret ce se poate 

face pentru a crea performanță. Colectivele de muncă sunt eterogene; personaje cu abilități și 

experiență diferită cu personalități diferite ce trebuie o bună parte de zi să coexiste iar în centrul 

acestui univers se află tânărul absolvent. Ce din programele de studii îl poate ajuta să-și depășească 

situația? Răspunsul este mai mult decât evident. 

Un alt tip de psihologie cea socială și a vârstelor ajută tânărul absolvent să relaționeze direct 

să se înțeleagă și să-și înțeleagă semenii; relaționarea la locul de muncă fără a ține cont de vârstă și 

ce semnifică sau care sunt implicațiile ei poate însemna de multe ori calea directă spre eșec. 

Izolarea, stresul, relațiile tensionate în cadrul unui colectiv pot fi ușor explicate dacă există undeva 
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în experiență careva noțiuni din cursul de psihologie a muncii. Genul influențează puternic șansele 

pe piața muncii, indiferent de momentul carierei, în sensul că absolvenții de sex masculin au acces 

mai mare la o ocupare adecvată, comparativ cu femeile.  Genul înseamnă și raporturi de lucru 

diferite la locul de muncă; provenind dintr-o societatea conservatoare foarte ușor se poate ajunge în 

mobbing, stereotipizare și chiar hărțuire sexuală. Așa cum toții știm experiența trecutului pentru 

Moldova Rep. nu este deloc plăcută. Planurile de învățământ pe toate nivelele trebuie să conțină și 

studierea unor discipline esențiale pentru democratizarea societății (țările cu educație puternică au 

și democrații puternice) doctrinelor politice și a politologiei, psihologie politică în mediul 

universitar este doar un prim pas. Omul viețuiește nu izolat ci într-o societate extrem de complexă, 

acesta este supus zilnic valurilor de informații, multă dintre ea de slabă calitate sau chiar 

manipulatoare iar el trebuie să reacționeze și să decidă eficient. Consumul de beletristică și carte de 

specialitate în Moldova Rep. este foarte redus; sărăcia, lipsa valorilor și a educației ne-a aruncat pe 

acest drum. Suntem o țară care nu prea citește; accesul la presa scrisă în mediul rural este aproape 

inexistent iar aceasta nu poate însemna decât un singur lucru, contingente de studenți mai puțin 

informați, cu o slabă capacitate de analiză și proiecție prinși și nu din vina lor în niște cutume 

prăfuite. Libertatea de exprimare, cum se și își exprimă sau susțin ideile este un alt călcâi al lui 

Ahile pentru studenții noștri; iar acest lucru se reflectă în calitatea orelor, obediență, lipsă de 

inițiativă, reacții reduse la ceea ce vorbește cadrul didactic, frica de a avea o altă opinie ce ar putea 

intra în contradicție flagrantă cu părerea profesorului, dezinteres și abandon în ultimă instanță. 

Studenții confundă deseori critica ideilor și dezbaterea problemelor cu critica sau atacul la persoană 

contradicție totală cu ceea ce înseamnă și reprezintă universitatea. Universitate mai mult decât alte 

instituții poate face ceva concret prin programele de studii universitare astfel ca acești copii să nu 

fie trecuți în ignoranță ci ajutați să se formeze și să devină responsabili. Ei sunt votanții și legiuitorii 

zilei de mâine. 

Mediul de rezidență poate fi asociat cu nivelul de educație al părinților. Părinți educați 

înseamnă și copii educați cu tendința ca și aceștia să urmeze calea părinților accesând studii 

universitare. Corelația dintre aceste două elemente rural urban ne arată cu certitudine tendința celor 

din urban de a urma forme superioare de educație față de zona rurală. Moldova Rep. fiind țară 

preponderent agrară vedem deja rezultatele. Cercetări realizate în țări din estul Europei arată de 

asemenea că există un raport direct între zona de rezidență și abandonul școlar. Reînvierea 

interesului chiar la nivel de conferință sau areal de cercetare pentru aceste discipline, pentru 

scopurile intelectuale ale învățământului este un fapt îmbucurător.  

Se cere așadar în mediul universitar politehnic reintroducerea disciplinelor socioumane, cu 

precădere a celor de sorginte psihologică sau continuăm să ignorăm în continuare contribuția lor la 

dezvoltarea personalității și desăvârșirea profesională? Timpul ne va arăta cu siguranță calea demnă 

de urmat. Cum putem concluziona mai bine decât cu un citat din Mircea Eliade care într-un moment 

marcant în încheierea unui articol afirma că: „cercetătorul trebuie să utilizeze căile și rezultatele a 

numeroase discipline (istorie, sociologie, psihologie, fenomenologie, filosofie etc.)” pentru a deveni 

un membru marcant al societății, în breasla lui un bun exemplu și a contribui la dezolarea lumii.  
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ЛИЧНОСТИ A, B, С, D НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ЕFFЕСT ОF THЕ TYРЕ ОF РЕRSОNALITY A, B, С, D ОN HЕALTH CONDITION 

Резюме 

В данном теоретическом исследовании излагается концепция о влияние типов личности 

на психическое, психологическое и физическое состояние человека. Особенность поведенческих 

паттернов, различные формы реакций на влияние окружающей среды, свойственные каждому 

типу личности эмоциональные проявления определяют стрессоустойчивость человека. Тип 

личности рассматривается как один из факторов риска, который может сыграть решающую роль 

в здоровье человека. Другими словами, можно предположить, что определенные черты личности 

являются значительными предпосылками для соматических или психосоматических 

заболеваний. В статье представлены 4 типа личности и модель их влияния на здоровье человека. 

Ключевые слова: здоровье, паттерны поведения, стресс, тип личности.  

Abstract 

In this thеоrеtiсal study, thе соnсерt оf thе influеnсе оf реrsоnality tyреs оn thе mеntal, 

рsyсhоlоgiсal and рhysiсal condition оf a реrsоn is рrеsеntеd. Thе ресuliarity оf bеhaviоral рattеrns, thе 

diffеrеnt fоrms оf rеaсtiоns tо thе influеnсе оf thе еnvirоnmеnt, thе еmоtiоnal manifеstatiоns 

сharaсtеristiс for еaсh tyре оf реrsоnality dеtеrminе thе strеss rеsistanсе оf a реrsоn. Thе tyре оf 

реrsоnality is sееn as оnе оf thе risk faсtоrs that сan рlay a dесisivе rоlе in human hеalth. In оthеr wоrds, 

it сan bе assumеd that сеrtain реrsоnality traits arе signifiсant рrеrеquisitеs fоr sоmatiс оr рsyсhоsоmatiс 

disеasеs. Thе artiсlе рrеsеnts fоur tyреs оf реrsоnality and a mоdеl оf thеir influеnсе оn human hеalth. 

Kеy-wоrds: hеalth, рattеrns оf bеhaviоr, strеss, tyре оf реrsоnality. 

Rezumat  

În acest studiu teoretic este prezentată influența tipurilor de personalitate asupra stării mentale, 

psihologice și fizice a persoanei. Particularitatea tiparelor comportamentale, diferitele forme de reacții 

la influența mediului, manifestările emoționale caracteristice fiecărui tip de personalitate determină 

rezistența la stres a persoanei. Tipul de personalitate este considerat unul dintre factorii de risc care pot 

juca un rol decisiv în sănătatea umană. Cu alte cuvinte, se poate presupune că anumite trăsături de 

personalitate sunt premise importante pentru bolile somatice sau psihosomatice. Articolul prezintă patru 

tipuri de personalitate și modelul de influență asupra sănătății umane. 

Cuvinte-cheie: sănătate, modele de comportament, stres, tip de personalitate 

Термины «стресс», «внутренний конфликт» давно вышли из узкого научного 

обихода, став довольно распространенными в объяснении различных проблем современного 

мира. Многочисленные исследования выявили различные формы проявления и факторы 

стресса, приходя к выводу, что основной причиной является противоречивость целей и 

ориентаций, конфликт ведущий к испытанию сильных эмоций. Более того, еще в 1993 году 

Лазарус заявил, что стресс скорее психологический, чем физиологический феномен [15]. Все 

же, довольно мало внимания уделяется личностным типам и их влиянию на склонность к 

переживанию внутренних конфликтов.  

Психологический стресс, таким образом, можно рассматривать как часть более 

широкой темы, эмоций. То есть, стресс - это сильная эмоция, которая влияет на 

психологическое состояние человека. Стресс определяет особые отношения человека и 

окружающей среды, по сути являясь процессом и изменением [15], поэтому в традиционных 

трактовках способов решения стрессовых ситуаций внимание уделяется устойчивым 

свойствам личности [16; 17; 18]. В более поздних исследованиях Лазарус заявил [15], что 
переменные личности и характеристики окружающей среды объединяются в оценке 

реляционного смысла. Эмоции вызваны не только воздействием окружения, ограничениями 

или ресурсами, но и их сопоставлением с мотивами и убеждениями человека. 

Следовательно, типы личности являются важными мотивами, определяющими стресс. 
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Тип личности рассматривается как один из факторов риска, который может сыграть 

решающую роль в здоровье человека. Другими словами, можно предположить, что 

определенные черты личности являются значительными предпосылками для соматических 

или психосоматических заболеваний. Например, люди с такими негативными чертами, как 

импульсивность, беспокойство и враждебность, более чем другие склонны к болезням. Такие 

положительные черты, как добросовестность, конформизм, оптимизм, выносливость и 

самоэффективность, определяют здоровое поведение и само здоровье [27]. В данном 

исследовании мы представим типы личности A, B, С и D и их отношение со здоровьем.  

Теория типов личности A и B принадлежит Friеdman и Rоsеnman [10]. 

Исследователи полагали, что люди с определенными особенностями поведения 

подвергаются более высокому риску развития определенных заболеваний. Тип поведения A 

и/или B – это набор поведенческих черт [24], реакции на угрожающие факторы среды. 

Люди типа A ориентированы на достижение успеха, динамичны, агрессивны, 

характеризуются быстрым темпом (в еде, ходьбе и разговоре), нетерпеливы, амбициозны, 

раздражены, сердиты, враждебны и постоянно находятся под давлением времени [6]. Они 

очень циничны и конкурентоспособны и, как правило, напряжены и взволнованы, когда дело 

доходит до работы. У них плохое управление импульсами и разделяют мнение, что всегда 

должны быть активными и первыми во всех делах. Когда дело доходит до эмоций, 

проявляют сильные эмоциональные реакции, выражают их в форме гневных вспышек и 

словесных комментариев, могут быть непредсказуемыми, несогласованными и испытывать 

яркие негативные и/или положительные эмоции. Тип A наблюдателен по отношению к 

другим и может реагировать враждебно если их поведение не соответствует его ожиданиям. 

Им нравится удерживать контроль над всем и, как правило, являются лидерами, но им 

трудно угодить. Люди типа A являются субъектами риска, жесткими и негибкими, и, 

согласно результатам исследований [12], это предполагает низкий уровень 

удовлетворенности работой. Тип А способствует развитию болезней сердечно-сосудистого 

спектра [9], так как люди с данным типом личности испытывают больше стрессов, чем с 

типом B. 

Согласно исследованию Dоuglas [8], тип А подвергается серьезному изучению, 

поскольку данная конструкция относится положительно к стрессу. Многие авторы 

предполагают, что личность типа А является слишком глобальным определением и что 

существуют специфические черты данной личности, которые более связаны со стрессом, 

чем другие [20]. Такие компоненты поведения типа А, как враждебность и 

раздражительность, чаще всего являются факторами заболеваний, связанных со стрессом. 

Рrеd, Sреnсе и Hеlmrеiсh [25] обнаружили, что именно нетерпение и раздражительность, но 

не стремление к успеху, положительно коррелируют с соматическими жалобами. Они 

утверждают, что очень маловероятно, что одни и те же компоненты поведения типа A 

отвечают, как за профессиональное превосходство, так и за проблемы со здоровьем, 

связанные со стрессом. Дополнительные исследования [20] показывают, что некоторые 

признаки типа А, такие как гнев, нетерпение и раздражительность, скорее всего, приводят к 

проблемам со здоровьем, связанным со стрессом, больше чем стремление к успеху. 

Таким образом, уже первые исследователи, кардиологи Friеdman и Rоsеnman, 

пришли к выводу, что люди, которые проявили признаки личности типа А, чаще страдают 

от сердечных заболеваний. Они основывали свою теорию на характеристиках, которые 

кажутся универсальными для людей, которые проявляют черты личности типа А. Черты, 

включая, но не ограничивая, ненужный стресс, одержимость управлением временем, 

агрессией и враждебностью. Поскольку люди с типом А склонны к нетерпению, срочности, 

достижению-ориентации и враждебности, они, как ожидается, испытывают риск 

ишемической болезни сердца [9]. Также исследователи обнаружили, что, основываясь на 
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некоторых чертах типа А, таких как перфекционизм, быстрый темперамент, агрессия и 

хронический стресс, они считаются более склонными к другим сердечным заболеваниям, 

имеют более высокое кровяное давление и липопротеин высокой плотности [2]. Кроме того, 

утверждается, что, поскольку у типа А доминирует симпатическая нервная система, их 

органы чувствительны к давлению, что вызывает сердечные заболевания и атеросклероз 

сосудов головного мозга. С другой стороны, исследователи подчеркнули, что люди типа А 

проявляют гораздо чаще симптомы тревоги, депрессии и нарушения сна, чем другие [3]. В 

дополнение к проблемам психического здоровья тип А считается склонным к мышечно-

скелетным, дерматологическим и желудочным проблемам [28]. Следовательно, 

предполагается, что личность типа А вызывает у индивидов различные физические и 

психологические расстройства. Люди такого типа страдают от высокого уровня 

триглицеридов в плазме и уровня холестерина, гиперинсулинемии, сокращения времени 

коагуляции крови, высокого уровня кортизола в плазме. 

В настоящее время эта теория, хотя была опровергнута в различных исследованиях, 

похоже, обладает точностью. Теперь исследователи знают, что стресс является основным 

фактором риска развития сердечных заболеваний, характерного для личности типа А. 

Однако также возможно, чтобы более непринужденная личность подтипа B страдает от 

сердечных заболеваний.  

Люди типа B имеют тенденцию быть менее напряженными и более медленными, чем 

личность с подчеркнутым типом А личности. Они склонны быть гибкими и терпимыми, 

расслаблены, легкомысленны и порой не имеют первостепенного чувства неотложности, не 

испытывают чувство вины, если наслаждаются жизнью. Из-за этих характеристик 

индивидуумы типа B часто описываются как апатичные. Все же, люди с личностью типа В 

очень увлекательные, энергичные и быстрые, стремятся находится среди людей и быть в 

центре внимания. Они хорошо строят отношения в основном с такими же как они людьми. 

Всем своим поведением они требуют одобрения, поэтому они стараются и любят всех в 

надежде, что все в свою очередь ответят взаимностью. Комплименты, признание их 

достижений, слова восхищения и даже аплодисменты являются для них самой важной 

вещью [26]. 

Личность типа В любит говорить о себе, поэтому некоторые могут рассматривать ее 

как эгоистичную, хотя ее настоящая мотивация состоит в необходимости любви. Ее самый 

большой страх подвергаться унижению на публике, поскольку это может заставить многих 

людей не одобрять их, и сама мысль об этом для нее разрушительна. Так как такие люди 

опасаются казаться непривлекательными или неудачными, они будут стараться, чтобы их 

внешний вид был безупречен и всегда показать свою успешность в том, что они делают, 

независимо от того, так это или не так. 

Некоторые из сильных сторон людей типа В – это их энтузиазм, конформизм, 

дружелюбие и способность убеждать даже самых скептически настроенных людей. Они, как 

правило, мечтатели и часто могут превращать эти мечты в практические идеи на рабочем 

месте. Они обычно спонтанные и используют остроумие и юмор, чтобы развеселить других. 

Они не слишком хороши в том, чтобы скрыть свои чувства, несколько нетерпеливы, 

невнимательны и упускают детали, стремление к общению и к социальному взаимодействию 

может сделать их непродуктивными на работе. 

Поскольку люди с типом личности B более расслаблены, легки в обращении, менее 

конкурентоспособны и менее агрессивны, они испытывают низкий уровень стресса в 
условиях проблем и угроз. Уровень артериального давления у личности типа B, как и другие 

биохимические реакции, как правило, ниже [4]. Лица типа B могут смиренно принимать 

неудачи и ошибки, испытывают разочарование в связи с неблагоприятными событиями, но 

могут контролировать свой гнев, беспокойство [11]. Благодаря таким характеристикам, как 
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спокойствие, терпеливость, мягкость, они не подвержены сердечно-сосудистым 

заболеваниям. Их более глубокое чувство согласованности помогает реагировать на 

окружающую среду с помощью адаптивных стратегий, что оказывает положительное 

влияние на здоровье и благополучие. В итоге, можно утверждать, что люди типа B имеют 

более высокий уровень удовлетворенности жизнью, качества жизни и счастья. Все же, у этих 

людей могут быть такие физические заболевания, как мышечно-скелетные, 

дерматологические, кишечные, нефропатия и гепатопатия и так далее, в зависимости от 

возраста, условии жизни. Иными словами, ожидается, что тип B меньше подвержен 

психосоматическим заболеваниям, чем тип А.  

Личность типа С - очень детальный человек, который любит порядок, контроль и 

стабильность. Его интересует точность, рациональность и логика. Ему не нравятся 

эмоциональные, чувственные, шумные, излишне коммуникативные люди, поскольку дает 

предпочтение фактам, краткости и логики. Как правило, он вполне контролирует себя и 

других, ориентирован на результат, осторожен. Все же, человек типа С находчив, так как он, 

прежде всего, мыслитель, способный анализировать и увидеть все аспекты проблемы, 

прежде чем приступить к решению. Ему нравится четко определенные обязанности, задания, 

цели, требования, только так он может определить приоритеты и решать задачи.  

В более публичных ипостасях, личность типа С будет стремиться к оригинальности 

и уникальности в том, что они делают. Из-за своей детальности, он тщательно 

подготавливается, предусматривая четкий план действий, поэтому другим остается только 

соглашаться с ним. Тип С часто встречается среди бухгалтеров и юристов, но он отлично 

подходит для любой другой работы, требующей творческого мышления, терпения, фактов и 

точности. 

Считается, что люди типа С имеют некоторые характеристики, такие как 

пассивность, спокойствие, частое фокусирование на других, неспособность выразить свои 

эмоции, которые предрасполагают к развитию раковых заболеваний. Кроме того, 

исследователи указали, что эти люди не могут выразить свои эмоции и жалобы, поэтому они 

представляют более высокий риск рака молочной железы [5]. Неадекватные формы 

поведения в стрессовой ситуации приводят к нарушению эндокринных и иммунных реакций 

и хроническому стрессу, поэтому они легко могут испытывать депрессию [27]. Другими 

словами, из-за безнадежности, чувства бесполезности, отсутствия контроля в стрессовых 

ситуациях они не могут противостоять болезням. Поэтому можно предположить, что у типа 

С нет эффективных стилей копинга, которые позволили бы им балансировать между их 

ментальными состояниями или психическими проблемами и событиями жизни. 

По этой причине у типа С, вероятно, существует риск развития различных видов 

рака, такие как рака груди, легких, шейки матки и простаты [21]. Другие исследования [19] 

предположили, что существует значительная взаимосвязь между личностью типа С и 

алекситимией, что означает неспособность понять чужие эмоции, чувство конфуза из-за 

невозможности различать физические чувства и эмоции, мало мечтаний или фантазий. Более 

того, из-за неспособности выразить свои чувства люди типа С производят гормоны стресса, 

включая кортизол, намного больше, чем другие, а их химическое воздействие на мозг 

оказывает болеутоляющее действие, которое приводит к подавлению иммунных систем и 

снижению иммунитета [13]. Кроме того, исходя из уровня стресса предполагается, что они 

также подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Тип D личности – понятие, используемое в области клинической психологии, 
определяется как тенденция к негативной эмоциональности (беспокойство, 

раздражительность, уныние) и социальное торможение (сдержанность и отсутствие 

уверенности в себе). Буква D обозначает «distrеssеd» [1]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(medicine)
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Лица с личностью типа D имеют тенденцию испытывать негативные эмоции и, как 

правило, не разделяют эти эмоции с другими, из-за боязни изоляции или неодобрения. Jоhan 

Dеnоllеt [7] разработал конструкцию, основанную на клинических наблюдениях пациентов 

с сердечной недостаточностью и эмпирических данных полученных на других выборках, 

определив, что распространенность личности типа D составляет 21% в общей популяции и 

колеблется от 18% до 53% у пациентов с сердечной недостаточностью. 

Личность типа D нуждается в безопасности и долговечности на работе и очень 

счастлива выполнять повторяющиеся задачи изо дня в день, поскольку повторение 

позволяет ей стать очень опытным в том, что он делают. Тип D будет сопротивляться 

изменению из-за беспокойства, что, хотя текущий способ может быть неприятным, 

неизвестное может быть еще более неприятным. 

Люди типа D ищут уважения, искреннего восхищения и принятия других. Они будут 

охотно прилагать все усилия, чтобы угодить людям, на которых они работают, до тех пор, 

пока они чувствуют себя ценными и уверенны в том, что они необходимы, что создает 

ощущение безопасности, в которой они нуждаются. Они часто считают, что личности типа 

А много рискуют и не проявляют особой заботы о безопасности и долговечности. Они 

обычно очень организованы, заботливы и сострадательны. Они терпеливы, хорошие 

слушатели и будут упорствовать, когда все остальные откажутся. Им особенно нравится 

работать в команде и будут стабилизирующей силой в группе. Хотя они могут быть не 

такими быстрыми, как другие, они точны и тщательны.  

Этот тип личности довольно исследован в клинической психологии, особенно из-за 

характерных ему негативных эмоций: тревоги, раздражительности, пессимизма, 

беспокойства и негативных взглядов. Считается, что люди с типом D больше подвержены 

риску хронического стресса и социальных проблем. У людей типа D чаще проявляются 

психические расстройства, такие как депрессия, тревожность, гнев, пессимизм, более низкое 

субъективное благополучие и неудовлетворенность жизнью [22]. С другой стороны, ученые 

[23] указали, что личность типа D значительно подвержена сердечно-сосудистым 

заболеваниям. Кроме того, в исследованиях подчеркивается, что, как и сердечно-сосудистые 

проблемы, личность типа D считается предиктором многих других связанных со здоровьем 

проблем, таких как хроническая боль, астма, шум в ушах, усталость, расстройства сна и 

некоторые дерматологические расстройства и т. д. Таким образом, у типа D существуют 

предпосылки таких заболеваний, как инфаркт миокарда, высокое кровяное давление, 

кровоизлияние в мозг и несколько типов рака.  
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Рис. 1. Влияние типа личности A, B, С, D на состояние здоровья 

Это исследование направлено на то, чтобы объяснить личностным воздействиям 

типа A, B, С, D состояние здоровья людей. Для этой цели была использована концептуальная 

модель последствий типов личности A, B, С и D для состояния здоровья людей, изложенная 

группой авторов [14]. 

Данная концептуальная модель может быть использована в организации 

исследований различного рода, особенно касающихся негативных социальных факторов и 

их влияния на здоровье, организации деятельности в соответствии с типом личности, поиск 

ресурсов здорового образа жизни.  
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Balan Ecaterina  

DESPRE SOCIOLOGIA BOLII ȘI A SĂNĂTĂȚII 

ABOUT ILLNESS AND HEALTH SOCIOLOGY 

Rezumat 

Dezvoltarea tehnică, economică și socială din ultimele decenii a contribuit in mod esențial la 

asigurarea confortului și bunăstării oamenilor, la ușurarea muncii și a condițiilor de existenta ale 

acestora, fapt ce s-a reflectat pozitiv asupra dezvoltării bio-psiho-sociale a indivizilor și colectivităților 

umane. Civilizația modernă a creat condiții pentru apariția unor noi provocări la adresa stării de sănătate 

a oamenilor, a numeroși factori de risc pentru viața acestora. 

Cuvinte-cheie: sociologia sănătății și a bolii, rol social, rol de bolnav 

Abstract 

Technical, economical and social development of the last decades have essentially contributed 

to the assurance of people`s comfort and well-being. These have also made people`s work and life 

conditions easier. It has a positive impact on bio-psycho-social development both of human beings and 

human collectives. Modern civilization has created conditions for the appearance of new challenges 

concerning people`s condition of health, of numerous risk factors for their life. 

Key-words: health and illness sociology, social role, diseased role 

Sociologia bolii și a sănătății este un domeniu al sociologiei interesat de dimensiunile 

sociale ale sănătății și ale bolii, care dezvăluie trei sfere principale: conceptualizarea sănătății și 

bolii, studierea modalităților de măsurare și a distribuției lor sociale și explicarea modelor sănătății 

și a bolii [2]. 

Clasificarea conceptelor de sănătate și boală reprezintă punctul de plecare al discuției 

sociologice din acest domeniu, punându-se accentul pe variabilitatea culturală a limitelor sănătății 

și bolii, pe natura complexă a acestor concepte și pe caracterul lor evaluativ. Definiție a sănătății 

este cea data de Organizația Mondiala a Sănătății (1948) – „Sănătatea reprezintă starea completa de 

bine din punct de vedere fizic, mintal și social. Ea nu înseamnă numai absenta bolii sau a 

infirmității”.  

Sănătatea este o stare a organismului in care capacitățile individuale, necesare îndeplinirii 

sarcinilor și rolurilor sociale, se afla la un nivel optim. Omul în decursul vieții sale joaca anumite 

roluri. Funcționarea societății depinde in mod exclusiv de modul in care membrii ei își îndeplinesc 

rolurile, astfel ca sănătatea individului trebuie privită în ambianță cu mediul de viață, de conviețuire, 

de muncă, de viată, cu mediul economic, social și spiritual in care trăiește omul.[5] 

Sănătatea poate fi definită și ca o posibilitate de adaptare la un mediu ambiant complex; 

boala apare astfel, prin opoziție, ca o imposibilitate de adaptare la multitudinea de condiții 

ambientale: din punct de vedere social va fi deci o inadaptabilitate la mediul social, sănătatea fiind 

și expresia stării de bine din punct de vedere social.  

Definirea bolii ca ,,viața îngrădita in libertate” scoate in evidență atât aspectele biologice 

cât și sociale importante, cum ar fi funcția și poziția specifică a omului la locul de muncă sau în 

familie in cadrul microgrupurilor sociale profesionale și neprofesionale, al diferitelor organizații și 

instituții sociale, culturale etc. 

Boala se referă la o stare corporală sau mentală considerată indezirabilă, justificând astfel 

o intervenție în scopul ameliorării sau vindecării – poziție analizată pe deplin de către Talcott 

Parsons într-o bine cunoscută prezentare a bolii ca rol social, în care procesele de reglementare 

socială și control social au o mare importanță [2].  
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Principala sarcină pentru Parsons era dezvoltarea unui set de concepte abstracte, 

generalizatoare care să descrie sistemul social [4]. Criteriu prin care putem judeca un astfel de set 

de concepte este sistema lor rațională, unde pot fi utilizate pentru a formula ipoteze despre lume. 

Parsons Talcott susține că teoreticienii clasici din sociologie converg către o teorie voluntaristă a 

acțiunii, potrivit căreia ființele umane fac alegeri între mijloace și scopuri, într-un mediu fizic și 

social care limitează alegerile [2]. Un aspect central al mediului social este reprezentat de normele 

și valorile în funcție de care facem alegerile. În acest context, actorii urmăresc recompensa maximă, 

iar comportamentul și relațiile care duc la acest obiectiv devin instituționalizate într-un sistem de 

roluri de status [1]. 

Acesta este sistemul social și presupune existența altor trei sisteme:  

 un sistem al personalității (actorul însuși); 

 un sistem cultural (sau valorile generale care dau coerență normelor legate de rolurile de status); 

 un mediu fizic la care societatea trebuie să se adapteze. 

Mai apoi Parsons construiește modele complexe de sisteme și subsisteme [4]. Fiecare 

sistem pentru a supraviețui trebuie să îndeplinească patru,,condiții funcționale”, cerințe de bază care 

trebuie satisfăcute, care sunt: 

 adaptarea (la mediul fizic); 

 atingerea scopurilor (mijloacele de organizare a resurselor sale pentru atingerea scopurilor); 

 integrarea (forme de coordonare internă și modalități de abordare a diferențelor); 

 latență sau menținerea tendințelor (mijloacele de atingere a stabilității comparative). 

Patru subsisteme specializate în decursul procesului de atingere a acestor condiții. Acestea 

este un instrument taxonomic ale lui Parsons – schema AGIL (Adaptation, Goal attainment, 

Integration, Latency) [2]. 

La măsurarea modelelor bolii și sănătății cercetătorii fac apel la două surse principale atunci 

când măsoară starea de boală: statisticile sociale și sondajul comunității [3]. Statisticile oficiale 

furnizează informații despre persoanele care au intrat în contact cu sistemul de sănătate publică – 

cazuri numite,,tratate de boală”. Deși informațiile sunt mai ușor de accesat, ele sunt contaminate de 

comportamentul determinat de boală, adică de dorința oamenilor de a face apel la serviciile de 

sănătate, de percepția lor asupra bolii, de accesul lor la servicii medicale ș.a.m.d. Sondajul 
comunității, termen utilizat de epidemiologi sociali pentru studiile proiectate să măsoare starea de 

sănătate independent de utilizarea serviciilor medicale, prin chestionarea indivizilor care trăiesc în 

gospodăriile unei comunități, utilizând indicatori specifici ai sănătății. Anchetele comunitare evită 

această problemă prin verificarea populațiilor generale, în mod independent de contactul cu 

sistemul medical. Sistemul se bazează, pe diferite scale de măsurare a stării de boală, iar relația 

dintre aceste măsurători și boală, din punct de vedere clinic definită, rămâne una problematică. 

Statisticile referitoare la mortalitate sunt adesea folosite pentru măsurarea statisticilor 

morbidității [4]. Statisticile morbidității (bolii) sunt utilizate intens de epidemiologi în analiza 

balanței sănătate-boală din populațiile umane. Există două tipuri majore de rate ale morbidității: 

rata prevalenței și rata incidenței. Rata prevalenței oferă indicații despre numărul de indivizi dintr-

o populație care suferă de o anumită boală la un proces anumit moment, și rata incidenței arată câți 

indivizi dezvoltă o anumită boală de-a lungul unei anumite perioade de timp. În cadrul societăților 

dezvoltate unde multe persoane mor din cauza unor afecțiuni de tip degenerativ, vârsta la care 

survine decesul individului poate constitui un indicator al stării de sănătate din timpul vieții. Luând 

în considerație limitările acestor tipuri diferite de măsurători este necesar să examinăm seriile de 

date în cadrul procesului de analiză a distribuției sociale a bolii. 

Fiecare de măsurare este legat de o dificultate, există diferențe importante în privința 

modelelor de boală și sănătate din cadrul societăților. Istoric vorbind, societățile industriale cunosc 

de mai mult timp o reducere mortalității și respectiv speranța medie de viață este considerabil mai 
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mare în societățile dezvoltate decât în cele aflate în curs de dezvoltare [6]. Sănătatea și boala variază 

și în funcție de vârstă și sex. Vârstnicii și tinerii sunt mai predispuși la deces și îmbolnăvire, iar 

femeile în majoritatea societăților trăiesc mai mult decât bărbații, deși indicatorii arată cum că 

femeile ar suferi mai multe cazuri de îmbolnăvire. 

...Modele de îmbolnăvire și sănătate ori distribuția unor anumite boli nu este ușor de 

explicat. Este la modă în rândul publicului larg și al medicilor preocuparea așa numitele 

comportamente legate de sănătate, în special consumul de alcool, alimentația și exercițiile fizice, 

fumatul, importanța acestor modele de comportament fiind, destul de bine argumentate. Încercarea 

sociologilor totuși să depășească limitele acestor comportamente individuale și să înțeleagă 

sănătatea și boala prin prisma acestor caracteristici mai cuprinzătoare ale societății.... Aceste tipuri 

de comportamente ne direcționează atenția spre factorii culturali care determină modelele de 

consum și pe resursele materiale care facilitează sau inhibă respectivele modele, cu interes deosebit 

este privit și impactul procesului de producție asupra stării de sănătate și îmbolnăvirii, nu doar prin 

raportarea la evenimentele precum poluarea industrială sau la mediul înconjurător sau la accidentele 

de muncă, dar și din perspectiva bolilor cauzate de stres. 

Adesea aceste informații sunt supuse unor interpretări diferite, evident este că factorii 

sociali joacă un rol importat în generarea unei stări de sănătate ori de boală. Studiile epidemiologice 

susțin ideea că controlul de la locul de muncă și autonomia sunt factorii importanți în etiologia 

bolilor cardiace, iar unii autori arată că așa numitul,,dezechilibrul efort-recompensă”, o situație de 

muncă implicând cerințele înalte, dar oferind oportunități scăzute de realizare a unei cariere, 

securitate redusă a locului de muncă și recompense financiare modeste, reprezintă un factor 

semnificativ în îmbolnăvire [6]. Diminuarea oportunităților de avansare în carieră și diferențele de 

gradul de control exercitat asupra propriei activități au fost puse în legătură cu un număr de 

consecințe adverse pentru sănătate. 

Un concept popularizat a lui Talcott Parsons este rol de bolnav [2]. Argumentul este, că 

dacă boala implică disfuncții ale corpului, a fi bolnav – adică a fi identificat și acceptat drept bolnav 

– este un rol guvernat de expectații sociale, enumerând patru dintre acestea: 

 exonerare de responsabilitățile normale ale rolului social: această exonerare este legitimată de o 

autoritate, de regulă medicul de familie. 

 exonerarea de responsabilitatea bolii, ceea ce înseamnă că bolnavul trebuie supravegheat. 

 boala este considerată indezirabilă, presupune că bolnavul este obligat să vrea să se facă bine. 

 căutarea ajutorului competent din punct de vedere tehnic și cooperarea în încercarea de 

însănătoșire. 

Acest concept a atras atenția asupra reglementării sociale a bolii – la mecanisme care 

guvernează supunerea la tratament a persoanelor bolnave. Este de ajutor la însănătoșirea lor și care 

asigură că doar cei cu adevărat bolnavi sunt exceptați de la responsabilitățile normale. 

Conceptul rol de bolnav oferă și un mijloc de analiză al factorilor motivaționali implicați 

în boală [5]. Parsons sugerează că din cauza acestor comportamente motivaționale, boala poate fi 

considerată o formă specială de devianță, una funcțională a sistemului social prin deturnarea 

tendințelor deviante de la formarea de grup, solidaritate și pretenții de legitimitate satisfăcute [2]. 

În prezent este pusă la îndoială universalitatea așteptărilor care guvernează rolul 

bolnavului, măsură în care boala este motivată, relevanța modelului pentru boală pe termen lung și 

concentrarea sa asupra a ceea ce este funcțional pentru societate. și totuși conceptul de rol de bolnav 

a fost central pentru gândirea sociologică în raport cu sănătatea și boala, iar importanța sa este greu 

de supraestimat. 
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THE STAGES OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THINKING – REALITY OR 

FICTION 

ETAPELE DEZVOLTĂRII GÂNDIRII ȘTIINȚIFICE - REALITATE SAU FICȚIE 

Abstraсt 

In this artiсlе wе arе gоing tо analyzе thе еvеntual роssibility tо dеlimitatе thе stagеs оf 

sсiеntifiс thinking dеvеlорmеnt. Aссоrding tо thе specialized litеraturе, thеrе arе diffеrеnt aррrоaсhеs 

abоut thе sсiеntifiс thinking dеvеlорmеnt. In aссоrdanсе with thеsе thеоriеs wе сan соnсерtualizе sоmе 

соmmоn еlеmеnts that сharaсtеrizе thе еssеnсе оf sсiеntifiс thinking funсtiоning. It is vеry imроrtant tо 

роint that as еvеry соgnitivе рrосеss, sсiеntifiс thinking рassеs thе stagеs оf dеvеlорmеnt. But thе 

diffiсulty tо intеrрrеt and tо dеlimitatе thеsе stagеs соnsists in synthеtiс сharaсtеr оf sсiеntifiс thinking, 

diffеrеnt fоrmativе unеxресtеd соntеxt that соntributе tо sсiеntifiс thinking dеvеlорmеnt, and thе 

dirесtiоn оf sсiеntifiс thinking.  

Kеy-wоrds: sсiеntifiс thinking, sсiеntifiс thinking dеvеlорmеnt, sсiеntifiс thinking funсtiоning, 

synthеtiс сharaсtеr оf sсiеntifiс thinking.  

Rezumat 

În acest articol vom analiza eventuala posibilitate de a delimita etapele dezvoltării gândirii 

științifice. Conform literaturii, există abordări diferite privind dezvoltarea gândirii științifice. În 

conformitate cu aceste teorii, putem înțelege câteva elemente comune care caracterizează esența gândirii 

științifice. Este foarte important să subliniem că, ca orice proces cognitiv, gândirea științifică trece 

etapele dezvoltării. Dar dificultatea interpretării și delimitării acestor etape constă în caracterul sintetic 

al gândirii științifice, al contextului neașteptat formativ diferit care contribuie la dezvoltarea gândirii 

științifice și al direcției de gândire științifică. 

Cuvinte-cheie: gândirea științifică, dezvoltarea gândirii științifice, funcționarea gândirii 

științifice, caracterul sintetic al gândirii științifice. 

When we talk about the scientific thinking development, we need to understand the final 

stage of scientific thinking, not just like a process, but also as a result or as a produce. Moreover, 

produces in different persons will be not the same. It will be different because the synthetic character 

of scientific thinking that implies the direction of the science. We do not have a well-defined 

conception of the fact that there is a direction of thinking in the absence of a synthetic context that 

determines it. A. N. Leontiev talks us about the concept of “consciousness that is not just broader 

than the concept of thinking. Consciousness is not thinking plus perception, plus memory, plus skills 

and not even all these combined processes, plus emotional experiences. Consciousness must be 

psychologically disclosed in its own characteristic. It should be understood not as knowledge only, 

but also as an attitude, as an orientation” [1].  

It should be noted that, “Consciousness and thinking are not straightforward, they do not 

just coincide. Consciousness cannot be deduced from thinking, consciousness is not determined by 

thinking, it is determined by being – the real life of a person” [1, p. 348]. It is determined by the 

fact that education and upbringing are viewed as processes that not only give the child knowledge, 

but also formulate the direction of his/her personality, his/her attitude to reality [Ibidem]. 

Consciousness treated like a direction indicates the way of thinking in accordance with 

his/her attitude to reality and his/her personality. The development of scientific thinking depends 

of many external factors that can influence it. For example: “Pre-operational stage - in intuitive 
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thought substage according to J. Piaget, at between about the ages of 4 and 7, children tend to 

become very curious and ask many questions, beginning the use of primitive reasoning. There is an 

emergence in the interest of reasoning and wanting to know why things are the way they are. J. 

Piaget called it the "intuitive substage" because children realize they have a vast amount of 

knowledge, but they are unaware of how they acquired it. Centration, conservation, irreversibility, 

class inclusion, and transitive inference are all characteristics of preoperative thought. Centration is 

the act of focusing all attention on one characteristic or dimension of a situation, whilst disregarding 

all others. Conservation is the awareness that altering a substance's appearance does not change its 

basic properties.” [2].  

As a result, the mature person can use influence mechanisms to awaken interest and create 

internal learning motivations through the game to develop scientific thinking and get a product 

according to the direction it manipulates. We can suppose that at this substage of intuitive thought 

begins the real development of scientific thinking. It is not possible to talk about the development 

of scientific thinking in Symbolic function substage, because scientific thinking is developed 

synthetically and children acquire another type of knowledge. They can also exhibit egocentrism 

where they only see their point of view, or animism, where inanimate objects are considered lifelike. 

It is very important to understand when the development of scientific thinking is taking 

place in children and what the peak period is. This will allow us to understand and draw the 

boundaries of the development of scientific thinking. There are a lot of researches dedicated to 

scientific reasoning and scientific thinking skills. Integrated skills included controlling variables, 

defining operationally, formulating hypotheses, interpreting data, and experimenting, skills closely 

related to Piaget’s formal operational skills [3, 4]. 

The second problem in defining the stages and delimiting the boundaries in scientific 

thinking development are scientific concepts. The questions are how many scientific concepts are 

known by children at different ages, or different stages of development? Can we relate the stages 

of development with them or not? Solomon cited by Erman Har said that “the scientific concepts is 

a collection of sciences that are arranged regularly associated with natural phenomena both living 

objects and non-living objects with an object method through the experimental method to generate 

confidence and verified statement. The process of scientific reference to some literature and the 

results showed that the children had developed their ideas about natural phenomena before they 

learnt science in the school.” [5, p. 985]. 

As a result the roots of scientific thinking development are still unknown by the science, 

and the solution of it and the clear delimitation of stages of scientific thinking development will 

help us in the future to understand how to contribute to a next generation of well prepared to real 

life people, not just scientists.  

In conclusion, we can say that in order to delimit the stages of development of scientific 

thinking we have to take into account both external factors and internal factors, as well as both 

natural factors and synthetic factors. It cannot be neglected the synthetic nature of scientific thinking 

because it cannot exist without scientific concepts that cannot be learned outside the educational 

instructive process. So, the formative character is present. But, we also cannot neglect that children 

develop scientific thinking long before they understand the scientific aspects. The present article 

raises the problem of the existence of scientific thinking in terms of development, the issue of the 

genesis of scientific thinking and the stages of its development. And, as it was said by A. N. 

Leontiev the consciousness as a first element that stay in front of thinking, in my opinion is the key 

element of scientific thinking development. 
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Așevschi Ioana  

APRECIERI SUBIECTIVE ALE STĂRII DE SUCCES SOCIAL 

SUBJECTIVE EVALUATION OF SOCIAL SUCCESS STATE 

Rezumat 

În articol se conţine descrierea aprecierilor subiective a stării de succes social. E știut faptul 

că succesul se datorează naturii sociale a omului și după conținutul său – este un fenomen universal. În 

rezultatul analizei diferitor teorii și concepții, este formulată definiția succesului: rezultatul activității 

individului în contextul solicitărilor sociale și în conformitate cu aspirațiile proprii, dominată de motivul 

realizării, determinată de influența factorilor de natură psihosocială. Astfel, succesul social reprezintă 

adaptarea reușită a individului, rezultată din activitate și realizări individuale. Succesul social în 

conținutul său implică recunoașterea personală și publică a meritelor individuale. Obținerea succesului 

este procesul de autorealizare a persoanei și a autoafirmării ei în societate. Totuși, în conștiința oamenilor 

pot coexista diferite modele de succes. Analizând formele de succes, se poate remarca că în trecerea de 

la un nivel la altul, crește rolul individualizării în procesul de socializare a persoanei. Dacă, în primele 

etape ale dezvoltării sale, persoana se orientează pe o aprobare socială externă sau o dezaprobare, atunci 

pe măsura socializării, însușirii normelor și valorilor sociale, acceptarea sau respingerea lor, persoana 

începe să se bazeze pe propriile sale orientări sociale. 

Cuvinte-cheie: autoafirmare, autodeterminare, autorealizare, orientare motivațională, 

orientare socială, orientare spre succes, reprezentare socială, stima de sine, succes social. 

Abstract 

The article contains a description of the subjective assessments of the social success story. It 

is known that success is due to the social nature of man and its content - it is a universal phenomenon. 

As a result of the analysis of different theories and concepts, the definition of success is formulated: the 

result of the individual's activity in the context of social demands and in accordance with his own 

aspirations, dominated by the motive of realization, determined by the influence of the psychosocial 

factors. Thus, social success represents the successful adaptation of the individual, resulting from 

individual activity and achievements. Social success in its content implies the personal and public 

recognition of individual merits. Achieving success is the process of self-reliance and self-assertion in 

society. However, different models of success can coexist in people's consciousness. By analyzing the 

forms of success, one can notice that in the transition from one level to another, the role of 

individualisation in the process of socialization of the person increases. If, in the first stages of its 

development, the person is guided by an external social approval or disapproval, then, as socialization, 

acquiring of social norms and values, their acceptance or rejection, the person begins to rely on his own 

social orientations. 

Key words: self-affirmation, self-determination, self-determination, motivational 

orientation, social orientation, success orientation, social representation, self-esteem, social success. 

Succesul este un concept ambiguu. Fiecare persoană determină pentru sine criteriile 

succesului. Ce este un succes pentru o persoană nu este neapărat un succes pentru alta. 

https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.12.004
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Pentru a determina reprezentările sociale ale succesului, trebuie să dezvăluim esența 

acestui concept. Pentru aceasta, merită luată în considerare modul în care diferiții autori tratează 

„succesul”. 

Analiza noțiunii „succes” arată că succesul inițial a fost identificat cu norocul. Conform 

dicționarului explicativ (Oжeгoв C.И.), „succesul” este definit ca: 1) succes în obținerea de ceva; 

2) recunoaștere publică [3]. 

Și în literatura de specialitate se poate întâlni o înțelegere a succesului într-un sens larg 

și unul restrâns. Într-un sens larg, succesul se referă la succesul în viață pe care o persoană îl 

realizează și îl trăiește pe parcursul vieții, încercând să-și realizeze propriul potențial. În sens 

restrâns, succesul este aprecierea unui rezultat concret, a realizării, semnificativ pentru persoană. 

Astfel, succesul este întotdeauna legat de semnificația personală a rezultatului. 

În general, însuși cuvântul „succes” este aproape etimologic de cuvântul „a reuși”, ceea 

ce înseamnă autoafirmare în societate, evidențiere, a corespunde parametrilor sociali ai reușitei, în 

acest sens „succesul” este adesea definit ca realizare, atingerea scopului [5].  

Astfel, noțiunea „succes” în literatură este înțeleasă din trei puncte de vedere:  

1) realizarea unui anumit rezultat, care este estimat de persoană ca fiind semnificativ. În 

această înțelegere a succesului, sunt înregistrați atât indicatori obiectivi ai realizărilor, cât și 

evaluarea subiectivă a acestora; 

2) succesul poate fi înțeles ca o recunoaștere publică a realizărilor unei persoane. Această 

definiție fixează aspectul social, normativ al succesului; 

3) succesul este înțeles ca noroc în ceva. 

Astfel, succesul este asociat cu caracteristici obiective (noroc, recunoaștere publică, 

rezultate pozitive) și caracteristici subiective (succes, care este perceput de individ ca fiind 

semnificativ). 

În literatura de specialitate succesul este înțeles ca o formă de manifestare a nevoii de 

autoafirmare. 

Дeмeнтий Л.И. în monografia sa „Oтвeтcтвeннocть кaк pecуpc личнocти”, susține că 

succesul (sau eșecul) „însoțește” orice activitate a unei persoane, el „pătrunde” în tot felul de 

activități sociale, deoarece este legat de nevoile sociale fundamentale. Succesul – fenomen 

multiaspectual și multifactorial: include resursele individului (abilitățile, posibilitățile, potențialul 

creativ, orientarea motivațională, stima de sine, aspirațiile) și orientările sale sociale [2]. 

Лaбунcкaя В.A. în cartea sa „Coциaльнaя пcихoлoгия личнocти в вoпpocaх и 

oтвeтaх” definește succesul ca fiind un „rezultat pozitiv al activității subiectului privind atingerea 

obiectivelor semnificative pentru el, reflectând orientările sociale ale societății”. 

Astfel, succesul este o anumită „formă de autorealizare” a persoanei care „asigură 

autodezvoltarea și presupune o apreciere de către societate” sub formă de „recunoaștere și 

aprobare”. 

Obținerea succesului este procesul de autorealizare a persoanei și a autoafirmării ei în 

societate. Cu toate acestea, în conștiința oamenilor pot coexista diferite modele de succes. În acest 

sens, psihologul rus Тульчинcкий Г.A. descrie patru forme principale de succes:  

 1) succesul „rezultativ”, care aduce persoanei o anumită recunoaștere publică („succes-

popularitate”);  

 2) succesul, care este exprimat printr-o recunoaștere semnificativă pentru individ;  

 3) succes – depășirea dificultăților și, mai întâi de toate, autodeterminarea;  

 4) succesul – realizarea vocației, când este semnificativă însuși activitatea, dar nu 

rezultatul. Merită să analizăm în detaliu fiecare tip de succes, remarcat de autor [4]. 
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Primul tip – „succes-popularitate”. În sens direct, succesul este recunoaștere, 

popularitate în societate. Astfel, putem spune că în succes se concentrează recunoașterea publică a 

abilităților unei persoane, talentul. Dar pentru succesul popularitar, posedarea acestora nu este 

suficientă, persoana trebuie sa fie capabilă să se și „prezinte” pe sine. Psihologul american E. 

Fromm consideră că „fiecare trebuie să ofere un tip de personalitate special care, indiferent de 

diferențele lor, să satisfacă o condiție – să fie în cerere” [1]. Această formă de orientare spre succes, 

succes-popularitate este caracteristică psihologiei personalității unei societăți competitive, de piață. 

Însă, nu fiecare persoană poate să facă față unui astfel de succes, să treacă prin el fără deformări. 

Pentru o persoană imatură, un astfel de succes devine o manifestare directă a stimei de sine, care, 

la rândul său, devine o simplă reflecție a slavei temporare și destul de schimbătoare. Cu toate 

acestea, este important, ca succesul-popularitate să nu devină prioritar, să nu apară în prim-plan al 

valorilor vieții. 

Cel de-al doilea tip de succes este succesul ca recunoaștere „alții semnificativi” pentru 

sine. Pentru psihologia persoanei sănătoase, este important nu numai să devii celebru cu orice preț, 

să câștigi respect, popularitate, să obții recunoaștere publică, să ai succes. Conștiința și stima de 

sine a persoanei se manifestă prin semnificația selectivă a succesului sau a eșecului pentru sine, 

printre „alții semnificativi” (familie, prieteni, colegi de profesie, experți autoritari). Anume aici se 

manifestă selectivitatea individului, pentru care nu este important nici succesul, nici recunoașterea, 

ci doar semnificația pentru sine. Numai în acest caz recunoașterea este o forță reală care conduce 

activitatea. O orientare deosebit de acută la un astfel de succes se manifestă la tineri în situația 

distorsiunilor morale ale conștiinței sociale, a bolii morale a societății, când recunoașterea socială 

contravine dreptății sociale. Într-o astfel de situație, la individul se dezvoltă o „frică” de succes, mai 

concret – „fuga de succes”, evitarea lui [4]. Anume într-o astfel de atmosferă este posibilă retragerea 

tinerilor de la activitățile sociale importante. O astfel de „retragere” de la succesul social 

semnificativ poate fi exprimată și în activități antisociale și chiar în activități criminale. 

Al treilea tip de succes este „succesul-înfrângere și autodeterminare”. Pentru formarea 

și dezvoltarea personalității este important nu numai succesul ca recunoaștere a rezultatelor 

activității sale, dar și succesul ca învingere, rezolvarea problemelor concrete și a contradicțiilor 

vieții. După cum arată istoria, viața celor mai remarcabili oameni, marcată de un semn de succes, a 

fost plină de luptă. Ei au trebuit în permanență să depășească nenumărate obstacole, să-și încordeze 

abilitățile și voința, depunând o forță extraordinară în munca în care s-au dedicat ei înșiși. El se 

manifestă nu pur și simplu ca depășirea unor obstacole externe, ci și pentru autodeterminare, 

autoformare, autocreativitate a persoanei. Toate acestea contribuie la acumularea unei experiențe 

de viață fără preț. Ele constituie baza pentru ca forțele proprii ale persoanei să devină o realitate, să 

fie conștientizate, apreciate, însușite ca bază pentru autodeterminare și autoexprimare. Acest tip de 

succes este deosebit de important pentru tinerii care au nevoie de sarcini reale, dificultăți reale, dar 

nu condiții de viață fără probleme, relativ ușoare. Conștientizarea capacităților sale, suficiente 

pentru a rezolva probleme de viață și creative, dă unei persoane o sarcină pozitivă foarte puternică, 

care poate compensa într-o anumită măsură lipsa de cunoștințe, abilități și experiență, în timp ce 

lipsa de cunoștințe, aptitudini și experiență conduce, conform lui Тульчинcкий, la formarea unui 

„complex de ratat” [4]. Potrivit lui Г. Л. Тульчинcкий, o persoană în orice moment reprezintă nu 

numai ceea ce a devenit, ce este, ci și ceea ce ea încă nu a realizat, capacitățile sale. Acest lucru se 

manifestă foarte vădit în rândul tinerilor care tind mereu să devină mai mult decât ei sunt de fapt. 

Acest lucru se poate manifesta fie pur și simplu prin tendința de a fi enigmatic, de neînțeles de 

ceilalți sau chiar de directiva de depășire pe sine însuși, prin tendința de a depăși propriile hotare. 

În ultimul caz, succesul – autoapreciere, consolidat de orice recunoaștere socială, este un stimulent 

puternic și factor în formarea și dezvoltarea personalității.  

Al patrulea tip de succes – „succesul-vocație”. Se întâmplă că, pe calea spre succes, omul 

primește satisfacție nu atât de la rezultatul final, cât și de la procesul de realizare. Pentru o persoană 
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cu o nevoie puternică de autoafirmare, realizarea succesului este o valoare deplină și determinantă 

a autocreării. Astfel de oameni muncesc din greu pentru a rezolva anumite probleme, nu numai 

pentru a atinge scopul sau recunoaștere publică, dar pentru a obține pur și simplu o anumită 

satisfacție de la activitate. Activitatea de felul său are sens pentru ei, iar celelalte (satisfacerea nevoii 

de aspirații, faima, recunoașterea, statutul, recompensa materială) au importanță în plan secundar.  

Concluzii. Analizând formele de succes identificate de Г.A. Тульчинcки, se poate 

spune că în trecerea de la un nivel la altul, crește rolul individualizării în procesul de socializare a 

persoanei. Dacă, în primele etape ale dezvoltării sale, persoana se orientează pe o aprobare socială 

externă sau o dezaprobare, atunci pe măsura socializării, însușirii normelor și valorilor sociale, 

acceptarea sau respingerea lor, persoana începe să se bazeze pe propriile sale orientări sociale. 
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Zamfira Marius 

PSIHANALIZA ȘI CONȘTIINȚA RELIGIOASĂ 

PSYCHOANALYSIS AND THE RELIGIOUS CONSCIOUSNESS 

Rezumat 

Acest studiu evidențiază locul și rolul psihanalizei în dezvoltarea psihologiei religiei ca știință. 

Psihologia este chemată şi, totodată, îndreptăţită să ofere date și idei relevante, înalt semnificative pentru 

explicarea modului de structurare și funcţionare a conștiinței religioase ca fenomen viu, cu efecte directe 

în plan atitudinal și comportamental. Şi este îmbucurător faptul că o ramură a acestei vaste discipline şi-

a stabilit ca obiect de studiu sistematic religia, fiind deja recunoscută şi acceptată sub denumirea de 

psihologia religiei. În lucrarea de față prezentăm și analizăm contribuția a patru psihanaliști preocupați 

de fenomenul conștiinței religioase din perspectivă psihologică: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Rank 

Otto și Antoine Vergote. Aceștia au manifestat un interes deosebit pentru studiul științific al religiei și 

conștiinței religioase, aducând contribuții majore la dezvoltarea acestui domeniu. 

Cuvinte-cheie: psihologia religiei, psihanaliză, conștiință religioasă, Dumnezeu, individuație.  

Abstract 

This study highlights the place and role of psychoanalysis in the development of the psychology 

of religion as a science. Psychology is called and, at the same time, entitled to provide relevant data and 

ideas, highly significant for explaining how religious consciousness is structured and functioning as a 

living phenomenon, with direct effects in attitudinal and behavioral attitudes. And it is gratifying that a 

branch of this vast discipline has established as an object of systematic study religion, being already 

recognized and accepted as the psychology of religion. In this paper we present and analyze the 

contribution of four psychoanalysts concerned with the phenomenon of religious consciousness from a 

psychological perspective: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Rank Otto and Antoine Vergote. They 

have shown a special interest in the scientific study of religion and religious conscience, making major 

contributions to the development of this field. 

Key words: religion psychology, psychoanalysis, religious consciousness, God, individuality. 

Introducere. 

Începuturile psihologiei religiei ca știință empirică le putem fixa la sfârșitul secolului al 

XIX-lea, constituindu-se ca disciplină de sine stătătoare în primele două decenii ale secolului al 

XX-lea (Bologa, 1930, p. III). În anii de pionierat ai psihologiei ca ştiinţă, unii dintre „părinţii 

fondatori” au fost preocupaţi de fenomenul religios și au studiat diferite aspecte psihologice ale 
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religiozităţii. Scopul urmărit de cercetătorii de început ai psihologiei religiei era în general studierea 

vieţii religioase sub aspectul sentimentului, concepţiei, gândirii şi a manifestărilor sau acţiunilor 

religioase, chestiuni atinse şi înainte, dar nestudiate sistematic și în mod ştiinţific. Un loc aparte în 

dezvoltarea psihologiei religiei îl are psihanaliza, întemeiată de psihiatrul vienez Sigmund Freud. 

Una dintre temele psihologice ale religiei care a fost de interes major pentru psihanaliști o reprezintă 

conștiința religioasă. 

 Sigmund Freud ( n. la 6 mai 1856 la Freiberg, în Moravia- și m. la 23 sept.1939 la 

Londra). Principalele lucrări în care Freud, părintele psihanalizei, îşi expune teoria despre religie 

sunt: Totem și tabu din 1913, Viitorul unei iluzii din 1927, Angoasă și civilizaţie din 1930 şi Moise 

şi monoteismul din 1939. Elementul comun al acestor lucrări și postulatul fundamental al teoriei 

sale asupra religiei este că religia este o nevroză. Nevroza stă la originea și menţinerea religiei. În 

măsura în care Freud consideră că nevroza este rezultatul sexualităţii reprimate, el „sexualizează 

religia’’. 

Încă din primele scrieri ale sale găsim referiri cu privire la fenomenul conștiinței religioase. 

În lucrarea Psihopatologia vieții cotidiene spune:,, Într-adevăr, socot că, în bună parte, concepția 

mitologică despre lume, care animă până și religiile cele mai moderne, nu este altceva decât o 
psihologie proiectată în lumea exterioară. Cunoașterea obscură a factorilor și faptelor psihice ale 

inconștientului ( cu alte cuvinte: percepția se endopsihică a acestor factori și a acestor fapte) se 

reflectă ( e greu să spunem altfel, analogia cu paranoia trebuind să fie chemată aici în ajutor) în 
construirea unei realități suprasensibile, pe care știința o retransformă într-o psihologie a 

inconștientului. Adoptând acest punct de vedere, ne-am putea lua sarcina să descoperim miturile 

referitoare la paradis și la păcatul originar, la Dumnezeu, la bine și la rău, la nemurire etc. și să 
transpunem metafizica într-o metapsihologie ‘’( Freud, 1990, p.569). 

Sigmund Freud în,, Nouvelles Conferences d’introduction à la psyhanalyse’’(1984, p. 212 

– 213), susține că,, Spiritul și sufletul constituie obiecte ale cercetării științifice, exact la fel ca orice 

fenomen străin omului. Psihanaliza are, aici, dreptul special de a vorbi în numele unei 

Weltanschauung științifice, căci nu i se poate reproșa faptul de a fi neglijat psihicul în prezentarea 

imaginii lumii. Contribuția sa la știință constă tocmai în extinderea cercetării la domeniul psihicului. 

Fără o asemenea psihologie, știința ar fi, întradevăr incompletă’’. 

 În Totem şi tabu, Freud încearcă să arate că religia s-a format ca rezultat al complexului 

lui Oedip dezvoltat de copil faţă de tatăl său. Ucigându-şi tatăl, fiul ajunge să fie copleşit de vină, 

angoasă, ceea ce îl duce la dezvoltarea unor ritualuri, la fel cum se întâmplă în nevroză. Tot aici, 

Freud ne arată cum s-a întâmplat acest lucru şi care este originea religiei: „Bazându-ne pe 

sărbătoarea mesei totemice, putem da acestor întrebări următorul răspuns: într-o zi, fiii alungaţi 

s-au adunat, l-au ucis şi mâncat pe tată, ceea ce a pus capăt existenței hoardei paterne. Odată 
adunați, acești fii au putut să înfăptuiască ceea ce fiecare dintre ei, în mod individual, ar fi fost 

incapabil să facă. Este posibil ca un anumit element de progres, poate invenția unei noi arme să le 
fi oferit sentimentul superiorității lor. Faptul că poate au mâncat cadavrul tatălui lor, nu are nimic 

extraordinar în sine, având în vedere că vorbim aici de niște sălbatici canibali. Strămoșul gelos și 

violent era cu siguranță modelul râvnit și temut al fiecăruia dintre membrii acestei asociații 
fraterne. Or, prin actul ingerării cărnii lui, se realiza astfel identificarea cu acesta, fiecare dintre 

fii însuşindu-şi parte din puterea lui. Masa totemică, ce este poate prima sărbătoare a umanității, 
ar fi deci reproducerea și sărbătoarea comemorativă a acestui act memorabil, abominabil și 

criminal, care a fost punctul de plecare al atâtor lucruri: forme de organizare socială, restricții 

morale, religioase etc... Banda de frați răzvrătiți era animată de sentimente contradictorii față de 
tatăl lor, care sentimente, după câte cunoaștem, formează conținutul ambivalent al complexului 

patern la fiecare dintre copiii și bolnavii noștri nevrotici. Aceștia își urăsc tatăl care se opune atât 

de violent nevoii lor de putere și exigențelor sexuale, dar, în timp ce-l urăsc, îl iubesc și îl admiră. 
După ce l-au suprimat, și-au potolit ura și înfăptuit identificarea cu el, se dedau la manifestări 
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afective de o tandrețe exagerată. Ei fac acest lucru sub forma unei pocăințe, încercând un sentiment 
de culpabilitate care se confundă cu sentimentul de pocăință întâlnit de obicei’’ (Freud, Totem și 

tabu, 2013, pp.130-132). 

 Freud este de părere că pentru fiecare individ divinitatea este croită pe imaginea tatălui, 

fiindcă atitudinea personală a fiecărei persoane față de zeu depinde de atitudinea față de tatăl său 

carnal. Așadar elementul patern este esențial în ideea de divinitate. Freud vede religia ca pe o 

regresie la prima copilărie, când bebelușul neajutorat avea nevoie cu disperare de protecția unui 

părinte protector. Religia este văzută de Freud ca o nevroză universală a umanității. 

Freud susține că fenomenele religioase sunt similare cu simptomele unei nevroze raportate 

la anxietățile sexuale ale copiilor legate de relațiile lor cu părinții.,, Rămân convins că fenomenele 

religioase sunt comparabile cu simptomele nevrotice individuale, simptome care ne sunt 
binecunoscute, în calitate de repetiții ale unor evenimente importante, de multă vreme uitate, 

survenite în cursul istoriei primare a familiei umane. Tocmai din această origine fenomenele își 

extrag caracterul lor obsedant și tocmai pentru adevărul istoric pe care-l conțin, ele își datorează 

acțiunea asupra oamenilor’’ (Freud, Moise și monoteismul, 2013, p.52) 

În lucrarea,, Viitorul unei iluzii’’, Freud afirmă că religia este o iluzie care încearcă să 

controleze lumea reală prin împliniri fantasmate ale dorinței. În viziunea sa iluzia nu este nici,, 

eroare’’, nici amăgire, ci ea este derivată din dorința umană, existând o motivație de a crede în ea. 

Credințele religioase trebuie să satisfacă dorințele credincioșilor. Iluziile se pretează prea puțin la 

verificare. Mulți dintre noi credem, fiindcă și strămoșii noștii au crezut. Freud arată că strămoșii 

noștii s-au înșelat în privința multor lucruri și, probabil, și în privința religiei. El ajunge la concluzia 

că originea conștiinței religioase este una psihică, înrădăcinată în forța dorințelor pe care le conține. 

Dovezile, în mare parte antropologice, istorice, genetice și psihologice, propuse de Freud 

pentru a arăta că religia nu este decât o nevroză sexuală și o iluzie, au fost discreditate de diverşi 

autori de-a lungul timpului.(Palmer,1999, pp.95-96).Dacă ideea conform căreia imaginea lui 

Dumnezeu este o proiecţie a imaginii tatălui are anumiţi susţinători, celelalte idei privind aspectul 

nevrotic al religiei şi originea acesteia nu sunt considerate a avea un suport serios. 

Otto Rank ( 1884 - 1939 ). Psihanalist austriac, scriitor, profesor și terapeut,,, mâna 

dreaptă’’ a lui Freud pentru aproape douăzeci de ani. Preocupat de relația dintre psihanaliză și 

mitologie, artă, religie, filosofie, etnologie, lingvistica și pedagogie. 

 În lucrarea,, Psihologia și sufletul’’, scrisă în 1930,- un studiu despre originea, evoluția 

conceptuală și natura sufletului - Otto Rank evidențiază că sufletul și diversele credințe despre 

acesta, au stat la baza psihologiei, cu analizele ei complexe despre conștiință, conștiința de sine și 

personalitate, arătând că sufletul își atinge adevărata valoare numai prin expresia credințelor de 

grup. În concepția sa, psihanaliza este atât psihologie, cât și doctrină spirituală, dezvăluind un 

amestec unic, combinând modul de gândire cauzal, care caută să explice faptele reducându-le la 

relații definite ca legi natural, cu modul de gândire cultural,care încearcă să înțeleagă sensul și 

structura fenomenelor mentale. 

În ceea ce privește obiectul real al psihologiei, inițial, acest obiect a fost sufletul 

supranatural și non-uman, însă cu dispariția gradată a credinței spirituale din conștiința lui, omul 
însuși a devenit obiect de interes al cercetării psihologice. În acest sens, religia este o psihologie tot 

atât de bună pe cât este psihologia noastră științifică o doctrină a sufletului pe care îl neagă. Interesul 

actual în psihologie este în esență o căutare a religiei și a unei credințe într-un suflet, în timp ce 

psihologia științifică neagă sufletul pe măsură ce caută credința spiritual inerentă domeniul propriu 

în ego-ul individual. Psihologia neștiințifică nu înțelege sufletul, dar vrea să îl postuleze, iar 
psihologia modernă care vrea sa-l judece, acceptă posibilitatea existenței lui și îl postulează ca pe 

un obiect de cercetare fără să admită cu adevărat că el există…Psihologia însăși și-a abandonat 

contestarea originară și negarea sufletului și a oferit surogate nu numai pentru credința pierdută a 
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omului în suflet, dar și pentru omul care a pierdut acea credință. Așa cum religia reprezintă un 

comentariu psihologic despre evoluția socială a omului, diversele psihologii reprezintă atitudinea 

noastră actuală despre credința spirituală. În epoca animistă, a psihologiza era o creare a sufletului; 

în epoca religioasă, era o reprezentare a sufletului față de sine; în epoca noastră a științelor naturale 

este o cunoaștere a sufletului individual.’’( Otto, R. 2010, p. 23 -24). 

Carl Gustav Jung ( 26 iulie 1875 – 6 iunie 1961). Psiholog, medic, psihiatru elvețian, 

unul dintre cei mai reprezentativi psihologi care s – a aplecat spre domeniul psihologia religiei, a 

dezvoltat psihanaliza în alt sens (Cuciuc, 2003, p. 40). Fiu de pastor al bisericii reformate, educat 

și crescut într-o ambianță creștină, Jung s-a declarat adesea creștin, afirmând că-și întemeiază 

gândirea pe concepte creștine. El va aborda fenomenul religios dintr-o perspectivă psihologică, 

aducând contribuții majore la dezvoltarea gândirii religioase (Ellenberger, H.F. 1970, p. 734-735).  

Unul din momentele unice și de maximă însemnătate în evoluţia psihologiei religiei este 

legat, fără îndoială, de numele lui Carl Gustav Jung. El a manifestat un interes deosebit pentru 

studiul ştiinţific al religiei, integrând dimensiunea spirituală a omului în concepția și practica sa 

psihoterapeutică, susținând că problema vindecării este una religioasă și că absența religiei în 

societate este cauza multor tulburări mintale.  

Potrivit lui Jung Dumnezeu este arhetipul arhetipurilor - adică forma cea mai arhaică și 

universală în care se înrădăcinează psihismul uman. În,, Psihologie și religie ‘’ Jung consideră că 

Psihologul, dacă adoptă o atitudine științifică,, nu trebuie să țină seamă de pretenția unui crez sau 

altuia de a reprezenta singur adevărul etern. El trebuie să-și îndrepte atenția asupra laturii omenești 

a problemei religioase, de vreme ce se ocupă de experiența religioasă primordială, indiferent de 

felul în care au transformat-o mărturisirile de credință’’( Jung, 2010, p. 15) 

După Jung religia,,, așa cum spune cuvântul latin religere, este observarea atentă și 

conștiincioasă a ceea ce Rudolf Otto a numit adecvat,, numinosul ‘’, anume o existență sau acțiune 

dinamică ce nu este determinată de un act de voință. Dimpotrivă, acțiunea cuprinde și stăpânește 

subiectul uman care e întotdeauna mai degrabă victima, decât autorul ei. Numinosul – indiferent 

care îi este cauza – e o condiție a subiectului, independentă de voința acestuia. În orice caz, atât 

dogma religioasă, cât și consensus gentium explică întotdeauna și pretutindeni că această condiție 

este subordonabilă unei cauze exterioare individului. Numinosul este fie însușirea unui obiect 

vizibil, fie influența unei prezențe invizibile care determină o schimbare specială a conștiinței. Asta 

este cel puțin regula generală... Religia îmi pare a fi o atitudine specială a spiritului care, în acord 

cu utilizarea primordială a noțiunii,, religio’’, s-ar putea defini ca luare în considerare și observare 
atentă a anumitor factori dinamici, interpretați ca,, puteri’’: spirite, demoni, zei, legi, idei, idealuri, 

sau cum a mai numit omul astfel de factori, pe care i-a resimțít ca suficiențí de puternici, de 

primejdioși sau de folositori pentru a le acorda atenție, sau ca suficient de mari, frumoși și de 

profunzi pentru a-I venera cu evlavie și a-i iubi…Aș vrea să fie limpede că prin cuvântul,, religie’’ 

nu înțeleg o mărturisire de credință. Este adevărat că orice confesiune se întemeiază inițial, pe de o 

parte, pe experiența numinosului, pe de alta, pe ,,pistis’’, pe loialitate, credință, încredere față de o 

anume experiență a acțiunii luminoase și pe transformarea consecutivă a conștiinței. S-ar putea deci 

spune că noțiunea de,, religie ‘’ desemnează atitudinea specială a unei conștiințe care s-a 

transformat prin experiența numinosului ‘’( Jung, 2010, pp.16-18) 

În viziunea lui Jung, religia este necesară pentru dezvoltarea psihică a omului. Această 

argumentare se axează pe importantul concept jungian de individuație. El privește această idee drept 

conceptul central al psihologiei sale. Acest concept de individuație apare pentru prima oară în 

lucrarea Tipuri psihologice. ,,individuație –arată Jung – înseamnă a deveni un in-divid și, în măsura 
în care individualitatea îmbrățișează interioritatea noastră, ultimă și incomparabilă unicitate, ea 

implică de asemenea a deveni propriul Sine. De aceea putem traduce termenul individuație prin 

sintagme cum ar fi,, devenire întru Sineitate’’ sau,, autorealizare’’… Sinele are întrucâtva caracterul 

unui rezultat, al unui țel atins, ceva ce are a se petrece extreme de gradat și care cere multă osteneală. 
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Astfel și Sinele este țelul vieții noastre, deoarece el este cea mai deplină expresie a acelei combinații 

fatidice pe care o numim invidualitate, deplina înflorire nu numai a individului singur, ci a grupului 

la care fiecare se adaugă porțiunea sa de întreg” (Michael Palmer, 1999, p. 209). 

Așadar țelul individuației este realizarea Sinelui -,, Sineitatea’’- care caracterizează 

individuația ca proces arhetipal, fiind ceva înnăscut pentru personalitatea umană. Jung afirmă că 

religia nu se bazează pe tradiție și credință, ci își are originea în arhetipuri. Orice persoană posedă 

un instinct religios a priori – care este o funcție psihică. 

În ceea ce privește experiența religioasă, aceasta presupune anumite procese psihice 

necesare, ea fiind o experiență numinoasă conectată la procesul psihic al subiectului care trăiește 

credința. Această trăire numinoasă are o origine reală, ea fiind efectul mediat al unei cauze 

arhetipale.  

Într-o scrisoare a lui Jung către H. Haberland din 1952 precizează că: ”Dificultatea care 

generează interpretări greșite este că arhetipurile sunt ”reale”. Ceea ce este totuna cu a spune că 

efectele a căror cauză este descrisă ipotetic drept arhetip pot fi stabilite în mod empiric, așa cum 

în fizică efectele a căror cauză se presupune a fi atomul ( care este pur și simplu un model). Nimeni 

nu a văzut vreodată un arhetip, după cum nimeni nu a văzut vreodată un atom. Dar cel dintâi este 
cunoscut a produce efecte numinoase, iar cel din urmă explozii. Când spun,, atom’’ vorbesc despre 

modelul acestuia; când spun ”arhetip” vorbesc de ideile care îi corespund, dar niciodată de lucrul 

în sine, care în ambele cazuri este un mister transcendental... Numai că este nou pentru mine faptul 
că asemenea cunoaștere este explicate ”metafizic”. Vedeți, pentru mine Psyche este ceva real 

pentru că funcționează, ceea ce poate fi stabilit în mod empiric. Trebuie de aceea să afirmăm că 

ideile arhetipale active, inclusiv modelul nostru de arhetip, se bazează pe anumite calități 
icogniscibile ale materiei. Dar știința nu poate în nici un chip stabili că, sau în ce măsură, acest 

substrat icogniscibil este în ambele cazuri Dumnezeu. Acest lucru poate fi decis numai de către 
teologia dogmatică sau credință” ( Palmer, 1999, p.201).  

Jung este influențat de Rudolf Otto ( considerat fondator al psihologiei religiei) în ceea ce 

privește trăirea numinoasă, de la care împrumută și termenul de,, numinos’’, care provine din 

cuvântul latin numen –putere divină. Pentru Jung, experiența numinosului este ea însăși un factor 

curativ sau cel puțin un element care contribuie la terapie, ea fiind legată de Sine și de experienţa 

individuală a Sinelui în manifestarea sa psihologică. Transcendentalul devine astfel personal şi 

psihic. Jung atrage tot timpul atenţia asupra trăirii lui Dumnezeu ca trăire unificatoare a unirii 

contrariilor - o trăire sau experiență concretă, aici-şi acum - și nu ca o profesiune de credinţă: "crede 

și nu cerceta". 

Un loc important în gândirea lui Jung îl are ideea de Dumnezeu, văzută ca realitate psihică 

și care depinde de psihicul uman.  În lucrarea ”Tipurile psihologice” spune: ”Prin relativitatea lui 
Dumnezeu înțeleg opinia după care Dumnezeu nu există în chip,, absolut”, adică independent de 

subiectul uman și în afara oricărei condiționări omenești, ci este într-un anume sens dependent de 
subiectul uman, între Dumnezeu și om existând o relație reciprocă și inevitabilă, în așa fel încât 

omul poate fi înțeles ca o funcție a lui Dumnezeu, și Dumnezeu ca o funcție a omului. Pentru 

psihologia noastră analitică, știință empirică din perspectivă umană, imaginea lui Dumnezeu este 
expresia simbolică a unei stări psihice sau a unei funcții, caracterizată prin aceea că este neapărat 

superioară voinței conștiente a subiectului, putând de aceea să impună sau să facă posibile fapte 
și prestații inaccesibile efortului conștient. Acest impuls extrem de puternic – în măsura în care 

funcția – Dumnezeu se manifestă în acțiuni – sau această inspirație care depășește intelectul 

conștient provine dintr-o stază a energiei în inconștient. Prin această acumulare de libido sunt 
însuflețite imagini pe care inconștientul colectiv le posedă ca posibilități latente, prin care și 

imagoul lui Dumnezeu... 
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Timpuri imemoriale este expresia colectivă a influențelor celor mai puternice și mai 
necondiționate exercitate asupra conștiinței de concentrările inconștiente ale libidoului. Pentru 

psihologia noastră, obligată ca știință să se limiteze, în interiorul granițelor trasate cunoașterii 
noastre, la domeniul empiric, Dumnezeu nu este nici măcar relativ, ci este o funcție a 

inconștientului, anume manifestarea unei mase libidinale scindate care a activat imagoul divin. 

Pentru concepția metafizică, Dumnezeu este firește absolut, adică existent prin Sine. Ea traduce 
astfel și o desprindere totală de inconștient, ceea ce psihologic înseamnă că nu suntem conștienți 

de faptul că acțiunea divină izvorăște dinlăuntrul nostru. În schimb, concepția despre relativitatea 

lui Dumnezeu înseamnă că o parte importantă a proceselor inconștiente este cel puțin vag 
recunoscută ca fiind alcătuită din conținuturi psihologice” ( Jung, 1950, pp.246-247).  

 Carl Gustav Jung a adus contribuții majore în domeniul psihologiei religiei. S-a spus 

despre psihologia religiei teoretizată de Jung că nu este nimic altceva decât o religie a unei pure 

imanențe psihice, în care nu se mai poate face distincția între subiectul și obiectul experienței 

religioase, coincidența dintre Dumnezeu și Sine făcând imposibilă relația interpersonală a unui eu 

cu un Tu. 

Antoine Vergote ( 8 dec. 1921 – 10 oct. 2013 ). Psihanalist belgian, teolog, filosof, 

profesor de psihologia și filosofia religiei, director al Centrului de Psihologia religiei – Louvain, 

co-fondator al Școlii Belgiene de psihanaliză, preocupat de raportul dintre teologie, credință și 

psihanaliză. În viziunea lui Antoine Vergote, definirea clasică a religiei, incluzând referirea la 

transcendental ca element specific fundamental, permite o mai bună conturare a obiectului 

psihologiei religiei, decât definițiile funcţionale de tip reducţionist. Nu este ușor să dai un statut 

psihologic transcendentului. El defineşte religia ca fiind „ ansamblul limbajelor, sentimentelor, 

comportamentelor şi semnelor care se raportează la o fiinţă (sau la fiinţe) supranaturale. 

Supranaturalul semnifică ceea ce nu aparţine nici forţelor naturale, nici instanţelor umane, ceva ce 

le transcende... Religiile se revendică de la origine supranaturală: un Dumnezeu sau strămoșii mitici 

ar comunica oamenilor adevărurile, legile și practicile fondatorilor religiei lor. În acest sens oricare 

religie este revelată, cu toate acestea religia biblică merită numele special de religie revelată în 

calitate de a-și susține originea într-o revelație care a avut loc în răstimpul istoric. (Antoine Vergote, 

1983, p. 10 - 11). Din definiţie este de reţinut ideea interacţiunii pentru individul uman. Afirmarea 

existenţei lui Dumnezeu şi profilul dat figurii acestuia influenţează formarea atitudinilor 

credinciosului, ale necredinciosului sau celui indiferent. Afirmarea transcendentului se înscrie ca o 

dată în interiorul sistemului religios. Pentru cel care afirmă că nu crede, sistemul religios este adus 

la ordinea reală umană, fenomenală, totul la el se desfăşoară in câmpul realităţilor existenţiale.  

”Obiectivul nostru va fi deci de a inventaria comportamentele religioase, de a explora 

diferențele semnificative, de a le înțelege în raporturile lor cu alte fenomene umane. Dorim să 
cunoaștem structurile interioare ale experiențelor și comportamentelor religioase. Explorarea 

sistematică a faptelor religioase în contextul lor uman trebuie să ne furnizeze conținutul și sensul 
lor. Nu însă sensul lor ultim și nici adevărul lor ultim. Psihologului îi revine sarcina de a examina 

sensul lor uman și adevărul lor relativ în raport cu inerența lor la multiplii vectori care alcătuiesc 

umanul. Psihologia formulează deci o judecată de adevăr asupra faptelor religioase” ( A. Vergote, 
Psychologie religieuse, p. 13). 

Experiența sacrului ține de natura umană. Prin aceasta ne putem raporta la o entitate 

transcendentă. ”Experiența religioasă constituie această mișcare religioasă involuntară, care 

situează omul în fața misterului totalității în care este înglobat, care îl interpelează și îl duce la 

chestiunea sensului existenței sale” ( A. Vergote, 1964, p. 36).  

Antoine Vergote subliniază importanța ritului în actul credinței: ”Eficacitatea este 

intrinsecă ritului: ritul se presupune că are prin el însuși un efect. Pentru cel care oficiază ritul, 

realitatea nu mai este aceeași după împlinirea lui. Aceasta nu înseamnă că el are conștiința 
experiențială a efectului ritului, în același fel în care are conștiința perceptuală a realului obișnuit. 
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Dimpotrivă, ceea ce produce ritul este de un alt ordin, iar cunoașterea schimbării efectuate face 
parte din împlinirea ritului. Creștinii care celebrează euharistia știu că se împărtășesc din trupul 

și sângele lui Hristos nu printr-un fel de intuiție directă, ci în virtutea a ceea ce semnifică pentru ei 
ansamblul ritului. Când cunoașterea eficacității rituale nu se exprimă prin termenul de credință, 

ea este o cunoaștere exprimată printr-un limbaj și prin gesturi simbolice, care se referă la o 

realitate transcendentă” ( A.Vergote, 1987, p.381). 

Concluzii 

Psihologia religiei este preocupată de cercetarea credințelor, sentimentelor, trăirilor, 

atitudinilor și manifestărilor religioase ca fapte psihice, plecând de la faptul că există trăiri și 

manifestări religioase sub diferite forme și în legătură cu diferite credințe.  

Freud ajunge la concluzia că originea conștiinței religioase este una psihică, înrădăcinată 

în forța dorințelor pe care le conține. 

Dacă pentru Freud spiritul și sufletul constituie obiecte ale cercetării științifice, exact la fel 

ca orice fenomen străin omului, pentru Jung Religia este, în mod indiscutabil, una din cele mai 

vechi și mai generale laturi ale sufletului omenesc, psihologia fiind preocupată de structura 

personalității, ea va trebui cel puțin să recunoască faptul că nu este doar un fenomen social sau 

istoric, ci constituie și o importantă problemă de ordin personal. Jung afirmă că experiența religioasă 

presupune anumite procese psihice necesare, ea fiind o experiență numinoasă conectată la procesul 

psihic al subiectului care trăiește credința. Această trăire numinoasă are o origine reală, ea fiind 

efectul mediat al unei cauze arhetipale. 

Otto Rank evidențiază că sufletul și diversele credințe despre acesta, au stat la baza 

psihologiei, cu analizele ei complexe despre conștiință, conștiința de sine și personalitate, arătând 

că sufletul își atinge adevărata valoare numai prin expresia credințelor de grup. 

Antoine Vergote concluzionează că explorarea sistematică a faptelor religioase în contextul 

lor uman trebuie să ne furnizeze conținutul și sensul lor. Nu însă sensul lor ultim și nici adevărul 

lor ultim.  
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CONSIDERAȚII ASUPRA UNOR REFLECȚII PRIVIND CONȘTIINȚA RELIGIOASĂ  

CONSIDERATIONS TO SOME REFLECTIONS REGARDING THE RELIGIOUS 

CONSCIOUSNESS 

Rezumat 

Lucrarea își propune să prezinte câteva reflecții ale unor importanți autori români care au 

contribuit la dezvoltarea psihologiei religiei, în general, a psihologiei conștiinței religioase în particular. 

În acest sens se dezvoltă ideile unor lucrări valoroase având ca autori: Constantin Rădulescu-Motru, 

Mircea Florian, Lucian Bologa, Mircea Eliade și Emilian Vasilescu. În lucrare se pornește de la ipoteza 

că orice persoană are drept la libertatea gândirii, conștiinței și religiei. În cadrul studiului se poate 

distinge triada: conștiința morală - conștiința de sine – conștiința religioasă. Se consideră conștiința 

religioasă drept glasul lui Dumnezeu în sufletul omului. Pe baza analizei întreprinse asupra lucrărilor a 

cinci autori români, prezentul studiu demonstrează că orice credincios trebuie să asculte de glasul 

conștiinței sale și ajunge la concluzia că niciodată conștiința religioasă nu va dispare din sufletul omului. 

Cuvinte-cheie: psihologia religiei, conștiința religioasă, sacru, Dumnezeu, religie, 

personalitate. 

Abstract 

The paper aims to present some reflections of important Romanian authors who contributed to 

the development of the psychology of religion in general, of the psychology of religious consciousness 

in particular. In this sense, the ideas of valuable works are developing, having as authors: Constantin 

Radulescu-Motru, Mircea Florian, Lucian Bologa, Mircea Eliade and Emilian Vasilescu. The work starts 

from the hypothesis that every person has the right to freedom of thought, conscience and religion. The 

triad can distinguish in the study: moral consciousness - self-consciousness - religious consciousness. 

Religious consciousness is considered to be the voice of God in the soul of man. Based on the 

intercessive analysis of the work of five Romanian authors, the present study demonstrates that every 

believer must obey the voice of his conscience and conclude that religious consciousness will never 

disappear from the human soul. 

Key-words: religion psychology, religious consciousness, sacred, God, religion, personality. 

Introducere 

Pe parcursul studiului nostru vor fi utilizaţi termeni pe care şi-i revendică foarte mult 

filosofia, psihologia și teologia. De pildă, conştiinţa psihologică se întemeiază pe cea morală, căci 

omul este conştient, mai întâi, de sine însuşi. Sfinţii Părinţi prezintă conştiinţa de sine ca făcând 

parte din chipul lui Dumnezeu în om. Astfel, ea nu se identifică cu conştiinţa morală. În schimb, 

prin conştiinţa religioasă omul se află în legătură ontologic-dialogică cu Dumnezeu. În cadrul 

acesteia putem observa o întâlnire între Dumnezeu şi om. În cele ce urmează prezentăm câteva 

reflecţii ale unor gânditori români din perioada modernă și post modernă. 

1. Personalitatea sub influența religiei secolului trecut, Constantin Rădulescu – Motru 

(1868 -1957)  

Unul dintre psihologii români ai trecerii dintre veacurile XIX și XX vedea creștinismul ca 

o cetate ideală pentru viața viitoare. În cadrul ei toţi oamenii se regăsesc iarăşi cu fiii unui aceluiaşi 

bun părinte, penitenţi deopotrivă înaintea unui judecător suprem. Ca atare, pentru Constantin 

Rădulescu – Motru, conștiința religioasă este intim legată de personalitatea omului, exprimând 

subiectivitatea omenească individuală, fondul sentimental omenesc. În acest sens, psihologul 

amintit consideră că în credinţă este esenţială convingerea prezenței unui sens al existenţei 

omeneşti, în general şi a unui sens al vieţii individului, în particular. 

Rădăcina oricărui ideal este credinţa. Ea exprimă sensul existenţei omeneşti. Totodată, ea 

trebuie sa afirme valoarea individualităţii omeneşti în univers. "Prin credinţa-afirmă Motru - nu 

trebuie să înţelegem exclusiv numai religiunile. Religiunea are, desigur, la baza sa totdeauna 
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anumite credinţe, dar nu toate credinţele iau forma unei religiuni... Aceea ce-i etern e numai starea 
sufletească a omului care crede. și toţi oamenii cred fiindcă nu e unul dintre oameni care să nu 

creadă în interesul existenţei sale; care să nu-şi aibă un ideal de perfecţiune" (Rădulescu-
Motru,1899, p.153). 

În lucrarea sa fundamentală "Personalismul energetic", Motru arată că personalismul este 

o ştiinţa obiectivă a personalităţii. Aceasta pune originea personalităţii în structura psiho-sferei, 

adică în structura vieţii omenirii întregi, iar nu în individul omenesc izolat; individul omenesc izolat 

desăvârşeşte personalitatea; structura personalităţii însăşi începe cu omenirea... Personalitatea este 

un ceva, care se simte de fiecare în interiorul său, și prin analogie se transpune şi în corpuri străine; 

prin urmare, experimentul şi observaţia externă ajută cel mult la ilustrarea adevărurilor găsite prin 

introspecţie, și nu la descoperirea unor adevăruri noi. Fără conştiinţa personalităţii noastre este cu 

neputinţă să pătrundem în personalitatea altuia.(Rădulescu-Motru, 1927, pp. 34-35). 

În viziunea sa, Personalitatea este unitatea de viaţă cea mai complexă din câte se întâlnesc 

pe pământ. Persoana umană este o realitate din marea realitate a Universului; o energie care îşi 

formează structura sa proprie unitară, prin corelaţiile în care se află cu restul formelor de energie a 

universului. Manifestările personalităţii se explică îndeosebi pe calea introspecţiei (intuiţiei 

interne); numai cei care se aseamănă în suflete se pot înţelege: un geniu este înţeles numai de 

congenialii lui, un om cu un caracter puternic este înţeles numai de acei oameni cu caractere 

puternice. Deci, personalitatea este o structură dinamică complexă, care se descoperă din înlănţuirea 

ascunsă a manifestărilor, iar nu din aparenta juxtapunere a similitudinilor, deosebirea între tip şi 

personalitate fiind profundă. Constantin Rădulescu – Motru recunoaşte rolul hotărâtor pe care îl are 

conștiința creştină în evoluţia sufletească a omenirii, care arată că fiecare om are în el un eu legat 

de unicitatea unei meniri. 

În viziunea sa, conștiința religioasă impune fiecărui om normele de conduită, pe care el 

trebuie să le urmeze, pentru a se ridica deasupra planului biologic şi a deveni o personalitate. Omul 

religios are întipărite în sufletul lui poruncile moralei. Sufletul curat simte încotro este idealul. 

Personalitatea se formează sub influenţa religiei. Omul este liber întrucât este pătruns de adevărurile 

revelate strămoşilor, și păstrate prin tradiţie. 

2. Diada filosofie – religie în viziunea lui Mircea Florian. 

Mircea Florian (1888 – 1960) a fost preocupat de filosofia religiei şi de metafizică. În 

lucrările sale abordează probleme şi din perspectiva psihologiei religioase. 

În ceea ce priveşte conștiința religioasă, el o analizează din punct de vedere al psihologiei 

religioase. În viziunea sa, credinţa nu este depăşirea oricărei experienţe, ci a unei experienţe prin 

alta, ea este liberă fiindcă oglindeşte personalitatea celui ce crede, dar ea este şi necesară, fiindcă 

nu poate fi altfel decât este persoana. 

Credinţa este o atitudine spirituală, o adeziune, un asentiment, o ataşare faţă de ceva, o 

angajare a conştiinţei, dar totodată ea este o siguranţă, un sentiment de repaus, de stabilitate sau 

armonie internă, un optimism legat de fiecare gest, ea angajează întreaga persoană. 

În componenţa credinţei intră şi factori teoretici cum sunt: emoţia și voinţa, pasivitatea 

precum și activitatea. În componenţa credinţei intră şi factorul teoretic, cunoştinţa. Credinţei i se 

opune îndoiala sau suspendarea atitudinii şi nu necredinţa care este şi ea o atitudine negativă.  

Folosindu-se de date ale teologiei, filosofiei şi psihologiei religioase, Mircea Florian 

consideră conștiința religioasă ca fiind de origine divină și supranaturală și nu de geneză umană sau 

naturală. Ea este un dar, o graţie dumnezeiască, o înstăpânire a sufletului bine dispus în această 

direcţie, o stare ce aderă la Revelaţia lui Dumnezeu. Prin credinţă, viaţa suferă o adâncă 

transformare, o conversiune în măsura în care credinţa e resimţită ca o putere de salvare. Credinţa 

religioasă, asemenea oricărei credinţe, nu este străină de conştiinţa celui credincios, de sentimentele, 

de obiceiurile și de voinţa lui. 
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Mircea Florian consideră importantă diviziunea făcută de psihologul american James Bisett 

Pratt, reluată și dezvoltată de H. Delacroix în ceea ce priveşte modalităţile de credinţă religioasă. 

1. Credulitatea sau credinţa implicită este o credinţă mecanică sau externă sub presiunea 

mediului social, sugerată de momentul istoric. 

2. Credinţa este raţională, demonstrată sau justificată în ochii raţiunii dând naştere la dogme 

şi doctrine. 

3. Credinţa intim trăită este o credinţă a sentimentului. 

Aceste trei componente ale credinţei sunt solidare şi sunt strâns conexate în actul de 

credinţă. Ele se reduc la cei doi factori ai credinţei: factorul ateoretic – credinţa sentimentului 

corespunde adeziunii afectiv – motrice și factorul teoretic – credinţa raţională. 

O concepţie asemănătoare celei de mai sus prezintă şi Gustav Theodor Fechner, care 

descoperă trei principii de credinţă:  

1. Principiul istoric arată că omul nu se naşte cu credinţa în Dumnezeu, ci cu dispoziţia 

generală de a crede tot ce i se spune, deci şi în Dumnezeu, cu condiţia să i se vorbească de El. Acest 

principiu ne mai descoperă că există un Divin deasupra vieţii de aici și o continuare dincolo de 

această viaţa – viaţa veşnică. 

2. Principiul practic afirmă că noi credem ceva ce corespunde nevoilor noastre, ceea ce ne 

făgăduieşte mai mult. Obiectele de credinţă oferă cea mai mare satisfacţie omului şi au cele mai 

importante consecinţe practice. 

3. Principiul teoretic afirmă că întotdeauna credinţa are ca punct de plecare experienţa. Însă 

ea se serveşte și de raţionament, fiindcă se îndreaptă spre ceva ultim, suprem, nedat în experienţă. 

Şi aceste trei principii ale lui Fechner se reduc la cei doi factori ai credinţei: principiul 

teoretic corespunde de la sine factorului intelectual, ştiinţific, satisface nevoia credinţei de a se 

rezema pe natura lucrurilor, de a nu fi o invenţie; principiul practic este o altă expresie pentru 

angajarea persoanei umane din motive vitale; Principiul istoric nu este posibil fără uşurinţa omului 

de a-şi dărui asentimentul. 

După Mircea Florian "credinţa ca certitudine de nezdruncinat prezintă două tipuri 
cristalizate în expresiile: "cred că..." sau "cred în..." (I) de o parte, şi "te cred", "am încredere" sau 

"cred în..."(II). În prima nuanţă se enunţă credinţa în "Existenţa" aievea a ceva: "cred că există 
Dumnezeu" sau "cred în Dumnezeu Tatăl Atotţiitorul, etc.". În a doua nuanţă se afirmă încrederea 

în cineva, se acordă un credit, se susţine un sentiment de siguranţă, de repaus, de sprijin, avut 

alături de cineva, datorită familiarităţii cu el. De bună seamă, credinţa-încredere (fiducia) se 
fondează pe prima (fides): am încredere în cineva pe măsura ce cred în Existenţa lui, neatârnat de 

faptul că acel cineva nu e obiect de percepţie sensibilă, cum e cazul Divinităţii. Însă încrederea 

implică elemente ce nu se întâlnesc în credinţa existenţială. Credinţa – încredere presupune, cum 
constată Hans Reiner, o "relaţie" între două conştiinţe, o "comunitate", înlăuntrul căreia dăruieşte 

încrederea sa în promisiunile sau mărturiile și informaţiile altuia’’( Mircea Florian, 1993, p.179). 

Credinţa în Revelaţie, adică în manifestarea într-un un anumit moment istoric prin 

întruparea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu reprezintă trăsătura caracteristică a creştinismului. 

Credinţa în Revelaţia lui Dumnezeu este credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, în Logos care este 

Fiul lui Dumnezeu. Iar credinţa în Logos se revarsă asupra celor ce l-au auzit și propovăduit, asupra 

celor ce l-au păstrat neatins, este încrederea în veracitatea Bisericii, care alimentează autoritatea 

ecleziastică. 

Filosoful Mircea Florian consideră că specificul oricărei conștiințe religioase este credinţa 

într-o ordine "supremă" şi "excepţională", adică într-o ordine "cu totul alta decât cea naturală", într-

o lume care este diferită de a noastră, străina de "experienţă și raţiune". Organul religiei este credinţa 
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în care adeziunea personală, angajarea voinţei şi a sentimentului, posedă o intensitate ce nu se 

întâlneşte în nici o altă credinţă. 

Pentru Mircea Florian credinţa şi ştiinţa sunt modalităţi ireductibile de a cunoaşte, fiindcă 

au în vedere tărâmuri diverse ale realului: "Credinţei îi corespunde lumea suprasensibilă, ordinea 

supranaturală sau ultra-cosmică; ştiinţei îi corespunde lumea sensibilă, ordinea naturală sau 

cosmică, identificată cu raţionalul. Credinţa n-are nevoie de demonstraţie raţională, întrucât ea 
dispune de o certitudine superioară’’( Mircea Florian, 1993, p.181) 

3. Un psiholog român despre viața religioasă 

Lucian Bologa (1901 – 1957) pedagog şi psiholog, a fost preocupat de psihologia 

religioasă. El este primul la noi în ţară care alcătuieşte o lucrare de psihologie religioasă intitulată 

"Psihologia vieţii religioase". Prin publicarea ei, aduce contribuţii la studiul structurii şi evoluţiei 

vieţii religioase individuale pe baza de cercetării statistice. Lucrarea a apărut la Cluj în 1930, în 

Colecţia de "Studii şi cercetări psihologice publicate de Institutul de Psihologie al Universităţii din 

Cluj". Aceasta constituie de fapt teza sa de doctorat susţinută la Universitatea din Cluj, sub 

conducerea Prof. Florian Ştefănescu Goangă, care-i și prefaţează lucrarea. 

În această carte, Lucian Bologa încearcă "să determine printr-o amănunţită analiză 
psihologică a trăirilor religioase şi a fazelor evolutive prin care trece viaţa religioasă a individului, 

atât natura specifică a experienţei religioase cât şi fundamentul și modalităţile naturale de 

dezvoltare ale vieţii religioase a individului( Lucian Bologa,1930, p.IV). 

El studiază cele menţionate mai sus din trei puncte de vedere. 

1. Influenţa mediului asupra vieţii religioase a copilului, adolescentului și omului matur. 

Mai întâi, el analizează influenţa mediului social, exercitat prin familie, şcoală, biserică şi societate. 

Ulterior, arată influenţa mediului cosmic, care se manifestă prin peisaj și evenimentele din natură. 

2. Evoluţia credinţelor religioase, emoţiilor şi motivelor practicilor religioase. 

3. Zguduirile religioase, îndoielile religioase şi mustrările de conştiinţă provocate de 

motive religioase. 

Lucian Bologa arată că viaţa religioasă este determinată de doi factori: unul subiectiv – 

structura psihică a individului, iar celalalt obiectiv – mediul social şi natural, amândoi fiind de o 

importanţă egală. Pe baza acestor cercetări el constată că mediul extern, îndeosebi mediul familiar, 

este esenţial pentru religiozitatea copilului. "Toată religiozitatea copilului - arată Bologa - depinde 

de religiozitatea mediului familiar. După cum este credinţa acestuia, aşa este şi credinţa copilului; 

după felul cum se trăieşte şi se manifestă aceasta credinţă în mediul familiar, aşa trăieşte și îşi 
manifesta credinţa și copilul. Nimic nu poate altera viaţa religioasă a copilului dacă familia e 

pătrunsă de suflul religios" ( Lucian Bologa, 1930, p.141). 

În următoarele etape, treptat cu vârsta, mediul social şi cosmic pierde tot mai mult din 

importanţa lui pozitivă. În aceste etape de vârstă - adolescenţa şi maturitatea – religiozitatea nu mai 

este influenţată de mediu, ci de nevoile individuale psihofizice ale persoanei.  

Lucian Bologa analizează evolutiv credinţele religioase, emoţiile și motivele practicilor 

religioase, urmărindu-le în cele trei etape de vârstă, pentru a putea surprinde schimbările și 

transformările vieţii religioase. El constată că manifestările vieţii religioase diferă de la o etapă de 

vârstă la alta şi că în fiecare etapă din viaţa omului ele prezintă aspecte diferite. De asemenea, 

demonstrează că schimbările și transformările vieţii religioase stau în strânsă legătură cu întreaga 

evoluţie ontogenetica a organismului. El arata că "toate credinţele religioase, împreună cu toate 

atitudinile emotive și exteriorizările lor, au la bază direct sau indirect această puternică şi naturală 

tendinţă biologică, care este comună tuturor oamenilor. Faptul că acest fundament biologic al 
credinţelor și emoţiilor religioase, este un fenomen natural, adânc înrădăcinat în structura 

psihofizică a organismului uman, aduce după sine, ca o urmare firească, constatarea că atitudinea 
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religioasă a omului constituie un fenomen natural, strâns legat de natura sa intimă, și că prin 
urmare, credinţele, emoţiile și practicile religioase, într-un cuvânt viaţa religioasă în întregime nu 

poate fi înţeleasă fără cercetarea fundamentului ei biologic"( Bologa,1930, p.302).  

Psihologul Lucian Bologa aduce importante contribuţii şi în ceea ce priveşte educaţia 

religioasă, arătând și caracteristica omului religios. În viziunea sa, omul religios este acela care are 

pe Dumnezeu viu în sufletul său, cel ce trăieşte mai des și mai intens legătura de dependenţă faţă 

de Divinitate, și nu acela care posedă cunoştinţe religioase. El arată că educaţia religioasă prin 

mijloacele sale trebuie să pună pe elev în cât mai multe situaţii de a trăi religia şi trebuie să se ţină 

cont de evoluţia şi transformările religioase ale elevului. Profesorul de religie trebuie să cunoască 

psihologia copilului şi a adolescentului și să ştie a folosi metoda observaţiei. 

4. Explicații psihologice referitoare la conștiința religioasă  

Mircea Eliade (1907 - 1986) un istoric al religiilor de notorietate mondială. Cu privire la 

conștiința religioasă are o explicaţie originală şi profund psihologică. El vede izvorul conștiinţei 

religioase în "nostalgia originilor". 

În lucrarea "Nostalgia originilor" arată că "sacrul este un element în structura conştiinţei, 

nu un stadiu în istoria conştiinţei. O lume semnificativă – iar omul nu poate trăi în haos – este 
rezultatul unui proces dialectic care poate fi denumit drept manifestare a sacrului. Viaţa umană 

capătă sens prin imitarea unor modele paradigmatice revelate de fiinţe supranaturale. Imitarea 

unor modele transumane constituie una din primele caracteristici ale vieţii "religioase", o 
caracteristică esenţială structurală, independentă de cultura și epoca în care apare... La nivelurile 

cele mai arhaice de cultură, a trăi ca fiinţă umană este de la sine un act religios, căci hrana, viaţa 

sexuală și munca au valoare sacramentală. Astfel spus, a fi – sau, mai degrabă, a deveni – om 

înseamnă a fi "religios” ( Mircea Eliade, 1994, p.13). 

Pentru Eliade homo religiosus reprezintă "omul total", iar nostalgia omului religios este 

aceea de a locui într-o "lume divină", într-un Paradis (care aparţine lumii acesteia, o lume reală 

transformată prin credinţă) - aşa cum a fost la început.  

Dorinţa omului religios de a trăi în sacru echivalează cu dorinţa sa de a se situa în realitatea 

obiectivă, de a nu se lăsa paralizat de relativitatea fără sfârşit a experienţelor pur subiective, ci de a 

trăi într-o lume reală și eficientă, şi nu într-o iluzie.  

În concepţia sa sacrul este realul prin excelenţă şi, în acelaşi timp, putere, eficienţă și izvor 

al vieţii. 

În lucrarea "Sacrul şi profanul" scrisă în anul 1957, Mircea Eliade arată că sacrul și profanul 

sunt două moduri de a fi în lume, două situaţii existenţiale asumate de către om de-a lungul istoriei. 

Sacrul şi profanul sunt determinate de diferitele poziţii pe care omul le-a cucerit în Cosmos, fiind 

importante pentru orice cercetător care doreşte să cunoască dimensiunile posibile ale existenţei 

umane.  

În aceasta lucrare Eliade prezintă fenomenul sacrului în toată complexitatea lui, și nu numai 

latura sa iraţională, ci sacrul în totalitate lui. 

Sacrul se manifestă, se înfăţişează ca un lucru cu totul diferit de profan. De aceea, propune 

termenul de,,hierofanie’’, pentru a putea reda actul acestei manifestări, el exprimând decât ceea ce 

este cuprins în conţinutul etimologic, adică ceva sacru.  

Eliade arată că sacrul înseamnă putere și realitate pentru „primitivi“cât şi pentru oamenii 

tuturor societăţilor premoderne,iar opoziţia sacru-profan este adesea înţeleasă ca opoziţie între real 

și ireal. 

Eliade constata că desacralizarea este proprie experienţei totale a omului nereligios al 

societăţilor moderne, căruia îi este prin urmare din ce în ce mai greu să regăsească dimensiunile 

existenţiale ale omului religios al societăţilor arhaice.  
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El arată cât de adâncă este prăpastia care desparte cele două modalităţi de experienţă, sacră 

şi profană. Pentru omul modern și areligio, un act fiziologic-cum ar fi mâncatul, sexualitatea - nu 

este decât un proces organic, deşi împovărat de o serie întreagă de tabuuri (reguli de bună cuviinţă 

în timpul mesei; limite impuse comportamentului sexual de „bunele moravuri“), pe când pentru 

omul aparţinând societăţilor arhaice un asemenea act este sau poate deveni o „taină“, o participare 

la sacru.  

Există un spaţiu sacru, deci „puternic“, semnificativ, și alte spatii, neconsacrate, lipsite prin 

urmare de structură şi de consistentă, iar pentru omul religios, lipsa de omogenitate spaţială se 

reflectă în experienţa unei opoziţii între spaţiul sacru, singurul care este real, care există cu adevărat 

şi restul spaţiului, adică întinderea informă care-l înconjoară. 

El spune că experienţa religioasă a spaţiului neomogen este primordială şi poate fi 

omologată unei „întemeieri a Lumii“, fiind vorba de o experienţă religioasă primară, anterioară 

oricărei reflecţii asupra Lumii şi nu de o speculaţie teoretică. Constituirea Lumii este posibilă 

datorită rupturii produse în spaţiu, care dezvăluie „punctul fix“, axul central al oricărei orientări 

viitoare. Atunci când sacrul se manifestă printr-o hierofanie oarecare, nu se produce doar o ruptură 

în spaţiul omogen, ci şi descoperirea unei realităţi absolute, care se opune non-realităţii imensei 

întinderi înconjurătoare. Manifestarea sacrului întemeiază ontologic Lumea. În întinderea omogenă 

şi nemărginită, unde nu există nici un punct de reper şi nici o posibilitate de orientare, hierofania 

dezvăluie un „Centru“. 

Descoperirea spaţiului sacru, are pentru omul religios o valoare existenţială; nimic nu poate 

începe, nimic nu se poate face fără o orientare prealabilă, și orice orientare presupune dobândirea 

unui punct fix. Omul religios s-a străduit să se aşeze în „Centrul Lumii“. Ca să trăieşti în Lume, 

trebuie mai întâi s-o întemeiezi, şi nici o lume nu se poate naşte în „haosul“ spaţiului profan, care 

este omogen și relativ. Descoperirea sau proiecţia unui punct fix — „Centrul“ — echivalează cu 

Facerea Lumii. 

În schimb, pentru experienţa profană, spaţiul este, dimpotrivă, omogen și neutru, 

neexistând nici o ruptură care să determine deosebiri calitative între diversele părţi ale masei sale. 

Spaţiul geometric poate fi împărţit şi delimitat în orice direcţie, dar structura sa nu determină nici o 

diferenţiere calitativă și nici o orientare. 

Eliade compară cele două experienţe: cea a spaţiului sacru, care permite dobândirea unui 

"punct fix", orientarea în haosul omogen, întemeierea Lumii şi trăirea reală; și cea a spaţiului profan, 

care menţine omogenitatea şi deci relativitatea spaţiului. Adevărata orientare dispare, deoarece nu 

mai există nici un fel de „Lume“, ci doar nişte fragmente ale unui univers sfărâmat, o masă amorfă 

alcătuită dintr-un număr infinit de „locuri“ mai mult sau mai puţin „neutre“, în care omul se mişcă, 

mânat de obligaţiile unei existente integrate într-o societate industrială. 

În locaşul sfânt, lumea profană este depăşită, aici comunicarea cu Divinitatea devine 

posibilă, orice spaţiu sacru implică o hierofanie, iar omul religios nu poate trăi decât într-o atmosferă 

pătrunsă de sacru.  

Pentru Mircea Eliade sacrul este realul prin excelentă, adică puterea, eficientă, izvorul vieţii 

şi al fecundităţii. Dorinţa omului religios este de a trăi în sacru, de a se situa în realitatea obiectivă, 

de a nu se lăsa paralizat de relativitatea fără sfârşit a experienţelor pur subiective, de a trăi într-o 

lume reală şi eficientă şi nu într-o iluzie.  

El ajunge la concluzia că toate simbolurile și toate ritualurile legate de temple, cetăţi, case 

decurg din experienţa primitivă a spaţiului sacru. Experienţa spaţiului sacru permite „întemeierea 

Lumii“: acolo unde sacrul se manifestă în spaţiu, se dezvăluie realul, și Lumea începe să existe. 
Manifestarea sacrului în spaţiu are deci o valenţă cosmologică: orice hierofanie spaţială, orice 

consacrare a unui spaţiu echivalează cu o „cosmogonie". Lumea poate fi percepută ca lume ori 



83 

 

Cosmos în măsura în care se înfăţişează ca lume sacră, iar omul religios nu poate trăi decât într-o 

lume sacră, fiindcă doar o asemenea lume participă la fiinţă, există cu adevărat.  

Omul religios doreşte din tot sufletul să locuiască într-o „lume divină“, să aibă o casă 

asemănătoare cu „casa zeilor“, aşa cum a fost ea mai târziu închipuită prin temple și sanctuare. 

Această nostalgie religioasă oglindeşte de fapt dorinţa de a trăi într-un Cosmos pur și sfânt, aşa cum 

a fost el la începutul începuturilor. 

Mircea Eliade arată că Credinţa creştină este legată de o revelaţie istorică: pentru creştin, 

valabilitatea simbolurilor este asigurată de întruparea lui Dumnezeu în Timpul istoric.  

Pentru omul religios, Lumea are întotdeauna o valenţă supranaturală şi dezvăluie o 

modalitate a sacrului. Orice fragment cosmic este „transparent“, propriul său mod de existenţă 

prezentând o anume structură a Fiinţei şi, prin urmare, a sacrului. Pentru el, sacralitatea este o 

manifestare deplină a Fiinţei.  

,, Homo religiosus’’ îşi asumă un mod de existenţă specific în lume, el crede întotdeauna 

în Existenţa unei realităţi absolute, sacrul, care transcende această lume, unde totuşi se manifestă, 

sanctificând-o şi făcând-o reală. Homo religiosus crede că originea vieţii este sacră şi că Existenţa 

umană îşi actualizează toate potenţele în măsura în care este religioasă, adică în măsura în care 

participă la realitate. 

5. De la credință la misticism. 

 Emilian Vasilescu (21 septembrie 1904 – 19 iunie 1985). Un teolog preocupat de 

psihologia și sociologia religiei. În anul 1928 obţine titlul de licenţiat în teologie, cu teza: 

"Contribuţie la studiul sentimentului religios la români", în anul 1936 susţine la Bucureşti examenul 

de doctorat cu teza: "Interpretarea sociologică a religiei şi moralei. Şcoala sociologică franceză. 

Studiu critic", cu o prefaţă de Prof. Gaston Richard de la Universitatea din Bordeaux, iar în anul 

1938 obţine titlul de licenţiat în filosofie la Universitatea din Bucureşti. 

Între anii 1929 şi 1932 a frecventat cursuri şi a trecut examene la Facultatea de Teologie 

protestantă şi la Facultatea de Litere a Universităţii din Paris, obţinând Certificate de studii 

superioare de Teologie sistematică, Filosofie religioasă, Morală, Sociologie şi Psihologie. 

În lucrarea "Probleme de Psihologie religioasă şi Filosofie morală", Emilian Vasilescu 

afirmă "că între teologia ortodoxă şi filosofie nu trebuie să fie o prăpastie, ci dimpotrivă, teologia 
ortodoxă este datoare să ia pildă de la marii Părinţi ai Bisericii şi să urmărească de aproape 

mersul gândirii filosofice şi al cercetărilor ştiinţifice, însuşindu-şi ce îi este de folos şi combătând 

învăţăturile vătămătoare" (Vasilescu,1941, p.8). 

El arată că problemele morale și sociale sunt în primul rând probleme sufleteşti şi 

religioase, fiindcă viaţa valorează ceea ce valorează sufletul, iar sufletul valorează ceea ce valorează 

idealul de perfecţiune căruia îi este închinat, în cazul nostru, idealul creştin, care este cel mai rodnic 

și cel mai înalt. 

Mai întâi, descrie pe scurt procesul sufletesc ce stă la baza intuiţiei mistice, iar apoi arată 

deosebirea dintre intuiţia mistică și cunoaşterea filosofică sau cunoaşterea religioasă. Misticii 

disting ceea ce este real de ceea ce este inteligibil și cred că pot trăi direct, experimental, realitatea 

ultimă a lucrurilor. 

În intuiţia mistica, subiectul se confundă cu obiectul, subiectul dispare, fiind absorbit de 

obiect, ţelul misticului fiind acela de a ajunge la momentul suprem, în care conştiinţa lui să fie 

înlocuită prin realitatea absolută, el are sentimentul că în acel moment se uneşte cu Dumnezeu. 

Misticul îşi pune problema cunoaşterii realităţii supreme prin credinţa și experienţa intimă, în timp 

ce filosoful îşi pune aceeaşi problemă printr-un efort de reflexiune și caută să pătrundă în esenţa 

universului printr-o viziune de ansamblu. În intuiţia mistica, fenomenele sunt reduse la o unitate 

vie, ea este mai bogată decât contemplaţia metafizică și se deosebeşte și de cunoaşterea religioasă. 
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El este de acord cu Profesorul H. Delacroix care afirmă că din punct de vedere psihologic, 

diferenţa între credinţa obişnuită și misticism este numai de grad, nu și de esenţă. 

Credinţa religioasă – în forma ei cea mai simplă - prezintă trei caractere esenţiale ale vieţii 

mistice, amintite şi de Pseudo-Dionisie Areopagitul: "este un dar de la Dumnezeu, și prin aceasta 

implică pasivitatea mistică; se adresează unui Dumnezeu misterios, implicând astfel inefabilitatea 

și obscuritatea mistică; obligă pe credincios să se uite pe sine, ceea ce seamănă, în mic, cu 
abstracţiunea mistică. Atunci când nu se pierde în viziuni şi revelaţiuni de tot felul, misticul este un 

credincios model și reprezintă faţă de credinciosul obişnuit un grad mai înalt de trăire spirituală" 

(Vasilescu, 1941, p.15). 

Dumnezeul misticului este acela al simplului credincios, însă pentru el, Dumnezeu este un 

izvor nesecat de bucurii intense, Dumnezeu îi apare într-o lumină mai strălucitoare, mult mai vie 

decât credinciosului obişnuit. Misticul realizează o experienţă mai adâncă a Dumnezeului său, el 

crede că ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu, realitatea exterioară și transcendenţa și că nu este 

jocul unei simple iluzii. 

Unirea omului cu Dumnezeu, îndumnezeirea omului se realizează cu ajutorul graţiei (a 

harului divin), care este un dar supranatural. 

Emilian Vasilescu arată că psihologia nu poate să pătrundă în natura intimă a graţiei, ea nu 

poate fi cunoscută experimental. Ceea ce se poate cunoaşte sunt efectele graţiei, care constă într-o 

transformare sufletească a omului. Fenomenul religios este prea complex pentru a se putea cunoaşte 

doar cu metodele psihologiei experimentale. Este nevoie și de o anumită dispoziţie spirituală, de un 

anumit grad de credinţă, pentru a putea pătrunde și înţelege experienţa religioasă. 

6. Concluzii 

Oamenii, în general, au un simț al religiozității. În ultima perioadă tot mai mult, conștiința 

religioasă face obiectul cercetării (sub aspect interdisciplinar) psihologiei, filosofiei și teologiei. 

Conștiința fiecăruia dintre noi poartă amprenta aceasta evidențiată de pomul discernământului. Noi 

susținem ideea că întotdeauna credința religioasă va face parte din conștiința omului. Atâta doar că 

unii devin conștienți de ea iar alții nu. De aceea psihologia credinței religioase este chemată să 

accepte această structurare a conștiinței individului. Cu alte cuvinte, conștiința unei ființe umane 

are inserată în ea credința religioasă. Atâta doar că unii o conștientizează iar alții nu. 

Identitatea de sine a individului există datorită libertății sale interioare, datorită liberului 

arbitru. Totodată, această identitate își găsește conturul fiind doar în acord cu conștiința religioasă 

ce are ca fundament credința religioasă. 
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INFLUENȚA DISABILITĂȚILOR FIZICE ASUPRA SATISFACȚIEI DE VIAȚĂ  

THE INFLUENCE OF PHYSICAL DISABILITIES ON LIFE SATISFACTION 

Rezumat 

În articol este prezentată analiza cercetărilor privind influența dizabilităților fizice asupra 

satisfacției de viață. În rezultatul studiului unui șir de publicații se concluzionează că satisfacția de viață 

în cazul persoanelor cu dizabilități fizice este asigurată de mai multe condiții, importante fiind implicarea 

socială, calitatea relațiilor cu alții, organizarea eficientă a timpului, atitudinile față de sine. 

Cuvinte-cheie: dizabilități fizice, fericire, stare subiectivă de vine, satisfacție de viață 

Abstract 

The article presents the analysis of the research on the influence of physical disabilities on life 

satisfaction. As a result of the study of a number of publications it is concluded that life satisfaction for 

people with physical disabilities is assured by several conditions, important being social involvement, 

quality of relationships with others, efficient time organization, attitudes towards oneself. 

Key-words: physical disabilities, happiness, subjective state of coming, life satisfaction 

Interesul pentru starea subiectivă de bine, fericire și satisfacția de viață a sporit în ultimii 

ani, constituind subiectul unui număr mare de cercetări din diverse domenii. În acest context, 

satisfacția de viață este modul în care oamenii dau dovadă de emoții și sentimente în raport cu 

situația lor actuală și cu orientările și opțiunile lor pentru viitor. Este o măsură a bunăstării care 

poate fi evaluată prin măsurarea stării de spirit, satisfacției de relațiile cu ceilalți și de obiectivele 

realizate, a viziunii asupra sinelui și percepție abilităților personale de a face față provocărilor 

cotidiene. Satisfacția de viață prezintă o viziune de ansamblu asupra existenței, stările de spirit 

actuale fiind doar o parte neînsemnată a acesteia, surprinde o evaluare reflectivă a circumstanțelor 

și condițiilor de viață importante pentru bunăstarea subiectivă [20]. 

După cum menționează Conceição și Bandura [4], fericirea și satisfacția de viață sunt 

componente ale stării subiective de bine, satisfacția de viață reflectând distanța percepută de indivizi 

față de aspirațiile lor. Satisfacția de viață cuprinde o evaluare reflectivă a circumstanțelor și 

condițiilor de viață importante, constituie un aspect central al bunăstării persoanei [10]. În tratarea 

psihologică satisfacția de viață este prezentată ca un element cognitiv al stării subiective de bine, 

ultima întrunind patru condiții: emoțiile plăcute și neplăcute, evaluarea vieții și satisfacția de diverse 

domenii (sănătate, relații sociale, timpul liber, condițiile economice etc.). Chiar dacă, potrivit 

tratărilor psihologice, satisfacția de viață și fericirea sunt noțiuni diferite, în analizele social-

economice acestea sunt folosite ca sinonime. 

După cum am menționat anterior, cercetările privind satisfacția de viață reflectă diverse 

aspecte și cuprind diferite eșantioane de analiză. În investigațiile psihologice destul de frecvent se 

pune accent pe situația specifică a persoanelor cu dizabilități. Componenta economică a satisfacției 

de viață se referă la condițiile care asigură starea subiectivă de bine: veniturile, anumite poziții 

statutare conferite de vârstă, sex, etnie, sau formate prin efort personal, cum ar fi educația, sănătatea, 

serviciul, organizarea timpului, de exemplu pentru lucru și activități spirituale, atitudinile și 

credințele sociale, relațiile, inclusiv căsătoria, copiii, familia și prietenii, ambianța economică, 

socială și politică. Chiar dacă rezultatele nu pot fi considerate concludente, reperele din cadrul 

studiilor satisfacției de viață sugerează că un rol considerabil îl joacă veniturile, starea de sănătate, 

relațiile interpersonale și cu ambianța socială, locul de muncă și starea civilă. Cercetările social-

economice ale stării subiective de bine explorează în mod special diverse date pentru a controla, pe 



86 

 

de o parte, variabilitatea bunăstării și structura rolul factorilor subiectivi temporali invariabile, 

inclusiv legați de trăsăturile de personalitate [6]. Tematica studiilor este deosebit de largă, referindu-

se la satisfacția profesională, satisfacția de relațiile sociale, de starea de sănătate, care constituie 

aspecte parțiale ale bunăstării. 

În cazul cercetărilor satisfacției de viață a persoanelor cu disfuncționalități fizice se poate 

menționa că, deși acestea s-au intensificat în ultimii ani, mai rămân limitate ca număr. Rezultatele 

cercetărilor denotă situații destul de curioase. De exemplu, în cadrul unor investigații, consacrate 

condițiilor de limitare a activității fizice și îmbătrânirii, s-a constatat că variabila ”satisfacție de 

viață” a căpătat scoruri mai înalte pentru eșantioanele de tineri și persoane în vârstă. Aceasta a 

căpătat denumirea de efectul U [7; 2]. În acest context, analiza datelor căpătate pe un eșantion de 

persoane în vârstă căsătorite [8] (a constatat că dizabilitatea afectează negativ starea subiectivă de 

bine, mai ales în cazul problemelor somatice legate de sănătate sau memorie, atunci când persoanele 

nu au suficient suport din partea mediului. Cu toate acestea, alt grup de cercetători [25] găsesc doar 

mici diferențe în ceea ce privește satisfacția de viață sau fericirea raportată între persoanele cu 

dizabilități și persoanele fără dizabilități. 

Am analizat și alte studii psihoclinice care au abordat relația dintre dizabilitatea fizică și 

satisfacția de viață. Rezultatele sunt foarte contradictorii. Menhert și colab. [17] au găsit dovezi ale 

unei relații negative, chiar dacă gradul de handicap pare a fi irelevant în determinarea gradului de 

satisfacție de viață. Un studiu realizat de Kinney și Coyle [13] arată că cel mai semnificativ predictor 

al satisfacției de viață a persoanelor cu dizabilități fizice este organizarea timpului liber, un rol 

semnificativ îl joacă și statutul financiar, stima de sine, satisfacția de starea de sănătate, activitățile 

spirituale și starea civilă. Lucas-Carrasco și Salvador-Carulla [14] în cadrul unei cercetări cu 

participarea persoanelor cu dizabilități intelectuale au constatat că cei care locuiesc în instituții 

rezidențiale sunt mai puțin mulțumiți față de persoanele care frecventează centre de zi sau care 

locuiesc acasă, și că sănătatea, relațiile, mediul și locul de muncă sunt relevante pentru nivelul 

satisfacției de viață. Într-un studiu mai vechi, Schwartz și Rabinovitz [26] au constatat că satisfacția 

de viață a persoanelor cu dizabilități intelectuale care locuiesc în reședințe comunitare corelează 

pozitiv cu cea a personalului. Miller și Chan [18] constată că satisfacția de viață a persoanelor cu 

dizabilități intelectuale se raportează semnificativ la suportul social și abilitățile interpersonale. Alt 

studiu [11] investighează rolul angajamentului social în satisfacția de viață, constatându-se că 

indivizii cu invaliditate care au niveluri semnificativ mai scăzute de participare la activitățile sociale 

denotă satisfacție de viață mai joasă, decât cei căror boala nu le împiedică angajarea socială. În alt 

studiu [15] s-a identificat că pacienții cu leziuni cerebrale medii au indicat nemulțumire de funcțiile 

lor cognitive, abilitățile fizice și stima de sine. Cercetarea satisfacție de viață a persoanelor în vârstă 

cu dizabilități de mobilitate [19] se concentrează pe satisfacția vieții persoanelor în vârstă cu 

dizabilități de mobilitate au depistat corelație semnificativă între nemulțumire și vârstă, nivelul de 

educație și nivelul de percepție a sănătății. Și alte studii [21] au identificat relația pozitivă între 

insatisfacția de viață și capacitatea funcțională. 

În cadrul unei cercetări realizate în România [5] s-a constata că satisfacţia de viaţă a 

persoanelor cu dizabilităţi este mai scăzută decât a persoanelor valide, handicapul locomotor creând 

restricţii ale autonomiei, o conștientizare a limitelor, prezenţa compasiunii semenilor, dificultăţi in 

relaţionare și comunicare, respingere, etichetare, dificultatea de a găsi un loc de muncă, un partener 

de viaţă, dificultatea de a avea copii sau a-i creste. 

Un studiu mai vechi realizat de Grant și Chappell [9] a investigat persoanele în vârstă cu 

dizabilități care frecventează un spital de trei zile în Canada. A fost depistat rolul semnificativ al 

perceperii sănătății, etniei și serviciilor diferențiate în cât privește satisfacția de viață. Mai recent au 

fost publicate datele unui studiu longitudinal al satisfacției de viață și adaptării persoanelor cu 

dizabilități la șocul de invaliditate, dar datele n-au fost validate [7]. Un efect negativ inițial al 

dizabilității asupra satisfacției de viață care se estompează în timp, a fost găsit de Pagán-Rodríguez 
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[23]. Gradul de adaptare și raportul cu satisfacția de diverse domenii ale vieții, în cadrul altei 

cercetări, s-a dovedit a fi legat de tipul de dizabilitate [24]. Un rezultat important a fost identificat 

de Boyce și Wood [3], demonstrându-se că trăsăturile de personalitate înainte de debutul bolii sau 

dizabilității pot influența adaptarea psihologică a persoanei după îmbolnăvire sau traumă.  

Alte studii se concentrează asupra unor dimensiuni specifice ale satisfacției în viață, în 

special asupra satisfacției profesionale. Uppal [29] a identificat că după examinarea locului de 

muncă persoanele cu dizabilități de mobilitate sunt la fel de mulțumite ca cele fără de invaliditate, 

dacă se atestă asistența tehnologică adecvată, adaptarea locului de muncă și ale managementului la 

nevoile speciale ale lucrătorilor. Malo și Pagan [23] arată că persoanele cu dizabilități au mai multe 

șanse să fie mult mai mulțumite în ceea ce privește locurile de muncă decât persoanele fără 

handicap, dar numai după ce au controlat anumite condiții specifice. Această constatare ar putea fi 

explicată prin așteptările mai scăzute ale grupurilor dezavantajate privind locurile de muncă. 

Relevanța includerii într-o rețea socială de rude și prieteni pentru alte dimensiuni ale 

bunăstării și satisfacției de viață a fost găsită printre de autori în rândul persoanelor în vârstă [27], 

a celor cu dizabilități intelectuale [18]. Alt studiu arată [16] că dimensiunea mai vastă a rețelelor 

sociale are un efect pozitiv asupra redresării handicapului și asupra reducerii dezvoltării acestuia. 

Calitatea mai mult decât cantitatea de contacte sociale afectează pozitiv starea de bine a 

bătrânilor [27]. Interacțiunea cu copiii adulți poate avea un efect negativ asupra bunăstării 

persoanelor în vârstă atunci când este nedorită [28], demonstrează Silverstein, Chen și Heller 

(1996). Alți autori [12], folosind interviuri calitative pe un eșantion de 58 de femei mai în vârstă cu 

multiple probleme de sănătate din SUA, arată că relațiile sociale acționează atât ca resurse, cât și 

ca obstacole în adaptarea vieții cotidiene a femeilor la problemele lor de sănătate, cu efecte 

contrastante în sănătatea fizică și bunăstarea emoțională. Ei au identificat apariția unor obstacole în 

dezvoltarea bunăstării femeilor în vârstă atunci când: ”... primirea ajutorului a deflatat sentimentul 

femeii de încredere în sine și de bunăstare, deoarece furnizorul de suport nu cunoștea sau nu a dat 

dovadă de sensibilitate la valorile lor de viață și la nevoile actuale” [12, p. 405]. 

Deși au fost luate în considerare diferite domenii ale satisfacției în viață, s-a constatat că 

efectul cel mai negativ al dizabilității este asupra dimensiunii cu referință la sănătate și participare 

socială [24]. 

Limitarea severă a activităților zilnice afectează în mod negativ satisfacția cu timpul liber, 

în timp ce diferite tipuri de dizabilități produc și efecte eterogene asupra acestui domeniu specific 

al satisfacției de viață [1]. Activitățile zilnice specifice (întâlniri cu rudele și prietenii, sportul, 

activitățile religioase și culturale) pot fi relevante pentru diferite domenii ale satisfacției de viață. 

Autorii citați mai sus sugerează și rolul unor factori psihologici, cum ar fi trăsăturile de personalitate 

sau abilitățile cognitive și non-cognitive. 

Concluzionăm că satisfacția de viață în cazul persoanelor cu dizabilități fizice este asigurată 

de mai multe condiții, importante fiind implicarea socială, calitatea relațiilor cu alții, organizarea 

eficientă a timpului, atitudinile față de sine. 
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Știrbu Diana 

DEZVOLTAREA COMPLIANȚEI FAȚĂ DE TRATAMENT PRIN HEMODIALIZĂ LA 

PACIENȚII CU INSUFICIENȚĂ RENALĂ CRONICĂ TERMINALĂ 

THE DEVELOPMENT OF DIALYSIS TREATMENT COMPLIANCE IN PATIENTS 

WITH END STAGE RENAL DISEASE 

Rezumat  

Boala cronică de rinichi (BCR) reprezintă un proces fiziopatologic complex, cu etiologie 

multiplă, care are drept consecință alterarea ireversibilă a structurii și funcției nefronilor, conducând 

frecvent la insuficiență renală cronică terminală, situație în care supraviețuirea pacientului pe termen 

lung nu mai este posibilă în absența substituției cronice a funcției excretorii renale (dializă sau transplant 

renal). Diagnosticul de insuficiență renală cronică terminală presupune o dependență de dializă pe viață, 

pe care, o persoană, dacă nu are susținerea familiei, medicilor specialiști, suportul psihologic profesionist 

o acceptă foarte dificil. De aceea este necesară consilierea psihologică și psiho-educațională de către 

medicul specialist, pentru a evita sau diminua severitatea depresiei. Persoanei îi este destul de complicat 

să accepte faptul că de două/trei ori pe săptămână trebuie să frecventeze Centrul de Dializă, că trebuie 

să-și revadă stilul de viață și să-l raporteze la orele petrecute în hemodializă. Centru de Dializă devine o 

a doua casă pentru pacient, personalul medical devine cunoscut cu problemele de sănătate, precum și 

cele psihologice a pacientului. Centrul de Dializă astfel este un loc unde pacientul poate fi ascultat, 

înțeles și încurajat în abordarea noului stil de viață. Complianța la tratament a pacienților hemodializați 

este asociată evident cu rata spitalizărilor și mortalității. Din acest motiv, îmbunătățirea complianței la 

tratament a pacienților hemodializați reprezintă unul dintre obiectivele principale ale activității 

psihologului din cadrul Centrului de Dializă.  

Cuvinte-cheie: beneficiu, boală cronică de rinichi, calitatea vieţii, centru de dializă, 

complianță, dependență, dializă, tratament. 

Abstract  
Chronic kidney disease represents a complex physiological and pathological process with 

multiple etiology which has as consequence the irreversible alteration of the structure and function of 

nephrons, leading frequently to a terminal chronic kidney disease, situation when the long-term survival 

is no more possible in the absence of the chronic substitution of renal excretory functions (dialysis or 

renal transplant). The diagnosis of end stage renal disease is associated with lifelong dependence from 

dialysis, which is hardly accepted by patient if he/she lacks support of the family, doctors-specialists, 

psychologists. That is why the psychological and psycho-educational counseling provided by respective 

specialist is necessary in order to avoid or diminish the severity of depression. The ESRD person hardly 

accepts the fact that two or three times per week he/she should come to the Dialysis Center, should revise 

the life-style and to acommodate it to the treatment hours. The Center of Dialysis becomes like a second 

home for such patients, the medical stuff become familiar with patient’s health and emotional condition. 

Outpatient dialysis facility therefore becomes a spot where such patient can be heard, understood and 

encouraged in approaching the new style of life. The lack of patient’s compliance to dialysis regimen is 

significantly associated with hospitalization and mortality. As a result, the compliance improvement is 

one of the main objectives of the activity of psychologist employed by Dialysis Center.  

Key-words: benefit, chronic kidney disease, life quality, compliance, dependence, dialysis, 

treatment. 

Introducere 

Boala cronică de rinichi (BCR) este o suferință cu pierderea treptată și, de obicei, 

permanentă a funcției renale în timp. Aceasta are loc treptat, de la câteva luni pâna la câțiva zeci de 

ani. BCR include 5 stadii de severitate:  



90 

 

St. I – afectarea renală cu filtrație normală sau crescută;  

St. II – scăderea ușoara a funcției renale;  

St. III – scăderea moderată a funcției renale;  

St. IV – scăderea severă a funcției renale;  

St. V – insuficiența renală. Stadiul V este stadiul final al patologiei renale, când funcția 

rinichilor este totalmente și irecuperabil pierdută și pacientul necesită dializă sau transplant renal 

pentru a supraviețui pe termen lung.  

Cauzele principale ale BCR stadiul V cuprind: diabetul zaharat, maladiile ereditare, 

hipertensiunea arterială, afectarea renală imună, infecțioasă sau toxică, administrarea cronică a 

medicamentelor nefrotoxice. 

Hemodializa reprezintă varianta cea mai frecventă de substituție artificială a funcției renale, 

fiind utilizată pentru menținere a circa 80% din pacienți cu insuficiență renală cronică terminală.  

Diagnosticarea cu boală cronică de rinichi stadiul V induce pacientului o stare de șoc. În 

primele momente de la inițierea tratamentului prin dializă, consilierea psihologică și terapia 

suportivă au un rol foarte important în reducerea stresului emoțional, anxietății, depresiei, fricii de 

moarte, stări psihologice frecvent întâlnite la astfel de pacienți. Pe lângă consiliere psihologică și 

suport emoțional mai este necesară și psihoeducația completată cu evaluarea individualizată.  

Tulburările neurologice în boala cronică de rinichi sunt polimorfe, fiind sistematizate în 

două mari categorii: tulburări neurologice ce țin de sistemul nervos central (SNC) și tulburări 

neurologice ce țin de sistemul nervos periferic (SNP). 

Printre simptomele timpurii ale uremiei se numără tulburările subtile ale funcționării SNC, 

inclusiv incapacitatea de concentrare, somnolență și insomnia. În stadiile ulterioare se constată 

modificările comportamentale uşoare, pierderea parțială a memoriei şi erorile de raționament, 

însoțite uneori de iritabilitate neuromusculară, inclusiv sughiț, crampe, fasciculații şi tresăriri 

musculare. 

Factorii stresori pe care îi implică tratamentul prin dializă sunt legați de nevoile 

psihologice, perturbări ale rolului și activitățile zilnice. Acestea sunt: 

- dependența de programul de tratament – dependența de aparatul de dializă, de echipa 

terapeutică și de membrii familiei, acesta reprezintă un prim factor de stres al pacientului dializat. 

Cantitatea de timp mare consumată cu tratamentul prin dializă determină o trăire continuă a 

sentimentului de dependență. 

-  restricțiile alimentare și hidrice – depășirea câștigului ponderal interdialitic indicat 

semnifică atât scăderea capacității de rezistență la stres, cât și revolta pacientului față de existența 

sa încadrată între limite severe și față de cei care impun aceste limite.  

- tulburările funcției sexuale – boala cronică renală în stadiul terminal determină o anumită 

restructurare a personalității și influențează într-o mare măsură integrarea familială a pacientului 

dializat. Pe lângă substratul fiziopatologic al disfuncției sexuale la persoanele dializate, există și o 

pondere însemnată a unor factori psihologici în inducerea și menținerea acestora. Se consideră că 

la femeile dializate tulburările de dinamica sexuală sunt în primul rând de ordin psihologic: 

modificarea aspectului fizic, ale echilibrului conjugal și ale rolului de mama, la care se mai adaugă 

și disfuncția organică. La bărbații dializați există o preocupare permanentă cu privire la starea 

funcției sexuale; factorii psihologici acționează asupra acestei categorii de pacienți în sensul 

accentuării tulburării sexuale sau a permanentizării acesteia, chiar și după diminuarea acțiunii 

factorilor fiziopatologici determinanți.  

- teama de moarte – este principalul factor structurat al subiectivității persoanei dializate. 
Toate obiectele care-l înconjoară în sala de dializă îi sugerează fragilitatea vieții sale, iar incidentele 

și complicațiile potențiale ale hemodializei îi amintesc continuu că este o persoană care nu-și poate 

gândi viitorul decât până la următoarea ședință de dializă. 
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Strain și Grossman identifică opt categorii de stresuri psihologice la care sunt supuși 

pacienții incluși în dializă: 

1. Alimentarea privind autorespectul și integritatea – dacă boala are o evoluție favorabilă, 

acest stres se va diminua odată cu ieșirea bolnavului din spital. În bolile cronice, stresul persistă cu 

atât mai mult cu cât boala este mai gravă. 

2. Anxietatea față de separare – pacientul devine anxios datorită separării de persoanele 

apropiate odată cu pătrunderea în mediul spitalicesc. În acest mediu, unde-și petrece o bună parte 

din viață, bolnavul vede în jurul său alți pacienți bolnavi ca și el sau chiar decese, ceea ce îi 

amintește de propria lui moarte. 

3. Frica de a pierde dragostea și acceptarea familiei și a prietenilor – pacientul inclus în 

dializă se teme de pierderea dragostei și a respectului, deoarece știe că suferă de o boală debilitantă, 

că este incapabil de a se reîntoarce la muncă. 

4. Frica de a pierde controlul asupra funcțiilor fizice sau mentale – afecțiunile severe pot 

distruge funcțiile fizice și mentale anterior stăpânite. Unii pacienți se plâng de pierderea acestor 

funcții și rămân convinși, că nu le vor recâștiga niciodată. 

5. Frica de afectare a unor părți corporale – odată cu inițierea dializei, corpul său devine 

„proprietatea” medicilor săi. Aceste proceduri necesită ca pacientul să-și asume un rol pasiv – supus 

față de medic, ceea ce împinge spre exacerbarea fricii. 

6. Frica de persoane necunoscute – derivă din dependența pacientului de un grup de 

necunoscuți, care poate sau nu poate reprezenta un suport pentru buna sa funcționare fiziologică. 

7. Frica de neacceptare în societate – boala cronică renală poate influența formarea 

relațiilor interpersonale și calitatea lor. Bolnavul se simte amprentat de o realitate dezavantajoasă, 

care poate genera o respingere socială. 

8. Frica de durere – fiecare din aceste stresuri poate constitui o experiență dureroasă și 

invers, durerea poate crește amplitudinea fiecăruia dintre aceste stresuri. De multe ori bolnavul renal 

cronic, este pus în fața realității că performanța sa este scăzută, iar mecanismul de defensă care i-a 

servit când era spitalizat, nu mai este adecvat, împiedicându-i adaptarea. 

Pe lângă acestea bolnavul are sentimentul pierderii autorespectului, la care se adaugă lipsa 

vitalității și energiei, lipsa de speranță, sentimentul de neajutorare, complexe de inferioritate. Pe 

linie cognitivă, bolnavii tind să creadă că ar putea surmonta anumite situații negative și neprielnice 

și să le transforme în condiții favorabile. În componenta afectivă însă, se produce sentimentul de 

neajutorare, anxietate, apatie, depresie.  

Tratamentul psihologic nu include doar formele clasice ale psihoterapiei, ci forme variate 

de psiho-socio-terapie, având ca obiectiv ameliorarea disfuncționalităților. Intervenția psihologică 

pentru bolnavii dializați are în vedere creșterea independenței, îmbunătățirea imaginii de sine, 

combaterea pasivității, controlul agresivității și îmbunătățirea calității vieții. 

Complianţa este aderenţa pacientului la toate recomandările făcute de medic, pe toată 

durata tratamentului. Prin contrast, noncomplianţa este nerespectarea de către acesta, conştient sau 

inconştient, a recomandărilor terapeutice, sub aspect calitativ sau cantitativ. Este evident că 

noncomplianţa compromite rezultatul terapeutic, ceea ce duce la agravarea bolii, suferinţă inutilă, 

scăderea calităţii vieţii şi chiar deces. Printre factorii de care depinde complianţa se numără însă 

natura bolii, condiţia cultural-educativă şi psihosocială a bolnavului şi, mai ales, cooperarea 

acestuia cu medicul curant al ședințelor de dializă. Complianța la tratament a pacienților 

hemodializați este asociată semnificativ cu spitalizarea și mortalitatea. Din acest motiv, 

îmbunătățirea complianței la tratament a pacienților hemodializați reprezintă unul dintre obiectivele 

principale ale activității psihologului din cadrul Centrului de Dializă. Indicatorii de bază care ne 

indică dacă pacientul este compliant la tratamentul prescris de medic sau nu, sunt:  

- absența de la una sau mai multe ședințe de dializă/lună;  
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- scurtarea uneia sau mai multor ședințe de dializă/lună cu cel puțin 10 minute;  

- nivelul crescut al potasiului și fosforului;  

- câștigul ponderal interdialitic.  

Se consideră că cea mai bună validitate o au primii doi indicatori, care mai poartă numele 

și de complianță comportamentală, deoarece nu pot fi confundați cu factori fizici și medicali. 

Risc mai mare de necomplianță s-a constatat la:  

- pacienții tineri (20-39 ani);  

- femei;  

- pacienții cu o condiție fizică bună;  

- pacienții care locuiesc singuri;  

- pacienții cu depresie;  

- fumători.  

Necomplianţa terapeutică este o trăsătură frecvent întâlnită la pacienţii hemodializaţi, 

reducând toleranţa şi aderenţa la terapie. Acest fapt se datorează unor convingeri şi atitudini ale 

pacientului în ceea ce priveşte eficienţa tratamentului, lipsei cunoștinţelor în domeniu sau unor 

efecte adverse neplăcute ale terapiei. Ea se asociază întotdeauna cu un risc crescut de deces, 

complianţa putând fi ameliorată prin comunicare, informare, psihoterapie.  

Din punct de vedere psihologic noncomplianții sunt mult mai reticenţi, ranchiunoşi, 

suspicioşi, încăpăţânaţi, capricioşi, intrând cu uşurinţă în situaţii conflictuale, având întotdeauna 

nevoia perpetuă de aprobare și de a învinge în dispute. Pacienţii considerați complianţi sunt pacienţi 

care îşi respectă terapia, durata ședințelor de dializă și regimul alimentar, fiind persoane 

comunicative, cooperante, politicoase, flexibile și care se adaptează cu ușurință situaţiilor noi.  

Important este ca pacientul să se pregătească printr-un program educațional intensiv, 

explicându-i-se probabilitățile și momentul apariției bolii cronice renale terminale, ca și diferitele 

forme ale terapiilor disponibile. Cu cât sunt mai bine informați pacienții când iau în considerare 

tratamentul prin hemodializă, cu atât mai ușoară și mai potrivită ar fi decizia lor de mai târziu. 

Totodată, în unele cazuri, datorită stării generale extrem de precare a pacientului sau altor motive, 

dializa nu poate fi considerată o opțiune, iar terapia paliativă poate fi astfel cea mai bună alegere. 

O soluție globală pentru rezolvarea problemei incomplianței nu există, însă modelele 

comportamentale pot servi ca punct de plecare în identificarea factorilor care afectează complianța 

la tratament și în stabilirea strategiilor menite să o îmbunătățească. O intervenție minimă o 

reprezintă educarea pacientului în legătura cu regimul alimentar și de lichide. Abordarea 

incomplianței la tratament include combinații de tehnici și strategii psihologice care ajută pacientul 

să dezvolte comportamente sănătoase, să elimine comportamentele de risc și să-și amelioreze 

tulburările emoționale, în cazul în care prezintă caracteristici psihopatologice evidente. 

Obiective 

 analiza literaturii de specialitate cu referire la impactul bolii cronice renale asupra 

vieții; 

 identificarea bazei metodologice de studiere a statusului psihologic a beneficiarilor 

Centrului de Dializă; 

 prelucrarea datelor calitative și cantitative; 

 elaborarea concluziilor. 

Material și metode 

Studiul de față a fost efectuat pentru a determina îmbunătățirea complianței la tratament a 

pacienților incluși în dializă din cadrul Centrului de Dializă. Pentru cercetare am utilizat 

următoarele metode.  
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1. Illnes Perception Questionnaire (IPQ) – cu ajutorul căruia determinăm cursul bolii, 

consecințele bolii, controlul personal, controlul exercitat de tratament, coerența bolii, ciclicitatea 

simptomelor și răspunsul emoțional la boală. 

2. Chestionarul de apreciere a calității vieții SF-36 – evaluează calitatea vieții pe 8 

dimensiuni: funcție fizică, rol fizic, durere somatică, sănătate generală, vitalitate, funcție socială, 

rol emoțional și sănătate mentală. 

3. Chestionarul A. I. Serdiuk – conform căruia apreciem importanța aspectelor sociale ale 

bolii pentru pacient. 

Rezultate și discuții 
Rezultatele obținute în urma prelucrării datelor le-am expus mai jos. 

Referitor la percepția bolii și la importanța aspectelor sociale s-a efectuat statistica 

descriptivă în urma aplicării chestionarului de percepție a bolii pacienților care efectuează 

procedura de dializă mai mult de un an și pacienții noi inițiați în procedură. 

Cursul bolii (TL) indică percepția bolii ca având nu curs cronic, s-a obținut M = 2,61 ± 

0,44 pentru pacienții în prima jumate de an de la inițierea dializei și M = 2,80 ± 0,42 pentru pacienții 

incluşi în procedură de mai mult timp. 

Consecințele bolii (CQ) indică faptul că pacientul îşi percepe boala ca având consecințe 

serioase asupra vieții sale. S-a obținut M = 2,67 ± 0,43 pentru pacienții inițiați în dializă de 6 luni 

și M = 2,62 ± 0,26 pentru pacienții incluşi în ședințele de dializă de mai mult timp. 

Controlul personal (PC) sugerează faptul că pacientul se percepe ca fiind eficient în 

controlul bolii sale. Rezultatele obținute sunt: M = 2,76 ± 0,23 pentru pacienții inițiați de 6 luni în 

dializă și M = 2,82 ± 0,39 pentru ceilalți pacienți. 

Controlul exercitat de tratament (TC) indică percepția dializei ca fiind eficientă în controlul 

complicațiilor. Datele sunt M = 2,8 ± 0,24 pentru pacienții de jumate de an aflați în şedințele de 

dializă și M = 2,62 ± 0,26 pentru pacienții inițiați în procedură mai mult timp. 

Coerența bolii (CH) indică faptul că pacientul consideră că îşi înțelege boala. M = 2,53 ± 

0,4 pentru pacienții noi inițiați şi M = 2,32 ± 0,34 pentru pacienții incluși în dializă mai mult de un 

an.  

Ciclicitatea simptomelor (CY) relevă capacitatea pacientului de a face predicții asupra 

cursului şi complicațiilor posibile ale bolii. S-a obținut M = 2,49 ± 0,34 pentru noii pacienți şi M = 

2,90 ± 0,33 pentru celălalt grup de subiecți. 

Răspunsul emoțional la boală (ER) indică un răspuns emoțional mai puternic la boală 

(anxietate, depresie). Datele obținute pentru pacienții recent inițiați în dializă sunt M = 2,65 ± 0,31 

şi pentru pacienții care sunt în dializă mai mult de un an s-a obținut M = 2,59 ± 0,36.  

 

Fig. 1. Percepția bolii 
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Diferențe statistice semnificative s-au înregistrat la scalele TL - cursul bolii, TC – controlul 

exercitat de tratament, CH – coerența bolii şi CY – ciclicitatea simptomelor.  

Percepția socială a bolii (ISB) conform căreia se apreciază importanța aspectelor sociale 

ale bolii pentru pacient. Pentru pacienții inițiați în dializă de 6 luni s-a obținut M = 32,65 ± 6,16 și 

M = 30,98 ± 6,02 pentru pacienții care fac dializă mai mult de un an. 

Ce ține de calitatea vieții s-a utilizat SF-36, un chestionar ce cuprinde 8 dimensiuni: funcţie 

fizică, rol fizic, durere somatică, sănătate generală, vitalitate, funcţie socială, rol emoţional şi 

sănătate mentală.  

Astfel s-a obținut pentru funcție fizică (FF) M = 74,38 ± 17,29 pentru pacienții inițiați de 6 luni 

în dializă și M = 76,13± 17,15 pentru pacienții care sunt în dializă mai mult de un an. 

Rol fizic (RF) M = 27,5 ± 41,91 pentru pacienții noi inițiați şi M = 59,38± 37,41 pentru pacienții 

care au mai mult timp. 

Durere somatică (DS) s-a apreciat că M = 43,5 ± 17,62 pentru primul grup de subiecți şi 

M = 63,5 ± 19,81 pentru grupul doi de subiecți. 

Sănătate generală (SG) M = 48,38 ± 14,16 pentru pacienții noi inițiați şi pentru pacienții 

beneficiari de mai mult de un an de dializă s-a determinat M = 60,00 ± 13,40. 

Vitalitate (V) pentru primul grup M = 49,63 ± 12,37 şi M = 69,88 ± 14,70 pentru grupul 

doi de subiecți. 

Funcție socială (FS) s-a înregistrat M = 55,45 ± 21,29 pentru pacienții noi în dializă și M 

= 90,07± 16,23 pentru pacienții de mai mulți ani în dializă. 

Rol emoțional (RE) s-a apreciat pentru pacienții inițiați recent în dializă M = 54,13 ± 48,73 

şi pentru pacienții de mai mult de un an care sunt incluşi în procedura de dializă s-a obținut M = 

68,23 ± 39,93. 

Sănătate mentală (SM) s-a înregistrat M = 58,8 ± 9,97 pentru pacienții inițiați în dializă în 

prima jumate de an și M = 75,90 ± 15,57 pentru pacienții care sunt beneficiarii şedințelor de dializă 

mai mult de un an. 

 

Fig. 2. Importanta aspectelor sociale și calitatea vieții 

Diferențe statistice semnificative au fost determinate la următoarele dimensiuni: rol fizic, 

durere somatică, sănătate generală, vitalitate, funcţie socială și sănătate mentală.  

Concluzii 

Pacienții odată ce sunt inițiați în dializă sânt nevoiți să accepte și să se adapteze situației 

de a fi dependenți de un aparat de filtrare a sângelui, la toate simptomele bolii şi la evoluția acesteia, 

dezvoltând o complianță mai mare față de procedura de hemodializă. 
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La inițierea procedurii de hemodializă calitatea vieții a pacientului este la un nivel mai 

scăzut, sănătatea generală este la un nivel jos, funcția socială este în scădere și chiar și sănătatea 

mentală suferă schimbări.  

Pacienţii incluşi în dializă au nevoie de diferite tipuri de suport psihologic și social în 

dependenţă de anturajul lor social şi severitatea bolii. Pentru a îmbunătăţi rezultatele dializei pe 

termen lung, eforturile de a pregăti pacienţii psihologic pentru cerinţele tratamentului cu dializă este 

parte integrală a Centrului de Dializă. 

Psihologul lucrează cu fiecare persoană individual, atât timp până când pacientul acceptă 

și se adaptează la noul regim de viaţă. Unii pacienţi din start sunt mai introverţi, sunt lipsiţi de orice 

speranţă în viitor, nu au încredere că situaţia dată poate fi depăşită și acest lucru este posibil atât cu 

ajutorul echipei terapeutice cât și cu implicarea directă a familiei şi a pacientului.  

Odată cu inițierea dializei, pacientului i se mai dă o şansă, de a nu abandona lupta, de a 

accepta diagnoza primită și de a trăi mai departe mult mai calitativ.  

Important este ca pacientul să conştientizeze că nu este singur şi că ajutorul de specialitate 

îl poate ajuta în dezvoltarea complianței față de tratamentul prin hemodializă cu minim efort într-

un timp mai scurt.  
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FACTORII REUȘITEI ȘCOLARE  

FACTORS OF SCHOOL SUCCESS 

Rezumat 

Articolul prezintă o analiză și sinteză a literaturii de specialitate cu privire la reușita/nereușita 

școlară. Autorul se concentrează în speță pe natura factorilor reușitei-nereușitei școlare, factorilor 

determinanți caree influențează reușita/nereușita școlară, mediile-contexte de bază în care se formează 

școlarul. Pe lângă acestea, autorul face referire și la inteligența școlară, structura și nivelurile ei, precum 

și la factorii non-intelectuali – motivația elevului pentru activitatea școlară, nivelul de aspirație și 

angajarea Eului în sarcina școlară, oboseala la elevi, stabilitate și instabilitate emoțională, încrederea în 

sine și autoreglarea. 

Cuvinte-cheie: reușită școlară, inteligență, aptitudini, factori 

Abstract 

The article presents an analysis and synthesis of the specialized literature and theoretical 

approaches regarding the school success and failure. The author is focused mainly on the nature of 

factors of school success/failure, determinants that influence school performance/failure, the basic 

groups-environments where the pupil is developing. Besides, the author makes references to the school 

intelligence, its structure and levels, as well as to the non-intellectual factors – the pupil motivation to 

school activity, the level of aspiration and “I” engagement in the school task, pupils stenia/astenia, 

emotional stability and liability of pupils, self-confidence and self-regulation. 

Key words: school success, intelligence, skills, factors 

Pentru a ajunge la reușita școlară ca performanță este necesară dezvoltarea inteligenței, 

aptitudinilor și curiozității practice și experimentale a elevilor. Studiile de specialitate dezbat natura 
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factorilor ce influențează reușita școlară, aceștia încadrându-se în factori interni – biologici și 

psihologici, în care se încadrează factorii cognitivi și non-cognitivi; și factorii externi, adică factorii 

pedagogici și socio-culturali. 

În literatura de specialitate, factorii reușitei școlare sunt înscriși, uneori diferit, în varii 

categorii, în funcție de autor.  

Filimon și Aurelia Turcu [14, p. 60], consideră că există trei categorii de factori ai reușitei 

școlare, după cum urmează: 

- Factorii anatomo-fiziologici, care cuprind potențialul genetic, echilibrul fiziologic, starea 

generală de sănătate, sistemul nervos central sănătos, particularitățile analizatorilor. 

- Factorii pedagogici, ce includ organizarea procesului instructiv-educativ, materialele de 

predare, strategii didactice optimizatoare, relația profesor-elev și clasa ca grup social. 

- Factorii psihologici, interni ce se împart în factori intelectuali și nonintelectuali. 

Lupu Daciana Angelica [6, p. 60] delimitează șapte categorii de factori ai reușitei școlare: 

- Factori de natură familială – familii dezorganizate, lipsa de condiții necesare vieții, lipsa 

spațiului pentru învățat, stilul parental autoritar etc. 

- Factori de natură fizio-psiho-sociologică – tulburări fiziologice, psihice, psihosociale 

- Factori de natură pedagogică – organizarea școlară, profesionalismul cadrelor didactice, 

curricula, metode didactice etc.  

- Nivelul de aspirații 

- Nivelul de expectanță 

- Încrederea în sine 

- Extraversia și nevrozismul 

În abordarea pedagogică se diferenţiază două categorii de factori ai reuşitei şcolare – I. Nicola 

[9, p. 491], E. Macavei [apud 8, p. 170]:  

- factorii sociopedagogici sau factorii externi reprezentați de climatul familial, factorii școlari 

și factorii socio-culturali; 

- factorii biopsihologici sau factorii ce ţin de interioritatea reprezentați de factorii biologici 

și factorii psihologici ce la rândul lor sunt formați din factori cognitivi și non-cognitivi 

O abordare psihologică a determinanţilor reuşitei şcolare este realizată de T. Kulcsar în 1978 

[5]. Deși are în vedere toți factorii reușitei școlare (Figura 1), autorul se axează pe două categorii 

de factori: 

- factorii intelectuali 

- factorii nonintelectuali: motivaţia pentru activitatea şcolară, nivelul de aspiraţie, angajarea 

elevului în activitatea şcolară, astenie/stenie, încrederea în sine și autoreglarea. 

Factori socio-pedagogici 

Factorii socio-pedagogici reprezintă aspectele ce țin atât de aria familială a elevului, cât și 

de cea pedagogică, de școală și de organizarea pedagogica a procesului de învăţare, depinzând în 

mare măsură de activitatea profesorului. 

Familia reprezintă o parte a categoriei factorilor socio-pedagogici. Datorită faptului că 

familia este prima comunitate pe care o cunoaște copilul, în cadrul și după modelul căreia își 

formează personalitatea, conflictele familiale pot genera diferite dificultăți în dezvoltarea 

armonioasă a copilului, punând în pericol sentimentul de securitate al copilului. Nicola I [9, p. 493] 

și Kulcsar, T., [5, p. 68] consideră că această situație, ce conduce către dezvoltarea unei structuri 

afective labile a copilului, tendință către opoziție sau impulsivitate contribuie la adâncirea nereuşitei 

şcolare, care poate agrava conflictul familial, dând astfel naștere inadaptării familiale și sociale [5, 
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p. 68], [2, p. 111]. Consecința asupra copiilor a acestui proces este pierderea treptată a încrederii în 

forțele proprii, aceștia devin irascibili, obraznici sau retraşi, timizi, anxioşi etc. 

Pe de altă parte, prin transferul unor modele profesionale sau prin proiecția unor dorințe, 

familia exercita o influență puternică asupra opţiunilor şcolare și profesionale ale copiilor. 

Cosmovici A. și Iacob Luminița [2, p. 111-112], Nicola I. [9, p. 493] și Kulcsar, T. [5, p. 68] 

apreciază că climatul familial, ce are rol esențial în procesului școlar, contribuie la formarea 

atitudinii elevului atât față de şcoală, cât și față de învățătură. În ceea ce privește sfera educațională, 

atitudinile părinților față de alegerea și pregătirea pentru viitoarea profesie a copiilor alături de 

stimularea oferită pentru învățare se află într-o puternică legătură cu performanțele copiilor (D.F. 

Swift, [apud 9, p. 493]) Prin maniera prin care părinții își educă copiii, aceștia contribuie la 

dezvoltarea unui sistem individual de muncă ce facilitează depășirea blocajelor în activitatea de 

învățare. 

Factorii psiho-pedagogici de ordin școlar se referă la condițiile ce determină dezvoltarea 

elevilor din punct de vedere psihic și comportamental, prin intermediul factorilor externi. 

Școala reprezintă o bază fundamentală în dezvoltarea pedagogică, socio-culturală, dar și 

atitudinală, comportamentală și cognitivă a copilului prin complexitatea structurii sale (tipuri de 

programe, arii curriculare, varietatea disciplinelor, acțiunilor de orientare școlară și vocațională) [1, 

p. 44]. Exigențe programelor, calitatea profesionalismului cadrelor didactice, modalitatea de 

realizare a obiectivelor formativ-educaționale sunt primordiale în evidenţierea reuşitei şcolare a 

elevilor. În cadrul factorilor pedagogici se pune accent pe metodele didactice utilizate, organizarea 

programelor școlare, a planurilor de lecție și a evaluării randamentului școlar, alături de tehnicile 

de învățare utilizate de elevii, frecvența elevilor la ore, supravegherea lor etc. Factorii ce pot 

influența negativ elevul și poate conduce către eșec școlar sunt, după cum apreciază Tiberiu Rudică 

[11, p. 113-114], sub- și supraaprecierea capacităților reale ale elevului, dezacordul asupra 

motivațiilor conduitei elevului și conflictele individuale în cadrul clasei de elevi [9, p. 496]. 

Factorii socio-culturali 

În cadrul factorilor socio-culturali a reușitei școlare se înscriu ca aspecte decisive 

randamentul școlar ce include relația profesor-elev, familia, prin climatul ei, nivelul de aspirație al 

părinților față de copii, atitudinea acestora față de rezultatelor copiilor, ritmul de învățare în relație 

cu odihna, dar și anturajul și colectivul clasei din care face parte elevul.  

De asemenea, Mass-media, reprezintă un aspect esențial în ansamblul factorilor socio-

culturali implicați în orientarea școlară, vocațională și profesională a elevului prin multitudinea de 

programe educative, culturale, specializate pe varii arii profesionale ce pot acționa ca exemplu 

profesional pentru elev [1, p. 43]. 

Cultura extraşcolară, prin varii activități cu rol cultural, precum activități sportive, 

voluntariat, schimb de experiență, contribuie la formarea unor trăsături sănătoase ale elevului, 

stimulează creșterea responsabilității, a stimei de sine, a comportamentelor prosociale etc., aspecte 

absolut necesare pentru reușita școlară.  

Factori bio-psihologici 

Acești factori includ vârsta, statura, greutatea, maturitatea fizică a elevului [9, p. 497], 

precum și însușiri cognitive și necognitive referitoare la aptitudini, interese, aspirații, dezvoltare 

intelectuală etc. [7, p. 24-25], acestea fiind în legătură cu starea de oboseală, reacțiile la stres, 

rezistența la efort etc. Dereglările în această arie favorizează instalarea stării de oboseală ce poate 

avea consecințe asupra dezvoltării intelectuale a elevilor [9, p. 497]. Sensibilitatea funcțiilor vitale 

ale organismului pot crea dificultăți în activitatea de învățare a elevului, prin diminuarea 

capacităților de mobilizare și concentrare [9, p. 498], [12, p. 112-113]. 

Factorii anatomo-fiziologici 
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În aceeași arie a dezvoltării armonioase din punct de vedere bio-fizio-anatomic, Turcu 

Filimon și Aurelia (1999) [60], Mălăescu Silvia [7, p. 98] înscriu potențialul genetic, echilibrul 

fiziologic, starea generală de sănătate, buna funcționare a sistemului nervos central, particularitățile 

analizatorilor, tulburări fiziologice, psihice sau psihosociale [6, p. 98].  

Factorii intelectuali (cognitivi) 

Kulcsar definește inteligență ca fiind ”capacitatea de adaptare la situații problematice noi, 

instrument al reușitei, al cunoașterii; capacitate de a dobândi capacități; instrument al abstractizării, 

al combinării, al sintezei” [5, p. 41].  

Prin perspectiva lui Jean Piaget [apud 5, p. 42], inteligența școlară reprezintă armonia dintre 

acomodarea la exigențele școlare și asimilarea acestora, exprimând astfel nivelul de adaptare a 

elevului la cerințele activităților școlare [7, p. 27].  

Inteligența școlară se formează în timpului demersului educațional, prin structurarea 

capacității minate, intelectuale a copilului după natura și varietatea activității școlare. Eficiența ei 

este în raport cu ”trăsăturile afectiv-motivaționale și volitiv-caracteriale ale elevului”, după cum 

apreciază Kulcsar [5, p. 43]. 

 

Fig. 1. Factorii determinanți ai reușitei școlare [5, p. 38] 

Structura inteligentei şcolare 

Deoarece învățarea școlară este o activitate cu un conținut disciplinar variat, elevul dezvoltă 
în timp o aptitudine cu o structura stratificata în mod complex, în sensul că elevul trebuie să învețe 

să se adopte diferite modalități de asimilare a cunoștințelor în funcție de conținutul disciplinelor 

[14, p. 61]. Astfel că aptitudinea școlară presupune o multitudine de funcții psihice, precum spirit 
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de observație, imaginație, gândire etc., care împreună cu motivația și alte trăsături de personalitatea 

formează reușita școlară a elevului.  

Vernon P. E. [5, p. 47] apreciază că nucleul aptitudinii școlare este inteligența generală alături 

de factorul verbal-educațional, motivație, atitudine, perseverență și interes, prin urmare dificultățile 

în ceea ce privește cei doi factori principali pot conduce către eșec școlar.  

În opoziție cu Vernon P. E., Roșca Al. și B. Zőrgő apreciază că factori principali al aptitudinii 

școlare sunt ”motivaţia, interesul, atitudinea față de activitatea şcolară și alte trăsături de 

personalitate” [10].  

Niveluri ale inteligentei școlare [12, p. 123-124]  

Există în literatura de specialitate o catalogare a nivelurilor inteligenței școlare pe trei grade, 

după cum urmează. 

1. Normală, în cazul în care elevul se adaptează fără a întâmpina dificultăți la cerințele 

instructiv-educative. 

2. Inteligență școlară de graniță, în cazul în care în condiții optime de motivație, atitudine 

și perseverență elevul reușește la limită să facă față cerințelor școlare, 

3. Inteligență școlară sub limită, în cazul în care în condițiile optime mai sus menționate, 

elevul nu reușește să îndeplinească exigențele specifice clasei și vârstei. 

Factori nonintelectuali (necognitivi) 

Motivaţia elevului pentru activitatea şcolară 

Factorul afectiv este într-o strânsă legătură cu reușita școlară în sensul că acesta reprezintă 

forța motrice a reușitei, iar reușita școlară favorizează consolidarea factorului afectiv [3, p. 19].  

Numeroși factori de natură internă sau externă pot determina atitudinea preferențială a 

elevului pentru un anumit domeniu, disciplină școlară, dar reușita școlară este cea care determina 

în final preferința pentru disciplina respectivă. Studiile din acest domeniu au demonstrat că 

performanțele obținute la discipline fundamentale se datorează suprapunerii acesteia pe domeniului 

preferat [3, p. 19]. Învățând la un obiect mai puțin preferat presupune mai mult efort și un simț al 

datoriei dezvoltat, prin urmare legătura dintre atitudinea față de activitatea şcolară și reuşita şcolară 

este extrem de solidă [13, p. 25-26]. Exigențele serioase, sarcinile dificile, efortul și solicitarea 

fizică sunt esențiale pentru a avea sentimentul succesului, al satisfacției, deoarece acesta este un 

factor motivațional foarte important [13, p. 25-26]. 

Nivelul de aspiraţie și angajarea Eului în sarcina școlară 

O dată cu formarea imaginii Eului, capacitățile elevului devin evidente pentru sine, prin 

urmare acesta găsește modalitățile cele mai benefice de a le aplica, adaptându-se progresiv la 

cerințele școlare, având astfel posibilitatea de a avea noi satisfacții, noi oportunități, aprobări sau 

dezaprobări din punct de vedere social. Prin gradul de adaptare a elevului se formează nivelul de 

aspirație [6, p. 99], [12, p. 141]. 

Ambiția și curajul reprezintă stimulentul comportamentului elevului în situații școlare, dar 

nivelul prea ridicat al aspirațiilor poate cauza uneori insuccese școlare, acestea fiind direct 

proporționale între ele, iar ”elevii cu experiență recentă a insuccesului, plasat din nou intr-o situație 

asemănătoare, poate reacționa prin timiditate, anxietate” [5, p. 59].  

Stenie-astenie: oboseala la elevi 

Astenia mintală se referă la oboseala de integrare a informațiilor, de coordonare a activităților 

și generează lipsă de vigoare și ineficiență mintală. 

Puterea de muncă, rezistența la efort, trăsăturile de personalitate etc. influențează reușita 

școlară a elevului deoarece, în cazul elevilor astenici, ritmul lent, lentoarea psihofiziologică 

excesivă conduce către eșec școlar chiar în pofida capacităților mentale normale, față de elevii 
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activi, stenici, care prin vivacitate, optimism, vioiciune, rezistență fizică și mentală găsesc 

capacitatea de a învinge dificultățile [5, p. 63] 

În afara cauzelor fizice ale oboselii excesive, monotonia, ce conduce la saturația psihică a 

elevului, poate conduce la astenie [13, p. 11]. 

Stabilitate emoţională – instabilitate emoțională 

Instabilitatea emoțională se manifestă prin desfășurarea activităților cu intermitențe și 

discontinuitate, cu dificultăți de concentrare, care în mod evident conduc la eșec școlare [5, p. 65]. 

Instabilitatea emoțională și dificultățile de concentrare a atenției sunt manifestări unei slăbiciuni a 

sistemului nervos central [12, p. 143]. 

Încrederea în sine și autoreglarea 

Reușita școlară are la bază atitudinea pozitivă formată prin autoevaluarea optimă, la rândul 

său constituită din încrederea în sine și sentimentul de competență. Această atitudine orientează 

eforturile în vederea reușitei școlare [12, p. 143], [5, p. 71], [6, p. 143]. 

Principala metodă de reglare a psihicului este învățarea [12, p. 144]. Autoreglarea este 

rezultatul unor atitudini, aptitudini și interese proprii, benefice. Acestea relevă gradul de 

”maturizare” al elevului în raport cu exigențe școlare, după cum precizează Mihai Golu și A. Dicu 

(1972) [4]. 

Formarea imaginii de sine alături de extinderea Eului conduc către o sistem complex de 

semnale reglatoare, ce conturează o formă superioară de control și autocontrol, concept numit 

”voință” [5, p. 72]. 
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ВЗРОСЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ СОЦИАЛЬНЫХ 

СИРОТ 

MATURATION AND SОСIAL ADAРTATIОN ОF ADОLЕSСЕNTS-SОСIAL ОRРHANS 

MATURIZARЕA ȘI ADAРTARЕA SОСIAL A ADОLЕSСЕNȚILОR – ОRFANI 

SОСIALI 

Резюме  

В связи с нестабильностью экономического положения Республики Молдова, 

большая часть работоспособного населения средних лет находится за пределами 

республики, работая в других странах, в то время как дети в этих семьях остаются часто с 

родственниками, бабушками, дедушками, сестрами, братьями, а иногда и с чужими 

нанятыми для присмотра людьми. Около 22% молдавских граждан работают за рубежом, 

согласно рейтингу, разработанному публикацией "Daily Mail". Казалось бы, при наличии 

отца и матери такие дети чаще всего пополняют ряды так называемых социальных сирот. 

Процесс взросления подростков предполагает смену системы ценностей, мировоззрения, 

мироощущения, а социальная адаптация подростков зависит от прошлого опыта 

взаимоотношений приобретенного в семье как первой социальной ячейке.  

Ключевые слова: социальный сирота, подросток, социальная адаптация, 

взросление. 

Abstraсt 

In соnnесtiоn with thе instability оf thе есоnоmiс situatiоn in thе Rерubliс оf Mоldоva, 

mоst оf thе wоrking рорulatiоn оf thе middlе agе activate in оthеr соuntriеs, whilе сhildrеn in thеsе 

familiеs arе lеft with rеlativеs, grandрarеnts, sistеrs, brоthеrs, and sоmеtimеs with sоmеоnе еlsе's 

hirеd to take care of them. Abоut 22% оf thе Mоldavian сitizеns wоrk abroad, aссоrding tо thе 

rating рublishеd by thе "Daily Mail". One could say that having such mother and/or father, the 

children take part of the group of so-called social orphans. Thе рrосеss оf maturing of the 

adolescents presupposes a сhangе in thе systеm оf valuеs, idеоlоgy, and реrсерtiоn, and thе sосial 

adaрtatiоn оf thе adоrnmеnts dереnds оn thе past еxреriеnсе оf realtionship got within thе family 

as thе first sосial сеll. 

Kеy-wоrds: sосial оrрhan, adоlеsсеnсе, sосial adaрtatiоn, еxрansiоn. 

Rezumat 

În legătură cu instabilitatea situației economice din Republica Moldova, cea mai mare parte 

a populației active de vârstă mijlocie se află în după hotarele republicii, lucrează în alte țări, în timp 

ce copiii din aceste familii sunt lăsați în grija rudelor, bunicilor, fraților, iar uneori chiar cu altcineva 

angajat în acest scop. Aproximativ 22% dintre cetățenii moldoveni lucrează peste hotare, prezintă 

o cercetare publicată în "Daily Mail". Se pare că, în prezența unui tată și a unei mame, acești copii 

adesea completează rândurile așa numiților orfani sociali. Procesul de maturizare a adolescenților 

prezupune modificări în sistemul de valori, credințe și ideologie, iar adaptarea lor socială depinde 

de experiență relațiilor interpersonale formată în familie ca primă celulă socială. 

Cuvinte-cheie: orfan social, adolescență, adaptare socială, maturizare. 

Процесс взросления подростков предполагает смену системы ценностей, 

мировоззрения, мироощущения, а социальная адаптация подростков зависит от прошлого 

опыта взаимоотношений, приобретённого в семье как первой социальной ячейке. 

Процесс взросления в подростковом возрасте выражен в межличностном конфликте 

взрослых и подростков. Возникает противоречие, основанное на противоположности 

представлений о сущности понятия «взросление» у подростков и учителей (родителей). 
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Процесс такого рода был подробно рассмотрен Фиофановой О.А. и назван 

«мифологизацией». Например, самостоятельность понимается педагогами как 

«самостоятельность в учебной деятельности», которая в педагогическом сознании не связана 

с социальной самостоятельностью, трактуемой педагогами как «своеволие», 

«вседозволенность». И такая трансляция понимания самостоятельности затрудняет 

проявления инициативы, свободы выбора деятельности у подростков, так как трансляция 

«свободы» дается в положительном значении «разрешенной бездеятельности». В свою 

очередь, подростки понимают свободу как противопоставление ответственности. Педагоги 

понимают ответственность как «обязанность», «ощущение вины за деяние», поэтому у 

подростков свобода ассоциируется с детством, легкомыслием, что вступает в противоречие 

с чувством взрослости, стремлением к самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Поэтому взросление оказывается психологически не обеспеченным и, как 

следствие, стихийно приобретает форму «борьбы за равноправие с взрослыми» – 

конфликтного противостояния [13].  

Социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, но они 

по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом 

случае заботу о детях берет на себя общество и государство [12]. 

Впервые понятие "социальное сиротство" обозначил в 1987 г. на Всероссийской 

учительской конференции А.А. Лиханов, заявивший о 400 тыс. российских детей-сирот, 95% 

которых являются "сиротами при живых родителях". У таких детей не развивается 

потребность в познании, отсутствует интерес и не развивается социальный интеллект. При 

отсутствии интересов не развивается собственная активность ребенка и его 

самоорганизация. Воспитанник входит в жизнь с дефицитом волевого развития, с 

несформированной потребностью в профессиональной самореализации. У него 

складывается пассивное отношение к жизни, гипертрофированная зависимость от 

обстоятельств, неспособность противостоять и влиять на ход событий, осуществлять 

активный осознанный выбор.  

На сегодняшний день одной из важнейших проблем Республики Молдова — это 

проблема обездоленных детей. По данным Министерства труда, социальной защиты и 

семьи, на 1 января 2016 года на учёте ведомства состояли 1984 детей-сирот и 2493 ребенка, 

лишенных родительской опеки. На учёте в бельцких органах опеки таких детей свыше 500 

[7]. Главной ролью взрослых всегда были: создание благоприятных условий для выживания 

и развития детей, охрана их интересов и защита прав детей, но, как показывает практика, 

именно взрослые чаще всего ущемляют и нарушают эти права. К числу наиболее уязвимых 

категорий детей относятся: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном положении [14].  

В сознании ребенка реальные родители идеализируются, а значит, снижается 

критичность восприятия их образа жизни и поведения. Негативные переживания и 

воспоминания, связанные с родителями и их поведением (пьянство, побои, конфликты) в 

сознании детей отступают на второй план, уступая место тоске по матери и стремлению 

вернуться к ней во что бы то ни стало. К сожалению, вопрос, связанный с влиянием 

идеализированных образов родителей социальных сирот на их личностное развитие и 

жизненный путь, не исследуется специалистами должным образом. Между тем, значимость 

этой проблемы очевидна. Образ родителя в психике ребенка-сироты, во многом определяет 

фундаментальные, базовые характеристики его личности [2]. Характеризуя психологические 

проблемы детей из семей, относительно благополучных с точки зрения их социально-

экономического статуса, необходимо отметить обеднение содержания общения, дефицит 

теплоты, внимательного отношения друг к другу, исчезновение действительно совместных 

форм полезной деятельности ребенка со взрослым или общего досуга. Место личностного и 
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познавательного общения все больше занимают узко прагматические формы – по поводу 

обихода, режима, контроля за успехами в учебе, а поощрение детей сводится лишь к его 

материальным формам. При этом усиливается тенденция переносить многие исконно 

родительские функции на воспитателей яслей и детских садов, а позднее – на школу и другие 

учреждения. Нередко в этих случаях можно констатировать так называемое «скрытое» 

социальное сиротство, которое проявляется в изменении отношения к детям, обеднении и 

формализации контактов с ними, что в свою очередь в крайних проявлениях фактически 

может привести к полному вытеснению их из семей, и, как следствие, к беспризорности 

огромного количества детей и подростков [11]. 

Зарубежные исследования подростков с девиантным поведением, часть из которых 

были сиротами и социальными сиротами, выявили у них низкий уровень развития 

социального интеллекта при достаточно сохранной способности к эмпатии. Авторы 

высказывают предположение, что наблюдаемая несформированность социального познания 

во многом обусловлена семейными факторами (неадекватные формы воспитания, 

педагогическая запущенность, отсутствие заботы). Девиантное поведение подростков 

рассматривается как следствие нарушений социального познания [8; 9].  

Лишение детей материнской заботы с последующей психической депривацией в 

сиротских учреждениях может отрицательно повлиять на социальное, психическое и 

физическое здоровье детей-сирот.  

Анализ результатов исследования Авакян Т. В. показал, что 25,6 % детей-сирот 

демонстрируют высокий и 51,3 % средний уровень социальной тревожности. Эти дети 

испытывают сильный дискомфорт в результате социального взаимодействия, часто 

стараются избегать контактов с окружающими. Наибольшие трудности возникают в 

непривычных ситуациях, при знакомстве с новыми людьми. В контрольной группе 

подростков из кровных семей не было ни одного человека с высоким уровнем социальной 

тревожности [1]. 

Сравнение детей из семей и детей из учреждений интернатного типа почти всегда 

показывает, что развитие последних в области интеллекта, чувств и характера уступает 

развитию детей, воспитывавшихся в семье. Дети, воспитывавшиеся в учреждениях с самого 

рождения, испытывают нарушения в развитии значительно чаще и в большей степени, чем 

дети, которые поступают в учреждения интернатного типа только в школьном возрасте. Это 

происходит потому, что детство является периодом, в течение которого закладываются 

фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, 

позитивные, нравственные ориентации, жизнеспособность, целеустремленность. Эти 

духовные качества не развиваются спонтанно, а формируются в условиях выраженной 

родительской любви, заботы, когда семья создает у ребенка потребность быть признанным, 

способность сопереживать и радоваться другим людям, нести ответственность за себя и 

других, стремление многому научиться. Вне семьи развитие ребенка идет по особому пути 

с формированием специфических черт личности, проявляющихся в особых эмоциональных 

комплексах (незащищенность, импульсивность, низкая эмпатия и др.) [10]. 

Широкий диапазон для объяснения причин сиротства дают идеи теории 

стигматизации («клеймения», «навешивания ярлыков»), предложенной Г. Беккером. 

Согласно этой теории, девиант – это тот, кому был прикреплен соответствующий ярлык, а 

девиантное поведение есть результат обозначения его как такового. Исходя из этого, 

сиротство воспринимается окружающими как отклонение от нормы, «ненормальность», 
которая требует «лечения» или изоляции (социального исключения) [3].  

В ходе социологического исследования Кожариной К.С., посвященного изучению 

особенностей социальной адаптации детей-сирот были выявлены следующие результаты: 
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Существует стигматизация детей-сирот. Стереотипное представление существует в 

обществе, присутствует все сферы жизни и касается всех без исключения сирот. Ставя 

клеймо на ребенка, общество как бы сразу обуславливает его место и особо не представляет 

возможности показать себя с другой лучшей стороны. В последствии этого сирота начинает 

соответствовать тем стигмам, которые ему предписало общество. Все это очень осложняет 

социальную адаптацию. Не все сироты скрывают свой статус, есть даже те, кто открыто его 

демонстрируют и оба эти восприятия способа доставляют трудности при социальной 

адаптации таких детей. Все это связано опять же все с той же стигматизацией. Следствием 

этого является неполноценное развитие личности и в некоторых случаях формирование у 

сирот потребительской и иждивенческой позиции по отношению к государству и обществу.  

Особую сложность представляют так называемые ''социальные сироты'', то есть 

дети, родители (родитель) которых живы, но лишены родительских прав, из-за чего 

длительный контакт с ребенком невозможен. В отличие от ребенка, с рождения 

оказавшегося без материнской заботы, развитие личности ребенка, имевшего мать, но в 

какой-то момент лишившегося ее, идет по так называемому невротическому типу, когда на 

передний план выступают разного рода защитные механизмы. Дети, разлученные с матерью, 

приспосабливаясь к новым условиям жизни, часто как бы забывают ее и даже начинают 

относиться к ней негативно: не хотят узнавать, ломают полученные от нее игрушки и т.п. 

Проблема адаптации человека к постоянно меняющимся условиям окружающей 

среды остается актуальной и комплексной по своей структуре. Растет количество факторов 

неопределенности, что, несомненно, приводит к стрессу. Возрастание психического 

напряжения, социальная и личностная нестабильность заставляют искать новые формы 

психологической помощи населению, и, в первую очередь, – социальным группам, которые 

по тем или иным критериям могут быть отнесены к неблагополучным. Среди последних, 

пожалуй, более других нуждаются в психологической поддержке дети-сироты, подростки, 

воспитывающиеся вне семьи. Психические и личностные особенности детей-сирот, 

специфическая социальная ситуация развития ставят задачу поиска и разработки таких форм 

психологической работы, которые позволили бы создать условия, необходимые для их 

позитивного личностного развития и социализации [2, с.5]. В истории психологии, в основе 

исследования сущности социальной адаптации условно можно выделить три направления. 

Первое направление исходит из психоаналитических концепций взаимодействия 

личности и социальной среды. В рамках данного направления адаптация трактуется как 

результат выражающейся в гомеостатическом равновесии личности с требованиями 

высшего окружения. Содержание процесса адаптации описывается обобщенной формулой: 

конфликт – тревога – защитные реакции. 

Л.С. Выготский в работе «Педология подростка» рассматривает трехчленное 

строение подросткового (переходного) возраста, в котором третья фаза является стабильной. 

По Л.С. Выготскому, обобщение переживаний и возникновение внутренней психической 

жизни являются показателями завершения критического возраста [5]. Д.Б. Эльконин 

полагал, что развитие в подростковом возрасте проходит под знаком взросления, 

определяющимся у подростков чувством взрослости и тенденции к взрослости [15].  

Чувство взрослости как отношение подростка к самому себе уже как к взрослому 

проявляется в возникновении желания, чтобы окружающие относились к нему как к 

взрослому: уважали, доверяли и признавали права на определенную самостоятельность. 

Неудовлетворение этих потребностей приводит к различным формам протеста, 
противопоставлению себя взрослым, конфликтам с ними. Тенденция к взрослости – 

стремление быть, казаться и считаться взрослым обнаруживается в отношениях со 

взрослыми и сверстниками, в копировании разных сторон поведения и внешнего облика 

старших. Чувство взрослости выражает новую жизненную позицию подростка по 
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отношению к людям и миру, определяет специфическое направление и содержание его 

социальной активности, систему новых стремлений, переживаний, аффективных реакций. 

Специфическая социальная активность подростка заключается в особой восприимчивости к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых, в 

их отношениях. 

Методология и описание исследования  

Целью работы является исследование взросления и социальной адаптации у 

подростков социальных сирот. 

В ходе изучения научной литературы по теме исследования, нами были выдвинуты 

следующие гипотезы. 

1. Социальные сироты обладают низким уровнем социальной адаптации 

2. Психологический возраст социальных сирот отстает от физического. 

3. Тренинг на развитие жизнестойкости даст ощутимые результаты в 

адаптации социальных сирот. 

4. Существуют гендерные различия в проявлениях социальной адаптации и 

взрослости у подростков социальных сирот. 

Для достижения цели и проверки выдвинутых гипотез нами были поставлены 

следующие задачи: 

1) выявить сущность понятия «социальный сирота»; 

2) выявить причины появления социальных сирот; 

3) рассмотреть последствия в процессе взросления на основе диагностики; 

4) провести поиск нестандартных путей снижения остроты и негативных 

последствий отклоняющегося поведения; 

5) адаптировать социальных сирот в современном обществе на основе 

формирующего эксперимента;  

Исследуемая выборка включает 60 подростков, учащихся 8-9 классов одного из 

лицеев г. Кишинэу.  

Для проверки гипотез, нами были использованы следующие диагностические 

методики. 

1.Опросник потерь и приобретений Н. Е. Водопьяновой, М. В. Штейна [4]. 

С его помощью производится оценка динамического взаимодействия потерь и 

приобретений адаптационных ресурсов. Методика состоит из бланка с 60 утверждениями 

опираясь на которые респонденту необходимо оценить степень переживаний по шкале от 1 

до 5. 

2.Тест «Оценивание насыщенности пятилетних интервалов» Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник [6]. Опросник позволяет определить психологического возраст и его соотношение с 

календарным. Методика содержит в себе 20 пунктов (интервалов) оценивания. 

Психологический возраст будет тем больше, чем меньше человек ожидает прожить 

и чем в большей степени реализовалось его психологическое время. 

Для статистической обработки полученных результатов, нами был использован 

метод линейной корреляции Пирсона, который позволяет определить наличие или 

отсутствие линейной связи между двумя количественными показателями, оценить ее 

тесноту и статистическую значимость, а также Т-критерий Стьюдента, позволяющий 

оценить, насколько статистически существенно различаются средние арифметические двух 

выборок.  

Анализ и интерпретация результатов исследования 
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Таблица 1. Структура исследуемой выборки 

 Frеquеnсy Реrсеnt Valid Реrсеnt 

Сumulativе 

Реrсеnt 

Valid мальчиков 31 51,7 51,7 51,7 

 девочек 29 48,3 48,3 100,0 

 Tоtal 60 100,0 100,0  

Анализируя структуру выборки можем сказать, что 51,7% выборка состоит из 

мальчиков, 48,3% из девочек. Все субъекты выборки имеют характеристики социальных 

сирот: 1) отсутствие одного или обоих родителей; 2) девиантное поведение; 3) низкая 

успеваемость. Путем анализа теоретической литературы можно подтвердить, что эти 

характеристики способствуют формированию статуса социального сиротства. Социальный 

сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам 

не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. 

Так как выборка состояла из гимназистов, средне арифметическое возраста 

исследуемых субъектов является М=14,3. Минимальный возрастной порог - 13 лет, 

максимальный возрастной порог – 16 лет. В данном случае можно отметить что 16 лет 

соответствует субъекту, который пошел поздно в школу и является представителем другой 

культуры. 

В рассматриваемой выборке были включены 11,7% испытуемых 13-ти лет, 60% 

испытуемых 14-ти лет, 15% испытуемых 15-ти лет и 13,3 % испытуемых 16-ти лет. 

Гипотеза 1. Существует взаимосвязь уровня адаптационных ресурсов и показателя 

взрослости у подростков социальных сирот. 

Для подтверждения первой гипотезы мы постарались выявить психологический 

возраст испытуемых и сравнить данный психологический возраст с хронологическим 

возрастом этих же испытуемых. Психологический возраст — это мера соответствия 

адаптивных способностей человека с требованиями взаимодействия в окружающем 

социуме. 

Исходя из нашего исследования психологический возраст состоит из потерь и 

приобретений до данного момента и оценивание своего психологического возраста в 

сравнении с хронологическим. Учитывая количественные результаты, мы можем отметить 

что среднее арифметическое М = 46,1, а среднее арифметическое по переменные 

приобретения М = 56,3. 

Таблица 2. Статистическая разница между переменными определяющими психологический 

возраст 

 t df Sig. (2-tailеd) 

Рair 1 Потери и приобретения -3,686 59 ,000 

Рair 2 Возраст и психологический 

возраст 
-1,752 57 ,085 

Выявляя статистическую достоверность между потерями и приобретениями в 

данном возрасте, психологическим возрастом и хронологическим возрастом у испытуемых, 

можем сделать следующие выводы:  

Существует достоверная разница между потерями и приобретениями у испытуемых 

из нашей выборки что говорит нам о том, что уровень приобретений или приобретений до 

данного момента является выше чем уровень потерь. Это дает нам право считать, что 

приобретения в этом возрасте важны для детей в возрасте 14-16 лет. 
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Разница между возрастом хронологическим и психологическим является 

пограничной, так как достоверность Р = 0,085, и это дает нам возможность предположить, 

что если бы выборка была больше, то и достоверность была бы больше. Но, на данный 

момент, для нашей выборки нет достоверно статистической разницы между 

психологическим возрастом и хронологическим возрастом. 

Таблица 3. Статистические связи между переменными 

  

У- 

прожитой 

жизни 

У – всей 

жизни 

Степень 

реал.псих. 

времени 

Ожид. 

прод. 

жизни 

Псих. 

возраст 

Потери 

 

 

Реarsоn Соrrеlatiоn -,465(**) -,335(*) ,272(*)   

Sig. (2-tailеd) ,000 ,010 ,039   

N 58 58 58   

У- прожитой 

жизни 

 

Реarsоn Соrrеlatiоn  ,425(**) -,262(*)   

Sig. (2-tailеd)  ,001 ,047   

N  58 58   

У – всей 

жизни 

 

 

Реarsоn Соrrеlatiоn   -,290(*) ,350(**) -,613(**) 

Sig. (2-tailеd)   ,027 ,007 ,000 

N   58 58 58 

RVR 

 

 

Реarsоn Соrrеlatiоn    -,468(**)  

Sig. (2-tailеd)    ,000  

N    58  

В ходе анализа данных мы определили степень корреляции потерь и приобретений 

испытуемых с характеристиками психологического осознания возраста. В ходе анализа 

можем предоставить следующие выводы: 

Существует достоверная корреляция между потерями уровнем прожитой жизни, 

уровнем осознания всей жизни и степенью реализованности психологического времени. Чем 

больше потери, тем меньше уровень прожитой жизни и уровень осознания всей жизни.  

Чем больше уровень приобретений, тем больше испытуемый осознает степень 

реализации психологического времени. 

Чем больше реализованность психологического времени (Рвр), тем больше осознание 

прожитой жизни. 

Реализованность психологического времени определяется соотношением 

психологического прошлого, настоящего и будущего.  

Гипотеза 2. Существуют гендерные различия в проявлениях социальной адаптации 

и взрослости у подростков социальных сирот. 

По второй гипотезе целью являлось выявить разницу между мальчиками и 

девочками по исследуемым переменным. По переменной «потери» среднее арифметическое 

для мальчиков равно M = 49,23, а среднее арифметическое для девочек равно M = 52,58. По 

переменной «приобретения» среднее арифметическое для мальчиков равно M = 58,45, а 

среднее арифметическое для девочек М =54,07. По переменной «психологический возраст» 

среднее арифметическое для мальчиков равно М = 21,76, а для девочек среднее 

арифметическое равно M = 15,56. По переменной «степень реализации психологического 

времени» среднее арифметическое для мальчиков равно M = 0,92, а для девочек M = 0,27. 

Таблица 4. Статистическая достоверность между исследуемыми группами 

 t-tеst fоr Еquality оf Mеans 

 t df р Mеan Diffеrеnсе 

Потери 1,760 58 ,084 6,6465 
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Приобретения 1,010 58 ,317 4,3792 

Психологический возраст 1,253 56 ,215 6,2069 

Степень реализованности псих. 

времени 
1,122 56 ,267 ,6509 

В ходе анализа данных между группами мальчиками и девочками мы не выявили 

статистически достоверную разницу. Этот факт можно объяснить тем, что в данном возрасте 

уровень восприятия и осознания потерь и приобретений, а также психологического возраста 

является одинаковым как для мальчиков, так и для девочек. Существует пороговая 

достоверность по переменной «потери», но это не дает нам возможности четко утверждать 

о существенной разнице. Такие результаты могут быть обусловлены особенностями 

подросткового возраста, а именно наличием максимализма и стремлением осуществить 

идеалы, созданные взрослыми, в связи с этим уровень потерь воспринимается крайне 

эмоционально. 

Выводы 

Исходя из результатов анализа литературы, можно сделать вывод о том, что подходы 

к изучению феномена социального сиротства отражают данный феномен с разных сторон 

составляя целостную картину. В ходе обобщения научного материала были 

сформулированы следующие положения: 

Социальные сироты — дети, лишенные попечения родителей, сироты при живых 

биологических родителях. Образ родителя в психике ребенка-сироты, во многом определяет 

фундаментальные, базовые характеристики его личности. В результате искусственно 

ограниченного пространства государственного учреждения, скудности личного опыта и 

понятийной сферы у таких детей не развивается потребность в познании, отсутствует 

интерес и не развивается социальный интеллект. 

Отсутствие реальных прав и собственности, а также серьезных обязанностей не 

формирует у ребенка - социального сироты способности жить в пространстве социально-

правовых норм, способности оценивать свои поступки в категориях прав и социальной 

ответственности. В итоге ребенок испытывает затруднения в выполнении обязательств в 

рамках данной ему ответственности в последующей взрослой жизни.  

Сравнения, проведенные на базе научных исследований, показали, что развитие 

детей из учреждений интернального типа в области интеллекта, чувств и характера уступает 

развитию детей, воспитывающихся в семье. 

Одним из сильнейших факторов в осложнении социальной адаптации детей 

социальных сирот является стигматизация. В данном случае стигмы, порождаемые 

обществом накладывают клеймо на ребенка обуславливая тем самым его место и не 

предоставляя возможности показать себя с другой лучшей стороны. В итоге сирота начинает 

соответствовать представлениям, которые ему предписал социум.  

Для решения задачи адаптации детей сирот необходимо проводить профилактику 

развития жизнестойких качеств у родителей позволяющих при наличии неблагоприятных 

экономических условий сохранять спокойствие и поддерживать теплые партнерские 

отношения с детьми. 

Развитие осознания и одновременное конструирование деятельности взрослеющих 

детей происходит в процессе взаимодействия с Миром взрослых. Обе системы деятельности 

(подростка и взрослого) взаимосвязаны и существуют параллельно.  

Опасность стадии подростка заключается в смешении ролей. Там, где в его основе 

лежит сильное предшествующее сомнение в собственной половой идентичности, не редки 

делинквентные и психотические эпизоды. Подростковый ум есть по существу ум моратория 
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— психологической стадии между детством и взрослостью, между моралью, уже усвоенной 

ребенком, и этикой, которую еще предстоит развить взрослому. 
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Морару Ина, Гингуляк Влaдислaв  

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И ОПТИМИЗМ У ПОДРОСТКОВ 

VITALITY AND ОРTIMISM IN ADОLЕSСЕNTS 

VITALITATЕA ȘI ОРTIMISMUL ÎN ADОLЕSСЕNȚĂ 

Резюме  

В связи с социaльной, экономической, политической нестaбильностью в нaшей стрaне, 

дa и в мире, современному человеку нa сегодняшний день приходится нaходиться в условиях 

провоцирующих рaзвитие стрессa. Исходя из этого, возникaет общее снижение чувствa 

безопaсности. Взгляды нa будущее стaновятся пессимистичными. Молодежь стaновится более 

пaссивной в решении возникaющих проблем. Негaтивное мышление создaет предпосылки к 

https://sites.google.com/site/test300m/pvl
http://esp.md/podrobnosti/2017/02/15/deti-bez-roditeley-kto-pomozhet-i-nauchit-zhit
http://nsportal.ru/
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возникновению рaзочaровaния в собственной жизни, неверие в собственные силы, нежелaнию 

действовaть. Это зaстaвляет зaдумaться о неэффективности доминирующего пессимистического 

мышления среди молодежи. Возникaет необходимость в изучении оптимизмa кaк фaкторa 

определяющего особенности деятельности и принятия решений, объяснения своих достижений 

и неудaч, выборa стрaтегий поведения.  

Ключевые словa: жизнестойкость, диспозиционный оптимизм, подросток, совлaдaние.  

Abstraсt 

In соnnесtiоn with sосial, есоnоmiс, роlitiсal unrеst in оur соuntry, and in thе wоrld, thе 

mоdеrn реrsоn, in the present days, has tо bе in соnditiоns that рrоvоke the stress dеvеlорmеnt. 

Рrосееding frоm this, thеrе is a gеnеral dесrеasе in thе sеnsе оf sесurity. Viеws оn thе futurе bесоmе 

реssimistiс. Yоung реорlе bесоmе mоrе рassivе in solving the еmеrging рrоblеms. Nеgativе thinking 

сrеatеs thе рrеrеquisitеs fоr thе еmеrgеnсе оf disillusiоnmеnt in оnе's оwn lifе, thе mistrust in оwn fоrсеs 

and dеsirе tо aсt. This makеs us think abоut thе inеffесtivеnеss оf thе dоminant реssimistiс thinking оf 

thе yоuth. We consider that thеrе is a nееd in thе study оf орtimism as a faсtоr determining the 

peculiarities of activity and decision making processes, thе еxрlanatiоn оf thеir aсhiеvеmеnts and thе 

failures, thе сhоiсе of behavior strategy. 

Kеy wоrds: lifе-sustaining, disроsitiоnal орtimism, adоlеsсеnt, coping. 

Rezumat 

În legătură cu instabilitatea socială, economică, politică din țara noastră și din lume, persoana 

modernă în condițiile actuale confruntă tensiuni și stres. De aici rezultă o scădere generală a 

sentimentului de securitate. Viziunile asupra viitorului tind spre pesimism. Tinerii devin mai pasivi în 

rezolvarea problemelor emergente. Gândirea negativă creează premise pentru deziluzie în viața proprie, 

neîncredere în propriile forțe, lipsa de dorință de a acționa. Acest lucru te face să gândești la ineficiența 

gândirii pesimiste dominante în rândul tinerilor. Este nevoie de studiul optimismului ca factor de al 

determinării și adoptării deciziilor, explicarea realizărilor și insucceselor, alegerea strategiilor de 

comportament. 

Cuvinte-cheie: vitalitate, optimism disproporțional, adolescent, coping. 

Леонтьев Д.А., Гордеева и Осин, относят оптимизм и жизнестойкость к ресурсам 

личности, обеспечивающим эффективность в выборе поведенческих стратегий, способствуя 

вовлеченности в выполняемую деятельность. Особенно это важно в студенческом возрасте, 

так как в студенческом возрасте происходят первые шаги в становлении личности как 

автономной единицы общества, как будущего профессионала, когда возникают трудности в 

виде постоянной смены видов деятельности, как учебной, так и вне учебной. Для подростка 

становится важной убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает 

максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности, что упорство 

позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и 

успех не гарантирован, что все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет 

знаний, извлекаемых из опыта. 

Таким образом, оптимизм и жизнестойкость, являются важными ресурсами 

личности, способствующими ее гармоничному развитию, эффективному выполнению 

любой деятельности. Исходя из этого, для нас, представляет интерес изучение взаимосвязи 

оптимизма и жизнестойкости у подростков. Кроме того, необходимо выявить гендерные 

различия в проявлении данных особенностей личности. Изучение данной проблемы легло в 

основу нашего исследования. 

В педагогике оптимизм рассматривался главным образом в виде принципа 

взаимодействия между учителем и учеником в процессе обучения. Васянович Г.П. отмечал, 

что принцип педагогического оптимизма основывается на радости, что зарождается в 

творческом труде. В ней раскрываются природные дарования ребенка, закаляются его воля, 

характер, формируется нравственно-эстетический идеал, отрицается созерцательный 
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оптимизм. С целью развития у ученика радости созидания, педагог сам должен овладеть 

педагогическим мастерством, тактом, моральной культурой. Умение раскрыть творческий 

потенциал ребенка, поддержать его стремление самовыражения добрым словом и чутким 

отношением является настоящим искусством, которым должен овладеть педагог. Приемом 

нравственного воспитания помочь ребенку поверить в собственные силы означает для 

ученика и учителя приобрести не только моральное, но и физическое здоровье [1].  

Эпоха же нового времени характеризуется существенным прорывом в области 

изучения оптимизма в прикладном аспекте. Возникло гуманистическое направление в 

изучении личности человека. Все более актуальными становились вопросы осмысленности 

жизни, раскрытия внутреннего потенциала личности. Накопление эмпирического материала 

в ходе исследований, посвященных проблеме оптимизма, создало почву для создания 

различных психологических школ. Например, в направлении гештальтпсихологии, теория 

поля К.Левина стала основой для понимания роли оптимистических и пессимистических 

ожиданий в направлении человеческого поведения [5]. В рамках бихевиоризма, теория 

локуса контроля Дж. Роттера также способствовала развитию исследований личности, 

связанных с такими терминами, как ожидания и атрибуции [10]. Потребность в изучении 

таких вопросов во многом была продиктована послевоенной обстановкой, связанной с 

массовыми депрессивными настроениями. Эти условия послужили причиной возникновения 

нового направления в психологической науке - позитивной психологии. Основателем 

данного направления по праву считается американский психолог М. Селигман, посвятивший 

большую часть жизни изучению оптимизма и теории выученной беспомощности. 

Это подход к изучению оптимизма предложенный американскими психологами 

М.Ф.Шейером, Ч.С.Карвером [14]. Авторы рассматривают оптимизм как личностную 

диспозицию. Суть данного подхода заключается в том, что оптимизм рассматривается как 

обобщенные положительные ожидания индивида, которые можно в большей или меньшей 

степени распространить на всю его жизнь. Этот конструкт можно также называть 

диспозиционным оптимизмом. Пессимизм является противоположным полюсом оптимизма 

и описывает отрицательные обобщенные ожидания индивида относительно будущего. Как 

указывают авторы концепции, конструкты оптимизма и пессимизма связаны с веками 

народной мудрости. Психологическое наполнение этих понятий авторы описывают через 

теорию мотивации, основная идея которой в том, что поведение направлено на достижение 

желаемых целей. Цели – это действия, конечные состояния или значения, которые человек 

воспринимает либо как желательные, либо как нежелательные. Люди стараются выстраивать 

свое поведение в соответствии с желательным результатом и стараются держаться подальше 

от того, что считают нежелательным. Таким образом, если цели недостаточно значимы, 

никакие действия не выполняются. 

Как отмечает О. А. Сычев, оптимистическое мышление оказывает множественные 

влияния на эффективное личностное функционирование и психическое здоровье учащихся: 

1) на чувство компетентности и, через него, на внутреннюю мотивацию;  

2) на постановку целей и настойчивость в их достижении: человек, верящий в 

возможность достижения успеха и важность приложения усилий для достижения успешного 

результата в деятельности, не будет бояться браться за сложные задачи, проявлять 

настойчивость, работоспособность и готовность доводить начатое дело до конца;  

3) способствует адаптивным реакциям на трудные жизненные ситуации и стресс: 

конструктивная интерпретация неудач способствует адаптивным поведенческим и 
эмоциональным реакциям на неудачи, использованию проблемно-фокусированных 

стратегий их преодоления [10]. 
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Еще одно объяснение лучшей способности оптимистов адаптироваться к трудным 

жизненным ситуациям заключается в том, что люди с оптимистическим мировоззрением 

включены в более широкую и поддерживающую социальную сеть, у них больше друзей, и 

они выше оценивают получаемую социальную поддержку [2]. 

Связь диспозиционного оптимизма и уровня субъективного благополучия 

рассматривалась в исследовании К. Муздыбаева, выборка которого составила 700 

респондентов. Полученные результаты позволили выдвинуть предположение о том, что 

пессимиста отличает внутренний дискомфорт, выражающийся в подавленном настроении, в 

неудовлетворенности качеством собственной жизни, в ощущении себя несчастливым, тогда 

как для оптимиста характерна внутренняя гармония, бодрость, ощущение счастья, 

удовлетворенность разными сторонами жизни [8]. 

М.Селигман и К.Петерсон связывают оптимизм и пессимизм с атрибутивным стилем 

субъекта. Согласно данной концепции, в процессе жизни у человека складывается 

определенная устойчивая манера объяснять причины происходящего, и когда он 

сталкивается с теми или иными результатами деятельности, он приписывает им причины в 

соответствии со сложившимся стилем атрибуции [9]. Для раскрытия понятий «оптимизм» и 

«пессимизм» с позиций этого подхода необходимо обратиться к описанию составляющих 

атрибуций. 

Выделяются три параметра атрибуции для жизненных событий: 

1) персонализация (внутренний – внешний); 

2) устойчивость (постоянный – непостоянный); 

3) генерализация (глобальный – частный). 

Внутренняя атрибуция описывает причину событий в понятиях, ссылающихся на 

себя; внешняя атрибуция объясняет причину факторами, лежащими вовне. Атрибуция 

постоянства описывает причины событий как постоянные, долговременные; атрибуция 

непостоянства характеризует причину как временную. Глобальная атрибуция объясняет 

причину событий обобщающими терминами, охватывающими множество ситуаций; частная 

атрибуция – ограничивающими терминами. Различные сочетания названных параметров 

формируют атрибутивный стиль человека. В связи с этим авторы теории выделяют такие 

стили, как оптимистический и пессимистический. 

Человек с оптимистическим атрибутивным стилем верит, что неприятности 

временны (атрибуция непостоянства для негативных событий), происходят только в одной 

сфере жизни (частная атрибуция для негативных событий), причиной неприятностей 

являются внешние обстоятельства (внешняя атрибуция для негативных событий). Хорошие 

события для него имеют постоянный характер (атрибуция постоянства для положительных 

событий), происходят в разных сферах жизни (глобальная атрибуция для положительных 

событий), а их причина лежит в нём самом (внутренняя атрибуция для положительных 

событий, происходящих с ним самим). 

Человек, имеющий пессимистический атрибутивный стиль, полагает, что 

неприятности будут длиться вечно (атрибуция постоянства для негативных событий), они 

происходят во всех сферах жизни (глобальная атрибуция для негативных событий), винит в 

неприятностях он себя (внутренняя атрибуция для негативных событий). Хорошее для 

субъекта с пессимистическим стилем атрибуции временно (атрибуция непостоянства для 

положительных событий), случается только в ограниченной области его жизни (частная 

атрибуция для положительных событий), происходит благодаря стечению обстоятельств 

(внешняя атрибуция для положительных событий) [12]. 

В исследовании Т.О. Гордеевой изучалась связь атрибутивного стиля и 

успеваемости у студентов. В результате тестирования были получены данные, которые 
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свидетельствуют о том, что при поступлении в университет, на факультет психологии 

высокие балы имеют именно абитуриенты с низкими оценками по тесту на оптимизм. 

Ученым «были сделаны следующие выводы: предпочтительным атрибутивным стилем в 

учебной деятельности студентов, а также абитуриентов является «реалистичный оптимизм», 

который сочетает в себе достоинство стратегии и оптимистической, и пессимистической» 

[2]. 

Роль оптимистического стиля объяснения в успешности в ходе обучения в 

университете изучалась К. Петерсоном и Л. Баррет в ходе лонгитюдного исследования. На 

материале результатов сдачи первой зимней сессии они продемонстрировали, что студенты, 

показавшие более высокий уровень успеваемости, чем следовало ожидать исходя из 

показателей теста академических способностей при поступлении и школьных оценок, были 

склонны к оптимистическому объяснению негативных ситуаций в учебе, т.е. описывали их 

как вызванные внешними, нестабильными и конкретными причинами. Напротив, студенты, 

объяснявшие негативные события как вызванные личными («это моя вина»), стабильными и 

всеохватывающими причинами, получили в ходе первой сессии в среднем более низкие 

оценки, чем следовало ожидать. Эта зависимость сохранялась, когда контролировался вклад 

способностей и депрессии. Кроме того, студенты с оптимистическим объяснительным 

стилем были более склонны ставить перед собой конкретные учебные цели и чаще 

обращаться за советами к научным консультантам, что также вносило свой вклад в 

успеваемость [9]. 

Жизнестойкость в ее широком понимании означает личностную характеристику, 

которая играет ключевую роль в совладании со стрессом. Чем более человек жизнестоек, тем 

более эффективно он может выполнять деятельность при наличии стрессовых ситуаций. Сам 

термин «жизнестойкость» впервые был выдвинут американскими психологами С.Мадди и 

С.Кобейса. Авторы рассматривали жизнестойкость как личностное качество 

характеризующее меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя 

внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности [6, с.3]. В 

теоретическом плане, понятие жизнестойкости вписывается в систему понятий 

экзистенциальной теории личности [13], выступая операционализацией введенного 

экзистенциальным философом П. Тиллихом [11] понятия «отвага быть». Эта 

экзистенциальная отвага предполагает готовность «действовать вопреки» — вопреки 

онтологической тревоге. Именно жизнестойкость позволяет выносить неустранимую 

тревогу, которая сопровождается выбором будущего, для которого характерна 

неизвестность, а не прошлого подразумевающего неизменность в ситуации 

экзистенциальной дилеммы [13]. 

Жизнестойкость также является паттерном структуры установок и навыков, 

позволяющим превратить изменения окружающей действительности в возможности 

человека. Согласно С.Мадди, является ключом к стрессоустойчивости и состоит из: 

жизнестойкого, т.е. трансформационного копинга; жизнестойкого отношения к 

окружающим людям; жизнестойких установок [7]. 

Д.А. Леонтьев охарактеризовал жизнестойкость как систему убеждений о себе, о 

мире, об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя три сравнительно 

автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих 

компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возникновению внутреннего 

напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия 

их как менее значимых [6, с.4]. 

Целью работы является исследование взаимосвязи оптимизма и жизнестойкости 

личности у студентов. 
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В ходе изучения научной литературы по теме исследования, нами были выдвинуты 

следующие гипотезы. 

1. Существует взаимосвязь оптимизма и жизнестойкости личности у студентов, а 

именно: чем выше уровень диспозиционного оптимизма, тем выше уровень 

жизнестойкости личности. 

2. Чем чаще используют студенты позитивный атрибутивный стиль, тем большими 

показателями жизнестойкости и ее составляющих они обладают.  

3. Существуют гендерные различия в проявлении оптимизма, выраженности 

атрибутивных стилей и жизнестойкости у студентов. 

Для достижения цели и проверки выдвинутых гипотез нами были поставлены 

следующие задачи: 

1) проанализировать научную литературу по теме исследования; 

2) изучить проявление и выраженность диспозиционного оптимизма у студентов; 

3) изучить атрибутивные стили у студентов; 

4) изучить проявление жизнестойкости личности и ее компонентов у студентов; 

5) выявить взаимосвязь жизнестойкости личности, диспозиционного оптимизма и 

атрибутивных стилей у студентов;  

6) выявить гендерные различия в проявлении оптимизма, выраженности атрибутивных 

стилей и жизнестойкости у студентов; 

7) разработать рекомендации на основе результатов исследования. 

Исследуемая выборка включает 110 студентов, учащихся 2-3 курсов различных 

специальностей. 

Для проверки гипотез, нами были использованы следующие диагностические 

методики. 

1. Опросник диспозиционного оптимизма Гордеевой Т.О., Сычева О.А., Осина Е.Н. 

Опросник предназначен для диагностики уровня диспозиционного оптимизма и 

представляет собой бланк с утверждениями (4 прямых, 4 обратных, 4 утверждений 

«наполнителей») и бланка-классификатора с надписями: "не согласен", "скорее не 

согласен", "ни да, ни нет", "скорее согласен", "согласен". 

2. «Тест Атрибутивных Стилей» в адаптации Л.М. Рудиной. Опросник предназначен для 

диагностики выраженности оптимизма-пессимизма. Представляет собой тест, 

состоящий из 48 парных утверждений, в которых представлены позитивные и 

негативные ситуации из сферы достижений, межличностных отношений и здоровья. 

3. Тест Жизнестойкости Мадди С. в адаптации Д.А. Леонтьева для выявления уровня 

жизнестойкости и ее компонентов. Методика состоит из бланка с 45 утверждениями, 

и бланка-классификатора с надписями: "нет", "скорее нет, чем да", "скорее да, чем 

нет", "да". 

Для статистической обработки полученных результатов, нами был использован 

метод линейной корреляции Пирсона, который позволяет определить наличие или 

отсутствие линейной связи между двумя количественными показателями, оценить ее 

тесноту и статистическую значимость, а также Т-критерий Стьюдента, позволяющий 

оценить, насколько статистически существенно различаются средние арифметические двух 

выборок.  

Научное исследование проводилось в несколько этапов. 

На первом этапе, подготовительном, был проведен анализ научной литературы по 
теме исследования, были сформулированы цели и задачи, выдвинуты гипотезы 

исследования, и определена исследуемая выборка. Также были подобраны соответствующие 

методы исследования. 
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На втором, диагностическом этапе было проведено исследование жизнестойкости, 

диспозиционного оптимизма и атрибутивных стилей у студентов. 

На третьем этапе, полученные экспериментальные данные были обработаны, 

представлены в таблицах и графически. Также был проведен статистический анализ 

полученных данных. 

На четвертом, этапе, был проведен эксперимент в виде тренинга на развитие 

жизнестойкости, позволивший получить данные об эффективности тренинговых методик. 

Анализ и интерпретация результатов исследования 

Исследуемая выборка состояла из мальчиков и девочек, чья структура 

распределялась следующим образом: 56,7% составляют девочки, 43,3% составляют 

мальчики. Можем считать, что данная выборка является симметричной с точки зрения 

количества.  

Таблица1. Дескриптивная статистика по характеристикам жизнестойкости 

 Вовлеченность Контроль Принятие риска 

Mеаn 35,5167 30,0000 17,2833 

Mеdiаn 35,5000 29,5000 16,0000 

Std. Dеviаtiоn 9,17900 8,05910 5,92064 

Minimum 10,00 11,00 7,00 

Mаximum 51,00 46,00 36,00 

Вовлеченность (соmmitmеnt) определяется как «убежденность в том, что 

вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти стоящее и интересное для 

личности». Человек с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от 

собственной деятельности. В противоположность этому, отсутствие подобной 

убежденности порождает чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни.  

Контроль (соntrоl) — это убежденность в том, что борьба позволяет влиять на 

результат происходящего. Противоположность этому — ощущение собственной 

беспомощности. Человек, который старается контролировать свою жизнь, ощущает, что сам 

выбирает собственную деятельность, свой путь.  

Принятие риска или вызов (сhаllеngе) — убежденность в том, что все происходящее 

способствует развитию — за счет извлекаемых из опыта (неважно, позитивного или 

негативного) знаний. Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, 

готов действовать, стремиться к новым свершениям. В основе лежит идея развития через 

активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование.  

Дескриптивная статистика по переменным жизнестойкости. 

Среднее арифметическое вовлеченности M = 35,52. 

Среднее арифметическое по контролю M = 30,00 

Среднее арифметическое по принятию риска M = 17,28 

Можем заметить, что самое низкое среднее арифметическое по характеристике 

«принятие риска». Это дает нам возможность сделать вывод о том, что на данном возрастном 

этапе подростки не склонны рисковать. Им более свойственны контроль и вовлеченность в 

ситуации стресса. Для подростков характерно стремление включаться в социальные 

отношения между сверстниками, участвовать в общих делах, объединяться под какой-либо 

идеей. Этому возрасту характерна борьба с идеологической системой, проверка взрослых на 

соответствие их действий идеалам, которые были ими же и построены. Также подросток 

является почти взрослым, но еще ребенком, его разрывают стремление к независимости 
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(выражающееся в уходах из дому и т.д.) и одновременное наличие зависимости от 

родителей.  

Таблица 2. Корреляция параметров жизнестойкости 

  Контроль Принятие риска 

Вовлеченность 

 

 

Реаrsоn Соrrеlаtiоn ,590(**) ,433(**) 

Sig. (2-tаilеd) ,000 ,001 

N 60 60 

Контроль 

 

 

Реаrsоn Соrrеlаtiоn  ,406(**) 

Sig. (2-tаilеd)  ,001 

N  60 

** Соrrеlаtiоn is signifiсаnt аt thе 0.01 lеvеl (2-tаilеd). 

Анализируя корреляционные показатели между переменными жизнестойкости, 

можем утверждать, что они зависимы друг от друга, и в них наблюдается межкомпонентное 

влияние. Напрашивается вывод, что чем больше будет проявляться вовлеченность, тем 

больше подросток возьмет на себя контроль и принятие риска в какой-либо ситуации в 

которой он находится. 

Таблица 3. Корреляция характеристик жизнестойкости с диспозиционным оптимизмом 

  Контроль Принятие 

риска 

Диспозиционный 

оптимизм 

Вовлеченность 

 

 

Реаrsоn Соrrеlаtiоn ,590(**) ,433(**) ,580(**) 

Sig. (2-tаilеd) ,000 ,001 ,000 

N 60 60 60 

Контроль 

 

 

Реаrsоn Соrrеlаtiоn  ,406(**) ,441(**) 

Sig. (2-tаilеd)  ,001 ,000 

N  60 60 

** Соrrеlаtiоn is signifiс 

Анализируя корреляцию между параметрами жизнестойкости и диспозиционного 

оптимизма можем утверждать, что диспозиционный оптимизм коррелирует с 

вовлеченностью и контролем. Чем больше подросток является вовлеченным в какую-либо 

ситуацию и убежден в том, что его действия повлияют на ее изменение тем выше его 

диспозиционный оптимизм. 

Таблица 4. Связь между диспозиционным оптимизмом и жизнестойкостью 

  Жизнестойкость 

Диспозиционный 

оптимизм 

Реаrsоn Соrrеlаtiоn ,517(**) 

Sig. (2-tаilеd) ,000 

N 60 

Из выше представленной таблицы можем сделать вывод, что диспозиционный 

оптимизм влияет на жизнестойкость и наоборот, чем выше жизнестойкость, для которой 

характерно сохранение оптимальной деятельности при стрессовых ситуациях, тем больше 

будет диспозиционный оптимизм, которому свойственны позитивные ожидания 

относительно будущего. Таким образом, наша гипотеза о связи жизнестойкости и 

диспозиционного оптимизма подтверждается. 

Гипотеза 2. Существуют гендерные различия в проявлении оптимизма, 

выраженности атрибутивных стилей и жизнестойкости у подростков. 

Исходя из анализа количественных данных, складывается следующая картина: 

Среднее арифметическое девочек по переменной «Вовлеченность» M = 36,33, а у мальчиков 
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M = 34,58. Среднее арифметическое по переменной «Контроль» у девочек равно M = 29,70, 

у мальчиков M = 30,20. По переменной «Принятие риска» среднее арифметическое у девочек 

составляет M = 17,85, а у мальчиков среднее арифметическое равно М = 16,62. По 

компоненту «Жизнестойкость» среднее арифметическое у девочек M = 83,49, а у мальчиков 

M = 81,39. Жизнестойкость представляет собой качество личности, характеризующее 

устойчивость человеческой деятельности под воздействием внешних негативных факторов 

влияния.  

Таблица 5. Достоверная статистическая разница 

 t-tеst fоr Еquаlity оf Mеаns 

 t df р Mеаn Diffеrеnсе 

Вовлеченность ,721 57 ,474 1,7564 

Контроль -,231 57 ,818 -,4953 

Принятие риска ,785 57 ,436 1,2331 

Жизнестойкость ,418 57 ,678 2,1002 

Статистически достоверных отличий между мальчиками и девочками не существует. 

Таким образом, мы можем утверждать, что в подростковом возрасте Вовлеченность, 

Контроль и Принятие риска как параметры Жизнестойкости воспринимаются и 

проживаются у мальчиков и девочек одинаково. 

Диспозиционный оптимизм представляет собой состояние, при котором человек 

ожидает от будущего позитивного исхода. Это, прежде всего состояние ожидания, при 

котором в результате несоответствия может возникнуть фрустрация. Оптимизм как 

атрибутивный стиль определяет модель поведения и реакцию. Например, человек с 

позитивным атрибутивным стилем воспринимает прошлое как урок и не повторяет 

ошибочных действий, в то время как человек с негативным атрибутивным стилем 

рассматривает прошлое как несправедливость, снижая концентрацию на настоящем моменте 

жизни.  

Исходя из анализа данных, среднее арифметическое по компоненту 

«Диспозиционный оптимизм» у девочек равно M = 23,94, у мальчиков М = 21,81. По 

компоненту «Негативный атрибутивный стиль» среднее арифметическое у девочек M = 

12,45, у мальчиков М = 10,42. По компоненту «Позитивный атрибутивный стиль» среднее 

арифметическое у девочек составляет М = 9,18, а у мальчиков М = 9,62. 

Таблица 6. Статистически достоверные разницы 
 t-tеst fоr Еquаlity оf Mеаns 

 

t df р 
Mеаn 

Diffеrеnсе 

Std. Еrrоr 

Diffеrеnсе 

95% Соnfidеnсе 

Intеrvаl оf thе 

Diffеrеnсе 

      Lоwеr Uрреr 

Диспозиционный оптимизм 1,267 57 ,210 2,1317 1,68229 -1,23703 5,50043 

Негативный атрибутивный 

стиль* 
2,318 57 ,024 2,0315 ,87630 ,27670 3,78623 

Позитивный атрибутивный 

стиль 
-,432 57 ,667 -,4336 1,00370 -2,44344 1,57631 

*р 0.05 

При анализе достоверных разниц по атрибутивному стилю можем отметить, что 

статистически достоверная разница существует только по негативному атрибутивному 

стилю. Данный стиль более свойственен девочкам, это дает нам возможность утверждать, 

что девочки более эмоционально относятся к происходящим ситуациям оценивая их заранее 

негативными.  
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Наша гипотеза о разнице в проявлении атрибутивных стилей частично 

подтверждается, так как достоверная разница подтвердилась в одной характеристике, но не 

во всех.  

Выводы 

Исходя из результатов анализа литературы, можно сделать вывод о том, что подходы 

к изучению феномена оптимизма не противоречат друг другу, скорее описывают явление с 

различных сторон. Пессимизм и оптимизм рассмотрен всеми авторами как положительный 

и отрицательный прогноз. Только М. Селигман акцентирует внимание на причинах 

возникших ожиданий, которые необходимо определить в соотношении с особенностями 

атрибутивного стиля. 

Опираясь на собранный материал, можно выделить ряд теоретических положений: 

 оптимизму и пессимизму соответствуют позитивные и негативные 

ожидания, в какой-либо отдельно взятой ситуации или в будущем;  

 оптимисты от пессимистов отличаются атрибутивным стилем; 

 пессимисты отличаются готовностью уступать в сложной ситуации, 

наличием низкого уровня притязаний, отрицанием и уходом от проблемной 

ситуации, подавленностью. 

 для оптимистов характерны наличие веры в себя и в людей, которые их 

окружают, активность в поиске решения проблемных ситуаций, отсутствие 

«зацикливания» на причинах своих неудач, наличие высокой энергичности, 

а также силы воли. 

Оптимизм и пессимизм являются не только отражением стиля мыслительной 

деятельности конкретно взятой личности, но и важным элементом в процессе ориентации 

человека в мире. 

Жизнестойкость представляет собой паттерн, состоящий из совокупности установок 

и навыков, который позволяет превратить изменения окружающей действительности в 

ресурсы, необходимые человеку для адаптации.  

Являясь социально-психологическим свойством, жизнестойкость возникает в 

раннем детстве и укрепляется в подростковом возрасте. Результатом развития данной 

личностной черты, которое происходит под влиянием внешних факторов, является, в 

конечном итоге, качественная успеваемость подростков. 
Для жизнестойкого человека неизвестность является ресурсом, в то время как люди 

с низкой выраженностью черты «hаrdinеss» склонны считать неизвестность опасной. В связи 

с этим, менее жизнестойкие люди выбирают неизменность, применяя одни и те же модели 

поведения, что приводит к дефициту ресурсов и отсутствию гибкости в случае 

возникновения ситуаций стресса.  

Жизнестойкость оказывает положительный эффект не только в стрессовых, но и в 

обыденных ситуациях, требующих креативного подхода и развитого воображения. 
Условия, при которых формируется жизнестойкость, предполагают наличие 

осознания и принятия человеком собственной уязвимости в противоположность отрицанию 

реального положения вещей. Принятие собственной уязвимости позволяет наиболее 

качественно оценить собственные возможности, что является необходимым при 

осуществлении самоактуализации.  

Теоретический анализ особенностей подросткового периода позволяет 

сформулировать следующие положения:  

В период с 11 по 19 лет в структуре мотивационно-личностной сферы происходят 

значительные преобразования. Она приобретает иерархичность, мотивы подростка 
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становятся не непосредственно действующими, а возникающими на основе сознательно 

принятого решения, многие интересы превращаются в устойчивые увлечения. 

В мотивационной структуре процесса общения происходят значимые перемены: 

теряют актуальность отношения с родителями, учителями, первостепенную значимость 

приобретают отношения со сверстниками, ярко проявляется аффилиативная потребность в 

принадлежности какой-нибудь группе, обнаруживается тенденция к поиску близких 

дружеских связей, основанных на глубокой эмоциональной привязанности и общности 

интересов. Существенные преобразования происходят в характере мотивации учебно-

познавательной деятельности подростков. Воспринимая человека любого возраста, 

подросток акцентирует внимание на физических особенностях, элементах облика, стиле 

одежды, прическе, выразительном поведении.  

Главной особенностью построения мировоззрения подростка является создание 

мысленного идеала семьи, религии, общества, по сравнению с которым проигрывают 

реально существующие семьи, религии и общества. Наличие идеалов определяет развитие 

жизнестойких качеств у подростка. 
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UTILIZAREA MUZICII ÎN RECUPERAREA COPIILOR CU TULBURĂRI DE 

SPECTRU AUTIST (TSA) 

THE USE OF MUSIC IN THE RECOVERY OF CHILDREN WITH AUTIST 

SPECTRUM DISORDERS (ASD) 

Rezumat 

Articolul este centrat pe influența muzicii, procesului de a cânta la un oarecare instrument 

muzical asupra învățării, modul în care aceasta stimulează creierul. Astfel autorii fac referire la cercetări 

http://psystudy.ru/
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empririce efectuate de cercetători din lume, la neuroștiință, de asemenea menționând și studiile efectului 

terapeutic a muzicii lui Mozart. În articol sunt date beneficiile concrete ale studierii unui instrument, 

fiind sintetizată o serie de lucrări din literatura de specialitate aferentă temei abordate. Scopul de bază al 

articolului este de a sublinia rolul muzicii în cazul copiilor cu TSA, introducând noțiunea de meloterapie. 

Autorii de asemenea menționează importanța adaptării meloterapiei la necesitățile și gradul de afectare 

al copilului autist, dezvăluie potențialul instrumentelor muzicale în domeniul discutat. În articol sunt 

date studii de caz care prezentă rezultatele utilizării muzicii în recuperarea copiilor cu tulburări cu spectru 

autist. 

Cuvinte-cheie: instrumente muzicale, meloterapie, muzică, tulburări de spectru autist. 

Abstract 

The article is focused on the influence of music, process of playing a musical instrument on the 

learning and developmental processes, way of stimulating the brain. Thus, the authors refer to empirical 

researches carried out by foreign researchers, to neuroscience, as well as mentioning the studies on the 

therapeutic effects of the Mozart music. The article contains the concrete benefits of studying a musical 

instrument as result of synthesizing a series of specialized literature relevant to topic under discussion, 

the main goal of the article is to emphasize the role of music in the case of ASD children, introducing 

the notion of melotherapy. The authors mention also the importance of adapting the melotherapy to the 

necessities and degree of affection of the autist child, reveal the potential of the musical instruments in 

this field. The article also englobes case studies that present the results of using the music in the process 

of recovery the children with autistic spectrum disorders. 

Key-words: musical instruments, melotherapy, music, autistic spectrum disorders. 

Meloterapia: utilizare și beneficii  

Ce e muzica? Am putea spune simplu că e arta sunetelor, dar clar nu ne putem opri aici. 

Numai ascultând-o, ea are puterea să ne transpună într-o lume numai a noastră în care totul devina 

mai simplu, mai bun și mai frumos. O lume în care ne place să evadăm de fiecare dată când viața 

ne încearcă, un prieten tăcut și de încredere căruia putem să îi încredințăm orice ne doare.  

Ce se întâmplă atunci când devenim capabili să creăm muzică? Devenim stăpânii absoluți 

ai acelei lumi prin care putem să ne creăm propriile sentimente și trăiri așa cum noi avem nevoie de 

ele. Nu mai este nevoie să preluăm sentimentele deja create de muzică ci putem să devenim 

Dumnezeul lor, să le modelăm și să le expunem după propriile simțiri. Astfel muzica devine o 

modalitate de comunicare într-un limbaj comun tuturor care are la bază doar sentimentele.  

De aici devine limpede că nu poate fi pusă la îndoială necesitatea utilizării muzicii în orice 

context. Când vine vorba de copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) muzica devine chiar 

indispensabilă fiind una din cele mai clare și simple modalități de stimulare și comunicare. 

Am putea spune că meloterapia face parte din terapiile neconvenționale, complementare, 

care începe să fie din ce în ce mai mult folosită atât în diverse probleme psihice în general, cât și în 

cazul tulburărilor de spectru autist în special. 

Edith Lecourt, secretar general al Asociației de Meloterapie din Franța spunea despre 

aceasta că “muzicoterapia constituie o parte a tehnicilor modern de tratament a diferitelor categorii 

de afecțiuni determinate de dificultăți psihice și patologii mentale… Se por obține rezultate în 

psihoze profunde, în autism infantile și chiar în demență senilă” [1]. 

Anne Marie Ferrand, neuropsiholog și fondatoarea Asociației mai sus menționate spune că 

“există persoane cu tulburări de vorbire…iar pentru remedierea acestora se folosește muzicalitatea 

limbii, accentele, intonația. Se pot trata astfel tulburările de pronunție, de vocabular, mutism, 

autism, afazii amnezice, etc. Copiii speciali cu anumite deficiențe pot învăța vorbitul prin 

intermediul cântatului” [după 2]. 

 O explicație ar putea fi legată de faptul că “în noi există energie vibratorie iar muzica este 

sunet care vibrează și interferează cu lumea subtilă a energiilor” [după 2]. Sunetul și ritmul 
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reprezintă unelte cu ajutorul cărora se tratează multiple probleme de sănătate atât fizică cât și 

psihică, de la anxietate, depresie, autism, schizofrenie, până la probleme cardiace și dureri cronice. 

Există studii conform cărora a învăța să cânți la un instrument este activitatea care 

stimulează cel mai mult creierul. Cu alte cuvinte, studiul unui instrument înseamnă utilizarea 

creierului cu maximul său de potențial. Practic, aceasta dezvoltă părți ale creierului pe care nici o 

altă activitate nu reușește să le stimuleze. Odată dezvoltate, aceste zone ale creierului pot fi folosite 

și la alte activități.  

În 2004 s-a făcut un studiu pe un eșantion de 144 de copii cu vârsta de 6 ani. Aceștia au 

fost împărțiți întâmplător în 4 grupuri și studiul s-a desfășurat pe parcursul a 36 de săptămâni. 

Copiilor din primul grup li s-au dat lecții de pian, celor din al doilea grup li s-au predat lecții de 

cântat, membrilor celui de-al treilea grup li s-a predat actoria iar celor din al patrulea grup nu li s-a 

predat nimic. Tuturor participanților li s-a făcut un test IQ atât înainte cât și la sfârșitul studiului. 

Toți participanții au înregistrat o creștere a IQ-ului la sfârșitul testului însă cele două grupuri cărora 

li se predase muzică au obținut creșteri semnificative. Grupul cu cel mai bun scor a fost acela al 

căror membri luaseră lecții de pian. De ce? Răspunsul se află în neuroștiință.  

De-a lungul timpului creierul a fost studiat iar în imagistica medicală se poate observa cum 

anumite părți ale creierului se văd ca fiind mai dezvoltate în cazul persoanelor care cântă la un 

instrument. Neurologul Oliver Sacks, în lucrarea “Muzicofilia – povești despre muzică și creier” 

precizează că nu poate face distincția între creierul unui matematician, fizician, lingvist sau artist 

de orice fel însă poate identifica imediat creierul unui muzician profesionist. Tot Oliver Sacks 

menționează că există studii conform cărora muzica reduce nivelul cortizonului, hormon asociat cu 

stările de stres, și ajută la eliberarea endorfinei, hormon asociat cu stările euforice [3, 4]. 

Muzica lui Mozart și efectul său terapeutic sunt studiate de zeci de ani. Unul din cercetătorii 

care s-au ocupat de aceste studii este Alfred Tomatis. “A fost studiat Efectul Mozart când, în urma 

experimentelor, s-a constatat că audierea muzicii mozartiene dezvoltă foarte mult gândirea spațială 

și aptitudinile matematice. Neurofiziologii au demonstrat că există o sincronizare între activitatea 

ritmică a creierului și ritmicitatea muzicii lui Mozart” [5]. 

Care sunt beneficiile concrete ale studierii unui instrument? 

1. Formează interdependența brațelor (nu știe stânga de face dreapta). 

2. Dezvoltă atenția distributivă – este necesar ca cel care execută o partitură să fie atent la 

mai multe aspecte simultan (înălțimea notelor, durata lor, intensitatea cu care sunt executate, modul 

de suprapunere a vocilor, interpretarea lor, etc.). 

3. Stimulează capacitatea de concentrate pe o perioadă mai lungă de timp. 

4. Stimulează conștientizarea de sine. 

5. Crește stima de sine și capacitatea de înțelegere că, deși la început pare imposibil, cu 

răbdare și determinare, orice devine posibil. 

6. Învață executantul că doar forând limitele, poate evolua. 

7. Previne îmbătrânirea prematură, fiind cel mai bun exercițiu cognitiv. Creează o mai 

bună adaptare a creierului la efectele îmbătrânirii. 

8. Dezvoltă capacitatea de exprimare a sentimentelor (nu poți interpreta muzica dacă nu 

pui în ea o parte din propriile simțiri), dar și capacitatea de empatizare. 

9. Dezvoltă gândirea abstractă, cât și capacitatea de concretizare, etc. 

10. Odată dobândite aceste aspecte și generalizate în viața de zi cu zi, ele ușurează 

abordarea oricărei problematici care apare, astfel încât individul să poată să o înfrunte cu mai multă 

lejeritate.  

Este cunoscut faptul că fericirea se învață iar studiul unui instrument ajută foarte mult în 

aceste sens. De aici și necesitatea dezvoltării unor terapii pe baza muzicii.  
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Abilitatea de a aprecia și a răspunde la muzică este o calitate înnăscută a ființei umane. 

Această abilitate, de obicei rămâne nealterată de către handicap, și nu depinde de educația muzicală 

în general. Pentru persoanele care găsesc comunicarea verbală ca fiind o formă neadecvată de 

exprimare personală, terapia prin muzică oferă un spațiu sigur pentru exteriorizarea sentimentelor… 

este folosită cu scopul de a încuraja dezvoltarea fizică, mentală, socială și emoțională, și starea de 

bine în general. 

În cazul copiilor cu TSA muzica joacă un rol aparte. Ea poate fi asociată și cu ludoterapia 

(terapia prin joc) iar acestea două, împreună, sunt exact ceea ce își dorește un copil de unde se 

creează cadrul perfect pentru învățare. Cu ajutorul lor copiii dezvoltă abilități de socializare, 

creative, cognitive și fizice, de explorare, de cercetare, etc. Fiind atrași de sunetele pe care le pot 

emite instrumentele, aceasta generează un soi de motivație intrinsecă în calea căreia nu poate sta 

nimic. Copilul își dorește să vadă cum se emit acele sunete, cum poate să le controleze și totul se 

desfășoară în joacă.  

Sunetele muzicale sunt emise pe lungimi de undă, care se măsoară în Hertzi (Hz). Este 

foarte bine cunoscut efectul terapeutic al lungimilor de undă, drept pentru care foarte multe aparate 

medicale se bazează pe acestea. Fiecare sunet are propria frecvență drept pentru care poate fi folosit 

în scop terapeutic pentru diverse afecțiuni chiar și fizice ( de exemplu, nota DO se poate folosi în 

combaterea anemiei, nota RE se utilizează în afecțiunile tubului respirator, MI pentru aparatul 

vizual și tubul digestive, etc.).  

Care sunt problemele pe care meloterapia le poate rezolva? 

Probleme de comunicare în general (verbală, a sentimentelor). Există mărturii conform 

cărora, odată cu începerea studiului unui instrument, copiii cu TSA nonverbali au început să 

vorbească. Acest lucru se datorează faptului că, prin învățarea controlării unui instrument se 

dezvoltă partea creierului responsabilă cu vorbirea. Au existat situații în care terapia logopedică a 

fost mult ușurată, copilul putând să pronunțe mai ușor anumite sunete pe care nu le avea în aria de 

emisie. 

Muzica înseamnă și ritm – astfel sunt mult mai ușor rezolvate problemele de fluență în 

vorbire deoarece, pentru a cânta, copilul este stimulat să respecte metrica muzicală și să 

conștientizeze ritmicitatea vorbirii, accentual metric și silabisirea. 

Îmbunătățirea auzului fonematic, dezvoltarea dicției, esențiale pentru o bună comunicare 

în vorbire ( pronunțarea clară a tuturor literelor din cuvinte). 

Recunoașterea sensurilor polisemantice a cuvintelor. 

Corectează structura gramaticală a vorbirii (stimulează copilul să folosească prepoziții de 

legătură, verbe, substantive, adverbe, adjective, utilizarea corectă a timpurilor, etc.), ajutând la 

îmbogățirea vocabularului și a cuvintelor active din acesta. 

Ajută copilul să conștientizeze tonul și timbrul vocii în scopul controlării acestora în 

vorbire (copiii cu autism au tendința fie să vorbească prea tare, fie prea pițigăiat). 

Stimulează controlul respirației (inspirație-expirație), cât și coordonarea respirație-mișcare, 

ceea ce duce la o mai bună conștientizare de sine. 

Dezvoltă abilitățile de ascultare extreme de necesare în plan cognitiv. 

Stimulează dezvoltarea coordonării mână-ochi, unde copiii cu autism sunt deficitari. 

Îmbunătățește motricitatea grosieră cât și motricitatea fină. 

Dezvoltă capacitatea de a identifica și diferenția sunetele indiferent de natura lor (zgomote 

din natură, sunete muzicale sau sunetele vorbite). 

Ajută la dezvoltarea gândirii, proces psihic necesar pentru realizarea operațiilor logice. 

Reduce tulburările de anxietate. 
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Stimulează capacitatea de imitare, dar și pe cea de demonstrație, de expunere a celor 

învățate, etc. 

Meloterapia merge în două direcții – activă și receptivă. Se poate utiliza doar ca modalitate 

de relaxare, unde copilul cu TSA poate să asculte pasaje preferate pentru a i se induce o stare de 

calm, de bine interior, stare care mai apoi poate fi folosită în sensul dezvoltării cognitive sau a 

exprimării sentimentelor, ori în sensul activ unde copilului i se pun la dispoziție instrumente 

muzicale pe care este încurajat să le exploreze. De aici pot urma o multitudine de jocuri care să 

urmărească dezvoltarea în anumite direcții sau pur și simplu copilul poate fi lăsat să își descarce 

frustrările și furia pentru propria relaxare. Meloterapia poate să mai însemne, în special la vârste 

mai mici, cântece asociate cu mișcarea, fapt ce îi ajută pe copii să înțeleagă sensurile unor cuvinte, 

să le pronunțe corect și ritmic, să asocieze ritmicitatea muzicii cu cea a vorbită și cu cea a corporală.  

Pentru ca un copil cu autism să urmeze ședințe de meloterapie nu este necesar să aibă în 

prealabil aptitudini muzicale. Orice le poate urma. La început nu este necesar să se urmeze un 

anume protocol ci se poate merge foarte ușor pe improvizație, fapt ce permite participanților să se 

cunoască, să își descopere potențialul, să descopere potențialul instrumentelor și să relaționeze într-

o manieră noninvazivă. Improvizația nu trebuie judecată din punct de vedere muzical ci pur 

terapeutic. 

Există studii conform cărora nu talentul este depanajul principal pentru performanță în 

muzică, ci doar exercițiul. Unul din studii s-a desfășurat măsurând aptitudinile muzicale ale 

participanților la început, iar după câțiva ani le-au fost măsurate performanțele. Cei care au avut 

cele mai bune rezultate au fost aceia care au exersat mai mult și mai susținut (studiu cu caracter 

permanent, zilnic). În concluzie, nu se poate ajunge la performanță doar cu talentul și nu doar cei 

talentați pot ajunge la performanță – drumul spre succes este pavat cu multă muncă. Este de la sine 

înțeles că cei talentați pot ajunge la performanță mult mai ușor decât cei cu aptitudini muzicale mai 

puține, însă limita este cerul și nimic nu este imposibil. 

Sesiunile de meloterapie, la fel ca și orice altă terapie, trebuie adaptate gradului de afectare 

a copilului și capacității de care dispune la momentul respectiv. Se pleacă cu pași mărunți, 

urmărindu-se anumite ținte. Primele ședințe pot reprezenta o provocare deoarece copilul nu este 

familiarizat cu sunetele produse de instrumente. Luând în calcul hipersensibilitatea senzorială unii 

copii pot accepta la început doar anumite timbruri instrumentale. De exemplu, trompeta emite un 

sunet puternic, metalic, drept pentru care nu se folosește decât după ce copilul a experimentat sunete 

asemănătoare și s-a familiarizat eu ele. Instrumentele de suflat în general reprezintă o provocare 

pentru orice executant, fiind considerate cel mai dificil de studiat (într-o orchestră, suflătorii 

beneficiază de grupa I de muncă, la fel ca și minerii). 

Armonia muzicală (arta înlănțuirii acordurilor) este și ea o sursă inepuizabilă de 

comunicare. Odată stăpânită, aceasta poate fi folosită pentru a exprima nonverbal ceea ce simte 

interpretul prin folosirea alternativă a acordurilor consonante (care sună frumos) cu cele disonante 

(care sună urât), dar care puse în contextul muzical potrivit devin indispensabile. Este ca și cum, 

atunci când faci o prăjitură, iei o lingură zdravănă de esență de vanilie și o înghiți. Apoi spui că nu 

o folosești la prăjitură pentru că nu e bună. Însă dacă folosești cantitatea necesară aluatului, ea poate 

armoniza totul dând un altă aromă întregului preparat.  

Satisfacția supremă în cazul unui copil cu autism este atunci când reușește să facă muzică 

în grup fără a mă referi doar la un simplu cântecel cântat la unison cu un alt copil, ci la un act artistic 

de genul duetelor sau trio-urilor în care fiecare individ are o parte de execuție bine stabilită și 

studiată îndelung anterior. Astfel el reușește să comunice nonverbal cu semenii făcând în același 
timp un lucru ieșit din comun până atunci. Dacă ne gândim la faptul că și pentru un copil cu 

dezvoltare neuropsihologică tipică acest lucru este un mare prilej de bucurie, pentru copiii cu autism 

un astfel de exercițiu poate însemna descărcarea maximă de frustrare și sursa de fericire pentru 
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câteva zile. Acolo se creează ritm, armonie și melodie, toate aduse laolaltă într-un act binefăcător 

atât pentru copii cât și pentru terapeuți. Un astfel de exercițiu poate fi făcut chiar și cu sprijin 

individual din partea terapeuților, nefiind necesar ca autistul să fie capabil să execute singur propriul 

pasaj. Acesta dezvoltă capacitatea de înțelegere a rolului individului într-un grup cum ar fi clasa de 

elevi sau rolul său într-un joc sau activitate pe echipe. 

Potențialul instrumentelor muzicale în recuperarea copiilor cu tulburări de spectru 

autist 

Instrumentele muzicale posedă un potențial aproape inepuizabil. Utilizat corespunzător, 

acest potențial aduce beneficii enorme atât pentru copiii cu autism cât și pentru familiile acestora.  

Încă de la vârste foarte mici, copiii, fie ei autiști sau nu, sunt atrași de obiecte care produc 

zgomote. Acestea le creează o dorință interioară de a explora mai mult obiectul zgomotos și astfel 

se creează prilej de a cunoaște lumea din jur. Prin urmare, lada cu jucării a unu copil conține 

obligatoriu zornăitori, tobițe sau alte instrumente de percuție, instrumente de suflat, instrumente 

cordofone, toate de jucărie, acestea dezvoltând foarte mult chiar și imaginația copilului, el putându-

se vedea ca mare star pe o scenă, în fața unui public numeros.  

Mai târziu, începând cu vârsta de 5-6 ani, copiii pot trece la instrumente adevărate pe care 

pot începe să le studieze efectiv. Studiul pianului, de pildă, poate fi început la vârsta de 5 ani, sau 

în situațiile în care copilul este supradezvoltat cognitiv și foarte talentat (dotat din punct de vedere 

al aptitudinilor muzicale), se poate pleca de la vârsta de 3 ani.  

Studiul chitarei este mai pretențios deoarece presupune ca una din mâini (stânga în cazul 

dreptacilor și invers) să apese pe coardele tensionate ceea ce produce o durere fizică. Să nu mai 

vorbim de faptul că la pian ambele mâini fac același lucru, apasă pe clape, însă la chitară o mână 

apasă pe coarda tensionată în timp ce una o acționează (se fac două lucruri diferite cu ambele mâini, 

în același timp). Sunetul este menținut atâta timp cât coarda este apăsată. Din acest motiv studiul 

chitarei este recomandat să se înceapă după vârsta de 9 ani la copiii cu dezvoltare tipică, însă cu 

aceeași specificație că la copiii talentați și foarte motivați intrinsec se poate începe și mai devreme.  

Dacă unui copil cu autism i se dau jucării comune, cel mai probabil le va alinia sau va 

începe să studieze îndelung părți ale acestora (în special pe cele mobile, în semn de autostimulare). 

Însă, în momentul în care i se oferă o chitară el va încerca să îi acționeze coardele, comportament 

perfect normal și pentru un copil tipic. De aici joaca poate degenera iar copilului i se oferă 

posibilitatea de a explora, de a testa, chemat fiind parcă de vibrația sunetelor.  

Dacă îi este pusă la dispoziție o claviatură, copilul va apăsa clapele și se va plimba cu 

degetele de la sunetele mai grave la cele mai acute și invers, explorând sunetul ca pe ceva palpabil, 

concret. De aici se pot dezvolta o grămadă de povești de succes. Una dintre ele este cea a Tatianei 

Dăciulescu din București, absolventă de liceu de artă și de facultate de psihologie. Le-a îmbinat 

perfect, iar rezultatul se numește PIANO THERAPY. Într-un interviu acordat revistei 

“Cosmopolitan” Tatiana declară că “Piano Therapy este o metodă complementară care vine în 

sprijinul analizei comportamentale aplicate și a logopediei, pentru a aduce un plus în dezvoltarea 

abilităților copilului” [după 2]. 

Această metodă s-a născut în timp. Combinându-se metodica predării pianului cu nevoile 

specifice de învățare la copiii cu TSA s-a dezvoltat o modalitate unică de abordare a instrumentului 

fapt ce a dus la ușurarea muncii cu acei copii. De aici s-a născut și o asociație, s-a format o echipă, 

sub aripa cărora copiii cu autism pot să își dezvolte aptitudinile muzicale, să învețe lucruri noi și să 

se relaxeze. 

Și mai stimulant este atunci când unui copil cu autism i se oferă un instrument de suflat. 

Pentru a emite sunete nu mai este suficient să își miște degetele, ci se pune în mișcare întreg 

organismul. Este nevoie de aspirație, de suflu, de dozare a aerului expirat, de mișcarea degetelor pe 

orificiile instrumentului pentru a se emite diverse sunete, iar când reușesc, satisfacția este vădită, 
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sentiment datorat faptului că efortul depus pentru utilizarea acelui instrument este mult mai mare 

decât în cazul altor instrumente. Tot o provocare o constituie și timbrul unora din instrumentele de 

suflat. Acționate și private de aproape pot provoca reacții neplăcute la copiii hipersensibili însă 

există posibilități când, private de la o oarecare distanță, îi pot fascina și relaxa. O fanfară privită de 

la distanță, de exemplu, poate constitui o astfel de sursă. 

Vocea umană este și ea considerată tot un instrument muzical, iar tehnicile de canto sunt la 

fel de stimulative precum studiul oricărui alt instrument. Exercițiile dedicate cântului vocal 

presupun un efort fizic nebănuit pentru că, privind la lejeritatea cu care unele persoane interpretează 

o melodie, la prima vedere pare că oricine deschide gura poate face la fel. Tocmai în asta constă și 

măiestria artei, aceea de a face lucrurile grele să pară simple. Dacă privești la un artist și pentru un 

moment îți dă senzația că ceea ce face este folare la ureche atunci este limpede că în spatele acelei 

reprezentații se află, poate, mii de ore de studiu.  

Vocalizele sunt exerciții special create pentru a îmbunătăți intonația, impostația sunetelor, 

dicția, problemele legate de tempo și de mobilitate a vocii. Primele indicații în ceea ce privește 

cântatul vocal vin de la modul de inspirație care trebuie să fie bruscă dar cu un volum mare de aer, 

nazală și plasată în cavitatea costo-diafragmală. Coloana de aer trebuie să fie dreaptă pentru ca 

emiterea sunetelor să se facă mai lejer, mai controlat și tot aerul expirat să lovească în coardele 

vocale, nu să treacă pe lângă ele (situație în care se obține, pe lângă sunetul muzical, și un neplăcut 

sunet ca un foșnet). Pierzând aerul la emisie, nu se poate obține un volum mai ridicat al sunetelor 

și nici o susținere mai bună pe fraze muzicale mai lungi. Gura trebuie să fie bine deschisă, plasată 

pe vertical (nu pe orizontal, unde sunetele vor ieși sparte), cu obrajii moi și colțurile gurii aduse 

spre interior, iar emisia tuturor vocalelor trebuie să se facă pe gura deschisă pentru vocala “o”. 

Altfel, în registrul acut sunetele vor ieși țipate, nu cântate, fără armonice sau posibilitate de vibrato 

sau alte tehnici de interpretare. 

Toate aceste provocări de bază constituie pentru copiii cu TSA un foarte bun prilej de 

conștientizare de sine. Neluând în calcul postura corpului, până să înceapă să cânte, un copil trebuie 

să fie atent la cel puțin trei aspecte (cum respir, unde plasez inspirația, cum deschid gura). Apoi 

trebuie să fie atent la înălțimea sunetelor emise, la pronunția silabelor sau doar a vocalelor și cel 

mai important, la dozarea aerului care trebuie să îi ajungă până la sfârșitul exercițiului, neavând 

voie să se oprească și să inspire la mijlocul acestuia. Aceste probleme se pot rezolva cu ajutorul 

unor exerciții de inspirație-expirație. Întins în poziția orizontală și cu o greutate pe mușchiul 

diafragmei (de exemplu câteva cărți) copilul trebuie să inspire nazal iar greutatea trebuie să se 

ridice. Mâinile se țin pe piept iar dacă acestea se ridică înseamnă că inspirația a fost făcută pulmonar, 

ceea ce nu este corect (mușchiul diafragmei este cel care poate controla dozarea aerului. Aerul 

inspirat în plămâni nu se poate controla la fel de bine și iasă afară nefolosit). După inspirația 

realizată corect (cărțile de pe burtă s-au ridicat, și nu mâinile de pe piept), urmează o expirație lungă, 

pe gură, în care mușchiul diafragmei se contractă treptat până elimină tot aerul. Acest exercițiu este 

unul cunoscut și ca tehnică de relaxare în situațiile stresante. La creier ajunge cantitatea necesară 

de oxigen (nu există pericol de hiperventilare, care dă senzații de amețeală) și cântatul se realizează 

în condiții optime. Toate acestea reprezintă o foarte bună gimnastică respiratorie fapt ce ajută la 

conștientizarea de sine, autocontrol și eliberarea stresului. 

În emiterea vocalelor o grijă deosebită trebuie să li se acorde lui “e” și “i”. Acestea sunt 

foarte greu de pronunțat pe forma gurii deschisă pentru “o”. Atunci când vine vorba să mai fie și 

cântate provocarea este una foarte mare.  

Toate aceste exerciții pot fi făcute în joacă, în așa fel încât copiii cu TSA să se poată 
descoperi pe sine, să învețe autocontrolul dar să se simtă și bine. La un moment dat, tot încercând 

să emită corect sunetele, lecțiile de canto pot deveni amuzante, stimulante și pot degenera în 

exerciții mimico-gestuale atât de necesare în logoterapie.  
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Instrumentele de percuție sunt ceva mai ușor de manevrat. Însă pentru copiii cu motricitate 

fină scăzută și cu o coordonare mână-ochi precară, ținutul bețelor sau al ciocănelelor  în mână și 

lovitul cu precizie în anumite zone ale instrumentului nu mai pare la fel de simplă. Respectarea 

ritmului este și ea o problemă dar poate să difere în funcție de gradul de afectare al copilului.  

Cu ajutorul instrumentelor muzicale se pot dezvolta jocuri care să îi ajute pe copiii cu TSA 

în orientarea în spațiu. Cu ochii închiși sau legat la ochi, copilul este îndrumat să se îndrepte către 

zonele din care se aude instrumentul muzical. Acest exercițiu se face inițial în cadrul unui cabinet 

iar mai apoi, pentru generalizare, se poate muta în natură. Copilul învață să aibă curaj să se 

deplaseze legat la ochi, învață să își dezvolte concentrarea atenției către unul din simțuri (doar auz) 

și învață să facă abstracție de stimulii externi pentru a-și îndeplini sarcina.  

Tot legat la ochi, copilului i se poate cere să recunoască diverse timbruri ale instrumentelor 

pe care le cunoaște, plecându-se inițial de la 2-3 instrumente din familii diferite (unul cordofon, 

unul de percuție și unul de suflat) ca mai apoi să se poată ajunge până la a se face distincția între 

instrumente din aceeași familie. 

Dialogurile muzicale reprezintă un exercițiu stimulant, chiar și amuzant. Copilul și 

terapeutul, fiecare cu propriul instrument, încep să cânte pe rând creând parcă o discuție între cele 

două. Aici copilul cu TSA învață să asculte cu atenție la terapeut și să își aștepte rândul cu răbdare 

iar rezultatul în sine reprezintă o recompensă plăcută. 

Cu ajutorul instrumentelor muzicale se pot dezvolta foarte multe jocuri care pot urmări 

rezolvarea problemelor specifice fiecărui copil. Instrumentul, ca obiect în sine, poate stârni interesul 

copilului. Dacă și timbrul instrumentului place, se creează cadrul perfect pentru învățate, copilul 

beneficiind de binecuvântata atingere a celei mai puternici motivații, cea intrinsecă. De aici 

imaginația terapeutului nu trebuie să aibă limite în a folosi instrumentele și a rezolva pe rând marea 

majoritate a dificultăților cu care se confruntă copiii diagnosticați cu TSA. 

Rezultatele utilizării muzicii în recuperarea copiilor cu tulburări de spectru autist 

Studiu de caz 1  

S. are 4 ani și 9 luni. Părinții ei s-au prezentat în cabinetul de meloterapie în urmă cu doi 

ani, pe motiv ca S. nu are limbajul dezvoltat conform vârstei biologice. În urma evaluării 

psihologice s-a constatat că S. suferă de tulburări de spectrul autist. Ea a fost inclusă în programele 

de terapie specială, urmând sesiuni individuale de logopedie, intervenție psihologică, ergoterapie și 

terapie prin muzică. 

Sesiunile de terapie prin muzică se desfășurau de două ori pe săptămână, la început fiind 

de 15 minute, apoi s-au extins la 30 de minute, ajungând după 8 luni la 50 de minute. În primele 

luni de terapie S. nu comunica verbal și foarte puțin non-verbal, avea un comportament absent, evita 

contactul vizual, se întorcea cu spatele când terapeutul îi atrăgea atenția cu un instrument muzical 

cum ar fi o tobiță sau un clopoțel, și astfel, de cele mai multe ori, terapeutul nu reușea să obțină un 

feed-back din partea ei. 

După 4 sesiuni individuale de terapie prin muzică, S. a început să fie captată de sunetul 

tamburinei, un sunet strident, puternic, care îi capta pe moment atenția auditivă, dar și cea vizuală. 

Era fascinată de cum bătea lumina în micile cinele ale tamburinei. Dar atenția dura câteva secunde, 

după care iar se întorcea cu spatele, refuzând comunicarea. Din a 5-a și a 6-a sesiune S. urmărea 

mai mult cinelele și totodată urmărea gestul terapeutului de a face tamburina să sune. Apoi a început 

să zâmbească pentru scurt timp când o auzea.  

Ulterior, terapeutul a folosit și sunetul clopoțelului, tot un sunet puternic, metalic, 

asemănător tamburinei. S. a început să urmărească vizual și clopoțelul, menținând o poziție de 

acceptare a terapeutului, stând cu fața spre terapeut din ce în ce mai mult. 
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Treptat, S. a început să întindă și ea mâinile spre tamburină și clopoțel, încercând să imite 

gestul terapeutului. Astfel, a început să comunice non-verbal cu acesta, cu ajutorul gesturilor, a 

imitației și a sunetelor produse de instrumentele muzicale. 

După două luni S. a ajuns să-și mențină atenția vizuală și auditivă timp de aproximativ un 

minut asupra unui instrument. Terapeutul a extins sesiunile la 30 de minute și a început să îi cânte 

și vocal, atrăgându-i mai mult atenția: "S. cântă la tamburină, S. cântă la tamburină" în timp ce fetița 

atingea cinelele tamburinei. Apoi ea zâmbea, semn că activitatea devenise una plăcută. Terapeutul 

a încercat apoi să-i atragă atenția cu o tobiță. S. a analizat-o la început tactil, vizual și a încercat să 

o miroase. Urmărea cum terapeutul cânta și la tobiță, alternând cu sunetele cu care S. deja era 

familiarizată (tamburina și clopoțelul). 

După 4 luni de terapie prin muzică, S. comunica non-verbal cu terapeutul, folosind 

instrumentele muzicale preferate (tobița, tamburina și clopoțelul) în locul limbajului verbal. Treptat, 

terapeutul a extins sesiunile de terapie prin muzică la 50 de minute, timp în care a ajuns să folosească 

pianul, maracasul, castanietele, xilofonul și chitara, toate fiind acceptate de S. ca și sonoritate.  

Deși inițial S. descoperea instrumentele muzicale vizual, auditiv și olfactiv, în timp, după 

7 luni, ea a început să își dezvolte și motricitatea fină, folosindu-și mai mult brațele și degetele. 

Astfel, în timp ce terapeutul iniția un joc pe clapele pianului, S. imita mișcările lui, apăsând și ea pe 

clapele pianului. La început avea mișcări bruște ale brațelor, dezorganizate, necontrolate și lovea 

pianul. Dar, cu multă răbdare, atenție, și control, a reușit să-și folosească degetele doar pe câte o 

clapă a pianului, rezultând sunete armonioase, plăcute. Apoi folosea ambele mâini pentru a cânta 

câte un sunet la pian.  

După aproape un an, S. era capabilă să țină bețele subțiri pentru a cânta la xilofon, dar și 

bețe mai mari pentru a cânta la tobe. La fel ca în cazul pianului, ea lovea la început tare, necontrolat 

în tobe sau xilofon și de multe ori scăpa bețele din mână. Dar a ajuns în prezent să diferențieze și 

să controleze sunetele obținute și să cânte alternativ tare-încet, repede-lent, folosind bețele la cele 

două instrumente. S. a început să cânte și la chitară, lovind inițial coardele și instrumentul. Nu avea 

control asupra mișcărilor brațelor. După două luni în care a analizat și a folosit chitara, S. a fost 

capabilă să treacă cu mâna peste coarde, concentrându-și atenția doar asupra lor, ulterior chiar 

ciupind cu degetele, pe rând, cele 6 coarde ale instrumentului. 

Contactul cu fluierul a fost unul greoi datorită faptului că S. a trebuit întâi să conștientizeze 

faptul că trebuie să sufle în el pentru a emite sunete. Prin imitație s-au făcut exerciții de inspirație 

și expirație ca mai apoi acestea să fie generalizate asupra instrumentului. După ce a reușit să emită 

sunete cu ajutorul fluierului S. a fost fascinată de acesta dar nu reușea să își dozeze expirația suflând 

brutal în instrument. După mai multe ședințe S. este capabilă să mențină o expirație lungă însă nu 

poate în același timp să își miște degetele pe orificiile instrumentului pentru a emite singură diverse 

sunete. În această fază terapeutul este cel care mișcă degetele pe orificii pentru a schimba sunetele 

instrumentului în timp ce S. suflă în acesta. Acest exercițiu îi provoacă o plăcere deosebită 

conștientizând munca de echipă pe care o face împreună cu terapeutul. 

Terapia logopedică a fost mult îmbunătățită, terapeuta lui S. declarând că odată cu evoluția 

terapiei prin muzică, și tot prin intermediul cântatului vocal, aceasta a reușit mai ușor să emită 

sunete controlate, plecând de la vocale simple ca mai apoi să poată emite consoane sau chiar silabe.  

Astăzi, după 2 ani de terapie prin muzică, S. e capabilă să își mențină atenția pentru mult 

timp asupra unui instrument muzical, să îl folosească corespunzător, să asculte cerințele 

terapeutului, să vocalizeze, să silabisească, imitând cântatul vocal al terapeutul, a învățat să își 

exprime emoțiile și stările interioare prin intermediul instrumentelor muzicale, și-a dezvoltat 
abilitățile cognitive, auditive, motricitatea fină și grosieră prin dans pe ritmul muzicii și este foarte 

veselă când știe că urmează să vină la sesiunile de terapie prin muzică. 

Studiu de caz 2 
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A. are 14 ani și este elev în clasa a VII-a la o școală normală. Este diagnosticat cu tulburare 

de spectru autist la vârsta de 5 ani iar părinții nu acceptă diagnosticul prea ușor. Cea care ia măsuri 

în acest sens este sora mai mare a lui A., aceasta fiind studentă. Cu timpul părinții lui A. trec de 

perioada de negare, văzând că fiul lor crește iar comportamentele dezadaptative nu se corectează, 

și începe terapia comportamentală de câteva ori pe săptămână. Din cauza problemelor financiare 

terapia este întreruptă de mai multe ori, A. ajungând la vârsta de 14 ani cu probleme de limbaj 

(structură gramaticală incompletă, ecolalie – vorbire repetitivă -  și exprimare la persoana a II-a 

despre propria persoană), anxietate generalizată, stimă de sine scăzută, lipsa conștiinței de sine, 

motricitate fină și grosieră slab dezvoltate. A. locuiește cu sora lui la oraș, părinții acestora locuind 

undeva la țară și motivând aceasta prin faptul că el trebuie să meargă la școală. În prezent nu mai 

urmează niciun fel de terapie. 

Căutând un profil pe care A să îl urmeze la liceu, sora acestuia contactează o profesoară de 

chitară, dorind să vadă dacă posedă aptitudini muzicale și dacă ar putea să urmeze un liceu de arte, 

în special că profilurile vocaționale nu necesită susținerea examenului de Bacalaureat la 

matematică, acolo unde A are mari probleme. Dorința de a cânta la chitară a fost împărtășită și de 

A., acesta fiind foarte entuziasmat la venirea profesoarei.  

Testând aptitudinile muzicale, profesoara a observat că A. posedă capacitatea de a memora 

și reda ritmuri simple, însă are probleme la perceperea înălțimii și redării sunetelor muzicale. 

Atenția îi este ușor distrasă și capacitatea de concentrare este mică. Nici memoria muzicală nu este 

prea bună însă profesoara, mergând pe principiul că aptitudinile muzicale se pot dobândi, decide să 

înceapă lecțiile de chitară o dată pe săptămână. 

De-a lungul ședințelor de chitară sora lui A. asistă pentru a putea să îl ajute pe acesta cu 

studiul individual necesar zilnic. A. învață relativ ușor înălțimea câtorva sunete muzicale și modul 

lor de formare pe instrument însă întâmpină dificultăți în a ține apăsată o coardă cu o mână și a o 

ciupi cu cealaltă. După mai multe încercări A. reușește și este foarte entuziasmat. De la primele 

sunete emise A. este fascinat de timbrul instrumentului iar acest lucru îl ajută să se concentreze din 

prima timp de o oră, fără pauză. Sora lui se declară uimită spunând că niciodată A. nu a reușit să se 

concentreze pe o activitate mai mult de o jumătate de oră, fie ea și joaca pe telefonul mobil. La 

sfârșitul primei ședințe A. o roagă pe profesoară să cânte ceva la chitară și pe tot parcursul 

reprezentației de aproximativ 5 minute acesta stă nemișcat, parcă cu respirația tăiată și cu sufletul 

la gură. Acest lucru este din nou remarcat de sora acestuia care declară că A. doar în somn mai stă 

așa de liniștit, în rest fiind hiperactiv.  

A doua ședință este așteptată cu foarte mare interes de A. În timpul săptămânii își pregătește 

studiul cu dedicare iar sora lui spune că dacă dorește să îl potolească uneori îl amenință că îi ia 

chitara și că nu îi mai plătește ședințele.  

Având experiență cu copiii cu autism și cu terapia comportamentală, profesoara îmbină 

metodica predării instrumentului cu necesitățile de învățare la copiii cu TSA. Sunt predate valorile 

de note și pentru că A. se descurcă bine cu partea de ritm, ora devine o încântare. Problemele apar 

însă atunci când copilul trebuie să îmbine partea de înălțimi de sunete cu cea de durate, lucru care 

se întinde pe mai multe ședințe.  

Între timp sora lui A. observă mai multe îmbunătățiri în capacitatea lui de concentrare și o 

mai bună coordonare mână-ochi. Este îmbunătățită și exprimarea la persoana I, singular, profesoara 

promptând-ul constant să se exprime astfel. Ecolalia este și ea diminuată, A. reușind să transforme 

totul la persoana I mult mai ușor.  

Alte îmbunătățiri pe care sora lui A. le observă sunt creșterea toleranței la frustrare și 
diminuarea semnificativă a furiei. De multe ori când acesta se supără merge și își ia chitara și începe 

să studieze pasajele lăsate în lucru de profesoară. De multe ori ajutorul surorii lui A. la studiul 
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individual nu mai este necesar, acesta fiind capabil să se concentreze și să se corecteze singur. În 

scurt timp sora este depășită de informații și nu mai este necesar ca aceasta să asiste la ore.  

La o discuție avută cu un coleg de clasă care îl tolerează pe A., acesta îi mărturisește că 

învață să cânte la chitară. Colegul o informează pe dirigintă, aceasta cerând ca A. să aducă chitara 

la școală pentru a le cânta.  A. refuză, crezând că colegii vor râde de el așa cum fac de obicei iar la 

insistențele acestora are o criză de furie. Ajuns acasă, sora îl întreabă ce s-a întâmplat iar acesta 

răspunde că nu mai vrea să cânte la chitară, nespecificând și motivul care l-a făcut să ia această 

decizie. După câteva zile A. reușește să îi spună surorii sale că nu vrea să meargă cu chitara la școală 

iar aceasta își dă seama că ceva s-a întâmplat acolo. A. este foarte trist și nu mai vrea să vorbească 

despre școală și chitară, ba mai mult, vrea chiar să nu mai meargă la școală. Se izolează și spune că 

vrea “să vină Ana” (profesoara de chitară) dar nu pentru a face orele de chitară. Profesoara este 

informată cu privire la starea de fapt și vine să vorbească cu A. Când aceasta intră pe ușă constată 

că A. o aștepta cu chitara în mână iar în loc de salut îi întinde chitara și, privind-o în ochi îi spune: 

“cântă!”. Profesoara ia chitara și începe să cânte iar A. stă la fel ca în prima zi, nemișcat, cu ochii 

plini de lacrimi și pironiți la chitară. Apoi, printre sughițuri și suspine povestește printr-o avalanșă 

de cuvinte aparent fără sens, ce s-a întâmplat la școală. După de l-am liniștit i-am explicat că dacă 

nu dorește nu trebuie să meargă cu chitara la școală să le cânte colegilor și o poate păstra doar pentru 

el. Atunci fața i s-a luminat și a început din nou să cânte ca și cum nu ar fi luat nici o pauză de la 

studiu (toată această întâmplare petrecându-se pe parcursul a două săptămâni, timp în care A. nu a 

mai studiat). 

Reușind să evolueze frumos și învățând atât linii melodice simple dar și înlănțuiri armonice 

(acorduri), A. reușește să le cânte membrilor familiei și prietenilor apropiați de unde primește 

aprecieri considerabile. Recompensa socială este atât de mare încât începe să petreacă din ce în ce 

mai mult timp studiind la chitară, ajungând la performanța de a se concentra aproape două ore fără 

pauză. Sora declară că dacă vrea să plece de acasă pentru o perioadă scurtă de timp nu mai este 

nevoită să îl ia cu ea, dându-i chitara și lăsându-l să studieze.  

Bazându-se pe recompense sociale primită de la apropiați, profesoara îi explică lui A. care 

ar putea fi beneficiile faptului ca el să cânte în fața colegilor și după mai multe asigurări că nu va fi 

obligat să facă acest lucru ci doar dacă își dorește, el acceptă discuția (la începutul discuției fiind 

anxios). După mai multe discuții profesoara îl convinge pe A. să meargă cu chitara la școală și să 

le cânte colegilor însă acesta acceptă să meargă doar însoțit de sora lui. Colegii rămân uimiți de 

micul repertoriu prezentat și îl felicită pe A., acesta fiind foarte fericit de recompensa primită. Nu 

îi vine să creadă ce este în central atenției și că, în sfârșit, colegii nu mai râd de el. O mare parte din 

ei înțeleg cât de greu îi este lui A. cu tulburarea pe care o are și câțiva chiar cer informații despre 

cum ar putea să comunice mai ușor cu el.  

Pe fondul tuturor acestor îmbunătățiri, însă în special datorită faptului că este acceptat de 

colegi și că aceștia nu mai râd de el (sau acest lucru se întâmplă mult mai rar și doar cu anumite 

persoane), A. devine mult mai liniștit, se poate concentra mai ușor la toate activitățile pe care le are 

de îndeplinit, învață mai ușor și este mai fericit. 

A. nu are voce însă sora lui poate intona corect un  cântec auzit în prealabil.  Astfel, 

profesoara decide să îl învețe pe A.  armoniile unor cântece încercând să îi pună pe cei doi să cânte 

împreună. Deși aparent simplu inițial, exercițiul se dovedește a fi unul anevoios în special la primele 

încercări. A este capabil să păstreze singur înlănțuirea de acorduri și numărul de măsuri necesare 

pe fiecare acord însă în momentul în care sora începe să cânte, atenția acestuia este distrasă și pierde 

șirul. După mai multe lecții petrecute în acest fel sora își pierde răbdarea și renunță, însă profesoara 
decide să continue exercițiul, cântând ea vocal. Pleacă de la pasaje scurte (inițial doar un vers) pe 

care cei doi le repetă de mai multe ori la rând până ce A. devine capabil să își execute corect partea 

de acompaniament fără a mai fi distras de vocea profesoarei. Prima reușită aduce foarte multă 

bucurie în special că pe tot parcursul acestor încercări profesoara îl încurajează constant pe A. Apoi 
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urmează un alt vers care se rezolvă mult mai repede, A. fiind împins de certitudinea că nu este 

imposibil și că sigur va putea, la fel ca și în primul caz. Copilul ajunge să reușească să se concentreze 

și să acompanieze o strofă întreagă din melodia studiată. Totul pe parcursul a aproximativ 10 lecții 

intense.  

Luând cunoștință de tot ceea ce presupune mersul la un liceu de artă, sora lui A. decide să 

accepte un liceu tehnic, mai slab cotat, în care mai sunt integrați și alți copii cu dezabilități, unde 

profesorii apreciază strădania elevilor cu handicap mai mult decât chiulul celor cu dezvoltare 

psihologică tipică. Liceul se află și aproape de casă și A. poate să se deplaseze singur.  

În prezent, din cauza problemelor financiare A. a întrerupt lecțiile de chitară însă declară 

că își dorește ca pe viitor să le reia. Încă mai cântă pasajele învățate și se relaxează foarte bine 

ascultând și alte genuri de muzică, ceea ce nu făcea înainte de începerea lecțiilor de chitară.  

Studiu de caz 3 

M. are 10 ani, este băiat, iar la vârsta de 3 ani și jumătate a fost diagnosticat cu tulburare 

de spectru autist și retard mental moderat. La momentul respectiv era nonverbal drept pentru care 

prima intervenție a fost cea logopedică, chiar înainte de sfârșitul evaluării primare. Părinții au 

acceptat imediat diagnosticul, având în prealabil unele bănuieli asupra tulburării autiste, însă i-a 

demoralizat foarte mult diagnosticul de retard. Știau că din această cauză recuperarea va fi mult 

îngreunată, de aceea, pe lângă terapia cognitiv-comportamentală au apelat și la meloterapie. Mai 

târziu l-au înscris pe M. și la cursuri de înot. Un control pediatric a descoperit și un ușor rahitism 

drept pentru care M. a urmat tratament și în acest sens.  

Spre deosebire de alți copii cu TSA, M. nu este deloc violent. Este crescut într-un mediu 

liniștit, părinții fiind firi foarte calme.  Nu se înfurie, frustrarea manifestând-o printr-un 

comportament de izolare totală din care greu este scos.  

Primele ședințe de meloterapie s-au desfășurat doar cu ajutorul pianului deoarece M. refuza 

vehement orice alt instrument care i se propunea. Terapeutul observă capacitatea lui M. de executare 

prin imitație a ritmurilor simple și dezvoltă dialoguri muzicale împărțind  inițial pianul cu copilul. 

Jocul i-a plăcut foarte mult lui M. care, după câteva ședințe, acceptă ca terapeutul să folosească un 

xilofon în dialog. Condiția era ca terapeutul să lovească încet în instrument pentru că M era deranjat 

de sunetele puternice.  

În următoarele ședințe terapeutul a început să fredoneze melodii simple pe ritmurile bătute 

la xilofon fapt ce l-a făcut pe M să îl privească direct în ochi. Acesta era semnalul pentru ca 

terapeutul să înceapă să fredoneze. M începe și el să vocalizeze, imitându-l pe terapeut, după care 

jocul muzical continuă, de data aceasta alternând instrumentul cu fredonatul. Părinții achiziționează 

acasă o orgă însă M nu acceptă timbrul acesteia, fiind ușor diferit de cel al pianului.  

Logopedul declară că la ședințele de terapie M este mult mai vocal fapt ce ușurează foarte 

mult evoluția în acest sens.  

În scurt timp M se obișnuiește cu sunetul xilofonului și acceptă să îl folosească însă se 

sperie repede de prima lovitură care este prea tare și se izolează. Terapeutul reușește foarte ușor să 

îl atragă cântând ceva liniștit la pian și terapia se reia însă M nu mai acceptă de acum nici un alt 

instrument de percuție.  

Văzând cât de mult îl ajută pianul să iasă din starea de izolare, părinții lui M decid să 

achiziționeze o pianină și să mute terapia ABA acasă. M se bucură foarte mult când primește 

instrumentul și petrece foarte mult timp jucându-se la el și fredonând, la fel ca în cadrul ședințelor 

de meloterapie.  

La vârsta de 7 ani începe să pronunțe și primele cuvinte, iar diagnosticul de retard trece de 

la mediu la ușor. Părinții lui declară că în apă și la pian este cel mai fericit și că după aceste sesiuni 

de detensionare terapia se desfășoară mult mai lejer. Scad și episoadele în care M se izolează și 
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ieșirea din această stare se face mult mai ușor, uneori fiind necesar ca mama doar să îl strângă puțin 

în brațe.  

M începe să se bucure foarte mult de prezența altor copii fapt pentru care se ia decizia 

integrării lui într-o grădiniță de masă, cu însoțitor. Adaptarea este foarte grea din cauza zgomotelor 

puternice produse de colegi însă M este motivat de faptul că este înconjurat de copii iar doamna 

educatoare, având și ea experiență în lucrul cu copiii cu autism, știe cum să îl abordeze și să se 

împrietenească cu acesta. Această legătură va fi extrem de benefică pe viitor pentru că M ascultă 

de fiecare dată de indicațiile doamnei, căutându-i parcă vocea prin mulțimea de zgomote. 

În timp vorbirea este și ea îmbunătățită însă M se exprimă greu, în propoziții scurte (2-3 

cuvinte), și doar motivate de necesități. În rest începe să apară ecolalia (unde nu pronunță corect 

toate cuvintele) ca răspuns al nevoilor de comunicare iar structura gramaticală a propoziției este 

incorectă.  

Se renunță la ședințele de meloterapie din cauza faptului că M nu acceptă nici un alt 

instrument însă încep lecțiile efective de pian care vin ca un răspuns la nevoia aparent firească a 

acestuia de a controla cumva instrumentul. Lecțiile se desfășoară la început greoi pentru că M nu 

poate sta concentrat foarte mult timp la cerințele profesorului și se întoarce destul de des la joaca 

din timpul meloterapiei. Semiotica muzicală (învățarea semnelor muzicale) este și ea un total 

mister, M nefiind atras de acestea, refuzând chiar cu vehemență să le privească. El are probleme și 

cu scrisul și învățatul alfabetului din aceleași motive.  

Profesorul adaptează lecțiile de pian nevoilor lui și, pentru început, acceptă să se 

întâlnească cu acesta câte 15 minute pe zi, lucrând fără a folosi partitura. Între timp mama lui M 

pune pe pereții camerei acestuia desene mari cu portativul și cu notele muzicale iar la logoterapie 

se începe pronunțarea corectă a denumirilor sunetelor cât și fredonarea înălțimilor acestora. Astfel  

M începe să fie atras de cântecele simple pentru copii, pe care le înțelege și pe care începe să le 

fredoneze cu bucurie și entuziasm. Terapia logopedică se îmbogățește acum cu textele cântecelor 

preferate și drumul spre o mai ușoară comunicare verbală este deschis.  

În timpul lecțiilor de pian terapeutul cântă melodiile lui M preferate însă pronunță 

denumirea sunetelor, nu textul acestora, stimulându-l pe M să învețe și locul notelor pe claviatură. 

Ședințele se măresc la 30 de minute deoarece acesta reușește să se concentreze o perioadă mai lungă 

de timp.  

M este înscris la școală în grupa pregătitoare unde merge tot cu însoțitor. Învățătoarea lui 

nu are experiență în ceea ce privește lucrul cu copiii cu autism însă este dispusă să încerce să îl 

integreze pe acesta. Având experiența de la grădiniță, M nu mai este foarte tare deranjat de 

zgomotele copiilor, ba chiar încearcă să intre și el în jocurile spontane ale acestora. Are probleme 

cu îmbulzelile, unde nu știe ce se întâmplă, cine împinge și de ce, fapt ce îi creează o ușoară senzație 

de dezorientare de moment. Își revine repede și reintră în jocurile copiilor, acest lucru producându-

i o stare de euforie.  

La școală ora preferată este cea de muzică. De dragul ei învață zilele săptămânii și se 

orientarea temporal, pe zile, în funcție de aceasta (mâine e marți, avem muzică).  

Uneori doamna învățătoare își dorește ca în loc de ora de muzică să facă o altă oră sau să 

îi lase pe copii să iasă afară însă se lovește de refuzul vehement al lui M drept pentru care se 

conformează și respectă orarul. Pentru că el știe deja unele cântece pe note de la lecțiile de pian, le 

cântă în clasă fapt ce atrage atenția colegilor și dorința lor de a învăța notele muzicale. 

Trecut în clasa I, M începe să fie dus la școală fără a mai fi însoțit. Decizia este motivată 

de faptul că doamna învățătoare s-a obișnuit cu el și acum consideră că știe ce trebuie să facă pentru 

a-l ajuta. Îl mută pe acesta în prima bancă pentru a-i fi aproape. Spre surprinderea tuturor M ascultă 

docil de doamna învățătoare și se străduiește să facă totul pentru a nu o supăra. Motivul? Dacă nu 
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ascultă nu se mai tine ora de muzică. În compensație, ora de dezvoltare personală poate fi 

transformată uneori în oră de muzică, ceea ce pare să placă tuturor copiilor.  

 Un dezavantaj al faptului că M nu mai merge la școală cu însoțitor este legat de colegii 

care, uneori, atunci când nu sunt supravegheați, îl fac pe M ținta unor ironii. Acest fapt degenerează 

iar M începe să devină agresiv în acele momente. Când ajunge acasă se liniștește cântând la pian și 

apoi îi povestește mamei, în câteva cuvinte, cele întâmplate. 

Deoarece între timp tatăl lui M a început să ia lecții de chitară, copilul se familiarizează cu 

timbrul acestui instrument și își manifestă dorința ca pe viitor să facă și el același lucru. 

În acest caz părinții și terapeuții lui M declară că muzica a avut un rol covârșitor în 

demersurile făcute de aceștia în vederea recuperării copilului. În primul rând a deschis căile de 

comunicare fapt ce a ușurat enorm munca terapeuților.  

În prezent M scrie și citește aproape conform vârstei iar diagnosticul de retard mental se 

preconizează că va fi scos în curând, ultimul scor al acestuia fiind aproape de normal.  

Studiu de caz 4 

A. și I. surori gemene, diagnosticate cu autism la vârsta de 2 ani și jumătate. A este 

diagnosticată cu autism sever, iar I cu autism înalt funcțional. Încep terapia cognitiv-

comportamentală imediat și rezultatele nu întârzie să apară la ambele fetițe. I începe să socializeze 

dar are o foarte scăzută toleranță la frustrare, fapt ce îi îngreunează socializarea și jocul cu semenii 

iar A începe să vocalizeze, inițial fiind nonverbală.  

La vârsta de 5 ani I începe studiul pianului cu o vecină, elevă la Liceul de Arte din oraș. 

Din lipsă de experiență atât didactică cât și în cazul copiilor cu autism, vecina o lasă pe I să se joace 

la pian foarte mult timp fără a încerca prea mult să canalizeze studiul într-o anumită direcție. Acest 

lucru se dovedește în timp a nu fi așa de păgubos precum pare deoarece I, experimentând sunetele 

în manieră proprie, își dezvoltă un sistem aparte de recunoaștere a înălțimilor sunetelor muzicale 

fapt ce duce dezvoltarea ei ulterioară în direcții greu de anticipat.  

Supărată de faptul că după doi ani de pian fetița nu reușea să cânte un cântec de la început 

la sfârșit, mama decide să o mute pe I la un alt profesor de pian, de data asta unul cu mai multă 

experiență, dar fără cunoștințe despre autism. În același timp și A începe să ia și ea lecții de pian. 

Obișnuită să cânte la pian în propriul fel, I acceptă extrem de greu regulile stricte impuse de noul 

profesor. Pentru că acesta insista foarte mult pe metodologia clasică de predare (nefiind adaptată la 

nevoile de învățare are fetelor) A renunță, refuză vehement chiar, să mai intre în casa profesorului. 

Urmându-i exemplul, I recurge la aceeași strategie și lecțiile de pian iau sfârșit după doar 3 luni de 

încercări. 

Părinții continuă terapia cognitiv-comportamentală și apelează la meloterapie și 

aromoterapie, terapii care se dovedesc a fi eficiente în special pe parte de deficit de atenție.  

Fetele sunt duse la școală în clasa I. Învățătoarea este una înțelegătoare și dornică să ajute 

însă fără experiență în lucrul cu copiii cu autism. Ia această situație ca pe o provocare și face față 

doar pe jumătate. I se integrează bine însă A, cu mai multe probleme decât sora ei, provoacă 

dezordine și gălăgie în timpul orelor de clasă. Mama angajează un shadow pentru a putea face față 

mai ușor problemelor cauzate la școală de A și o roagă pe învățătoare în mod constant să mai aibă 

răbdare.  

În tot acest timp I pare că fredonează mereu ceva, de neînțeles, care nu seamănă cu nimic 

cunoscut. Când este întrebată ce cântă aceasta tace și ignoră, prefăcându-se că nu a auzit. 

Învățătoarea sesizează totuși că în aceste fredonări se regăsește o oarecare constanță și îi îndeamnă 

pe părinți să reia lecțiile de pian. Găsesc un centru specializat în acest sens și urmează pianul acolo. 

Acasă, pentru studiul individual, este achiziționată o orgă, fapt ce o aduce și pe A mai aproape de 

acest instrument.  
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La început I este lăsată să cânte la pian așa cum era obișnuită cu vecina, ca mai apoi, cu 

răbdare și perseverență, fetița este adusă pe scaunul de studiu. Până la vârsta de 10 ani aceasta are 

deja compoziții proprii catalogate de specialiști ca fiind de o originalitate ieșită din comun. Atât 

muzicalitatea, cât și planurile armonice și ritmice sunt diferite de tot ce se scrisese până atunci.  

Pe orga de acasă, ca un joc, o imitație la lecțiile de pian pe care le lua la centru, I încearcă 

să o învețe și pe sora ei să cânte. În timp aceasta reușește să o învețe pe A notele muzicale pe 

claviatură și o face să depășească frica pe care o dobândise pe perioada în care lucrase cu profesorul 

de pian. Acest lucru se extinde asupra tuturor cunoscuților. Oricine le călca pragul trebuia să ia loc 

la orgă pentru a învăța să cânte. Unii din colegii fetei o vizita intenționat, pentru a cânta împreună 

la orgă. Acest lucru a ajutat-o foarte mult pe plan social. 

La centru I este “numită” asistenta doamnei de pian, fapt ce o bucură foarte mult. Își ia în 

serios rolul și îi ajută pe ceilalți copii, în special începători, să facă cunoștință cu instrumental. Îi 

îndeamnă pe copii să se joace mult ca să cunoască “culoarea” sunetelor. Uneia din fetițe îi spune că 

fiecare tablou are muzica lui și fiecare lucrare este un peisaj. Acest lucru o determină pe mama 

fetelor să o înscrie pe I la cursuri de pictură însă, din cauza problemelor de motricitate fină fata nu 

poate evolua promițător. Cu pensula și cu culorile nu este la fel de simplu ca și cu clapele însă fata 

se străduiește mai mult. Acest lucru o atrage însă foarte mult pe sora ei, A, care începe să picteze 

din ce în ce mai frumos.  

Acum fetele au 17 ani și sunt eleve ale Liceului de Artă din oraș, una la clasa de pian iar 

cealaltă la clasa de pictură. A pictează într-o manieră originală să I declară că fiecare tablou al 

surorii sale este ca o partitură pentru propria imaginație. Fiecare au concursuri câștigate și cele mai 

multe premii sunt date pentru originalitatea lucrărilor.  

I a înțeles dizabilitatea pe care o are și declară că pe viitor și-ar dori să devină profesoară 

de pian pentru copiii cu autism. A fost întrebată ce altceva ar face dacă nu ar exista pianul și 

răspunsul ei a fost o muțenie totală urmată de multe lacrimi. După ceva timp a declarat că fără pian 

ea nu ar putea respira. 

Concluzii și recomandări 

O concluzie a acestei lucrări, fie ea și una pur teoretică, ar fi aceea că muzica poate ajuta 

pe oricine, indiferent de abilitățile sau dizabilitățile individuale. Dacă nu ne-am limita doar la o 

asculta ci am purcede în lumea ei mai adânc, pentru a o înțelege în esență, dacă fiecare din noi ne-

am permite nouă înșine dreptul de a face muzică, cu siguranță viața fiecăruia din noi ar fi mult mai 

frumoasă.  

Muzica deține magia de a rupe barierele culturale, etnice și de limbă. Știind tainele unei 

asemenea căi de comunicare individul poate evolua mult mai ușor … ori acolo unde gura nu poate 

să pronunțe muzica poate spune totul în locul ei, iar acolo unde ochii nu pot să privească vede 

muzica și călăuzește. 

Pe parcursul lucrării am prezentat cazuri de copiii care au lucrat cu profesori care știau ce 

înseamnă tulburarea de spectru autist: fie situația mea, profesor de chitară fiind, fie persoane care 

au studiat și instrumentul dar și psihologia în paralel, fie persoane specializate în terapie, dar și 

psihologi în același timp. Arătând cât este de benefică muzica în cazul copiilor cu TSA dar și cât 

de puține persoane pot preda un instrument unor astfel de copii, este limpede că necesitatea creării 

unei metodologii specifice lor este una foarte mare. 

O astfel de metodologie nu este necesară doar copiilor cu autism. Sunt mulți copii cu 

dezvoltare tipică ce renunță destul de repede la studiul unui instrument pentru că li se pare prea 

greu. Metodologia clasică de predare este una cu standarde destul de înalte încă de la început, ceea 

ce poate să îi facă pe practicanți să creadă că a cânta la un instrument este imposibil și că ei nu pot 

fi capabili să facă acest lucru niciodată. De aici până la a renunța mai este doar un pas.  
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Aplicând alte principii, cu mai multă răbdare și dedicare, oricine poate face asta. 

Măsurătoarea de bază este munca, nu talentul. 

Da, studiul unui instrument are minunatul dar de a părea imposibil.  

Recomandări 

În metodologia pe care îmi doresc să o propun nu trebuie să se vorbească despre “1000 de 

greșeli” până îți iasă un pasaj, ci de „1000 de încercări” până o să reușești; una e sa îi spui unui 

copil de 1000 de ori “iar ai greșit” și alta e să îi spui “asta a fost prima încercare, mai avem 999 și 

o să iasă”.  

Această metodologie nu trebuie să îți arate cât de mic și insignifiant ești pentru că nu 

reușești ci trebuie să dezvolte idea că dacă alții au putut înaintea ta înseamnă că nu e imposibil iar 

tu nu ești cu nimic mai prejos, trebuie să poți și tu.  

Hai să vorbim despre mult-iubitul “e greu!”. De câte ori nu spunem asta și ne ridicăm ziduri 

de care nu reușim să mai trecem? Dacă l-am pronunțat începem să îl credem, resimțim totul ca fiind 

mult mai greu decât este de fapt și apoi renunțăm să mai încercăm. Gata, am pierdut! Adjectivul 

“greu” se folosește doar pentru a exprima masa fizică a unor obiecte, nu gradul de dificultate al unei 

sarcini. 

Frate bun cu “e greu!” este și “nu pot!” … prea multe cuvinte; “pot!” este suficient. Dacă 

îți dorești cu adevărat și îți canalizezi toată energia și forța creatoare către ce ți-ai propus, cu pași 

mărunți și cu răbdare, vei reuși. Un război se câștigă prin bătălii mici.  

Copiii cu autism au nevoie de încurajare la fiecare pas, fie el mic și neimportant. În fiecare 

încercare trebuie găsit motivul pentru care ei să fie lăudați și fiecare tehnică necesită abordări cu 

totul aparte atunci când ai în față un “copil de cristal”.  

Este deci necesar un studiu elaborat, care să se întindă pe o perioadă mai lungă de timp, pe 

un eșantion mare de persoane diagnosticate cu TSA, în care să se măsoare la nivel academic care 

sunt, concret, beneficiile pe care le aduce muzica, sub orice formă, acestor indivizi. După ce s-au 

măsurat beneficiile și s-a demonstrat concret cât de necesară este muzica pentru recuperarea 

persoanelor cu TSA, este nevoie să se treacă la elaborarea principiilor metodologice și a 

metodologiei predării fiecărui instrument în parte.  

Sunt necesare niște principii de bază deoarece fiecare instrument se predă diferit. Teoria 

muzicii și semiologia muzicală sunt, în proporție de 99%, aceleași pentru toate instrumentele. Însă 

tehnica instrumentală ține de modul de emitere a sunetelor pentru fiecare instrument în parte. 

Și cum se întâlnesc două din cele mai scumpe domenii, muzica fiind una din cele mai 

costisitoare forme de școlarizare, și intervenția psihologică, ce presupune și ea eforturi financiare 

deosebite, este necesar să se găsească resurse financiare solide pentru a putea susține un astfel de 

angrenaj.  

De ce s-ar investi într-un astfel de proiect? Pentru că numărul persoanelor asistate social ar 

scădea drastic. Statul ar cheltui mult mai puțin dacă ar susține aceste cercetări decât cheltuie cu 

toate persoanele adulte cu TSA, nerecuperate, pentru a le asista social pe tot parcursul vieții. Să nu 

mai vorbim de faptul că persoanele recuperate pot munci, deci ar aduce venituri statului prin plata 

taxelor și impozitelor. 
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ROLUL ȘTIINȚELOR EDUCAȚIEI ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII 

THE ROLE OF EDUCATIONAL SCIENCES IN THE KNOWLEDGE SOCIETY 

Posternac Silvia 

FORME SPECIFICE DE ÎNVĂŢARE LA VÂRSTA ADULTĂ 

SPECIFIC FORMS OF LEARNING IN ADULTHOOD 

Rezumat  

În acest articol examinăm formele specifice de învăţare a adulţilor. Învăţarea adulţilor defineşte 

întregul spectru al activităţilor de învăţare în cadrul educaţiei formale, nonformale și informale, care sunt 

întreprinse de către adulţi după o pauză de la formarea iniţială şi care finalizează cu noi cunoştinţe și 

abilităţi. Educarea adulţilor cuprinde diverse forme de învăţare, cum ar fi: învăţarea autodirijată, studiu 

individual, autodidactica, creşterea autosusţinută- în care adultului îi revine rolul principal. Instruirea 

autodirijată descrie procesele în care adulţii îşi asumă iniţiativa și responsabilităţile în stabilirea 

propriilor necesităţi de învăţare, formularea scopurilor învăţării, identificarea resurselor umane sau 

materiale întru susţinerea procesului de învăţare, alegerea şi implementarea stilului corespunzător de 

învăţare.  

Cuvinte-cheie: învăţarea autodirijată, studiu individual, autodidactica, creşterea 

autosusţinută, etape ale vârstelor adulte, vârstă adultă. 

Abstract 

This article examines the specifics forms for the adult learning. 

 Adult learning is defined as ’the entire range of formal, non-formal and informal learning 

activities which are undertaken by adults after a break since leaving initial education, and which results 

in the acquisition of new knowledge and skills. Adult education includes such diverse forms as self-

directed learning, individual study, self-taugh, self -sustaining growth in which the adult has a leading 

role. ‘Self-directed learning' describes a process by which individuals take the initiative and 

responsibility in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identify human and 

material resources for learning, choosing and implementing appropriate learning. 

Key-words: self-directed learning, individual study, self-taught, self-sustaining growth, periods 

of active adulthood, early adulthood. 

Nimeni nu poate fi silit să gândeasccă și să înveţe 

(Siebert ) 

Universul vieţii adulţilor a adus în faţa cercetătorilor și s-a impus [11, p. 10] printr-o 

varietate de probleme din domeniile psihopatologic, psihologiei muncii - al aptitudinilor solicitate 

în profesii, psihologiei sociale - sociabilităţii, psihologiei vârstelor - caracteristicile personalităţii, 

psihopedagogiei - capacităţile de învăţare.  

În condiţiile socio-culturale și economice actuale când învăţarea adulţilor nu este o 

problemă de dezvoltare lăsată la discreţia fiecărei persoane, dar devine un imperativ al vremii, „o 

constrângere” [8, p. 112] a realităţii obiective dure, se identifică soluţii cu privire la ocaziile de 

învăţare pentru adulţi [8, p. 76 ], cu privire la felul cum învaţă adulţii [5], cu privire la timpul când 

ar putea ei realiza această necesitate.  

Numeroase cercetări de ultimă oră sunt dedicate formelor de învăţare care şi-au demonstrat 

eficienţa în lucru cu persoanele adulte. Ne vom referi în articolul de faţă la forme de învăţare 

descrise, analizate şi recomandate spre aplicare segmentului de vârstă la care ne referim. Specificul 

acestor metode este în Self-managementul învăţării, ceea ce înseamnă proiectarea, realizarea 

practică, monitorizarea și evaluarea progresului său în învăţare. Acestea sunt: învăţarea autonomă 

sau învăţarea autodirijată [3, p. 13],[8, p. 120], studiul individual [3, p. 61], autodidactica/adulţii 

autodidacţi [5, p. 50], creşterea autosusţinută [10, p. 157]. 
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Foarte apropiate ca viziune conceptuală aceste forme de învăţare a adulţilor au elementul 

central comun puternic accentuat – personalitatea celui care singur îşi organizează propria învăţare. 

Două remarci ar fi de făcut în acest moment: prima – toate aceste forme de învăţare antrenează 

competenţa persoanei adulte de a învăţa să înveţe formată şi exersată în perioada şcolarizării; a 

doua – ele fac parte din arsenalul tehnicilor necesare învăţării pe parcursul întregii vieţi, 

recomandate adulţilor dar nu numai. 

Suntem obişnuiţi în mod tradiţional să asociem activitatea adulţilor mai mult cu domeniile 

planului profesional şi social, mai puţin însă cu învăţătura, deoarece la vârsta adultă studiile 

profesionale în majoritatea cazurilor sunt deja finisate. Teoria dezvoltării psihosociale a omului 

(Erikson) poziţionează adulţii aproximativ în diapazonul de vârstă dintre 35 și 65 de ani. 

Învăţarea la vârstă adultă în raport cu conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii, cuprinde 

toate procesele învăţării cu excepţia educaţiei şcolare, a trainingului și a educaţiei universitare 

[Jarvis P. 2007] 

 La vârsta adultă când instruirea ghidată de profesor caracteristică mai mult pentru 

perioada şcolară şi universitară s-a manifestat pe deplin în etapele precedente, eficienţa învăţării 

este susţinută de conceptul şi practica învăţării autonome care implică efort maxim al persoanei 

care devine ea însăşi managerul, autorul și obiectul procesului de învăţare şi autoformare. Influențat 

de o motivaţie puternică adulţii acceptă metode și forme de instruire care să le asigure rezultatele 

dorite în termeni restrânşi. Astfel că sunt nevoiţi să decidă de sine stătător asupra strategiei de 

căutare a informaţiei, de organizare a procesului învăţării în timp și spaţiu, de realizare a propriei 

tactici a învăţării. Aprecierea eficienţei etapelor întreprinse este dată de autoevaluarea 

competenţelor achiziţionate.  

Caracteristicile învăţării autonome [Winne P. H, în 3 p. 13] pot fi sintetizate în felul 

următor: persoana îşi caută singură informaţia necesară; percepe o motivaţie puternică; este 
conştientă de propriile afecte; se îngrijeşte personal de organizarea spaţiului, resurselor și a 

timpului alocat învăţării, urmează propria tactică și strategie a învăţării. Funcţia directivă centrală 

îi aparţine capacităţii personale de autoreglare. Temelia acestui program complex de învăţare, 

formare şi progres al persoanei adulte se creşte din sistemul educaţiei formale în care elevul este 

asistat și încurajat să progreseze de la stadiul de instruire la cel de auto-instruire şi automonitorizare, 

fiind familiarizat cu tehnologii şi tehnici de învăţare autonomă pe parcursul întregii vieţi.  

În altă interpretare acestei forme de organizare a învăţării adulţilor redenumită învăţarea 

autodirijată (self-directed learning) îi sunt atribuite [după Siebert H.] următoarele caracteristici: 

persoana manifestă iniţiativa debutării procesului învăţării autodirijate; are loc prioritizarea 

necesităţilor de învăţare; formularea clară a obiectivelor instruirii, asigurarea procesului cu resursele 

necesare adecvate; stabilirea strategiilor individuale de învăţare; autoevaluarea rezultatelor 

procesului învăţării autodirijate, autodirijarea, autoorganizarea - ca variante de manifestare ale 

autonomiei. Sub aspect general, se menţionează „gradele de libertate“ [Gnahs, 1998] de care dă 

dovadă adultul în selectarea proiectelor de învăţare, în stabilirea priorităţilor, justificarea 

obiectivelor, utilizarea resurselor, a strategiei de învăţare şi în evaluarea rezultatelor curente, 

intermediare şi finale. Învăţarea autodirijată este orientată spre persoana care învaţă; aceasta 

acţionează din propria iniţiativă; timpul dedicat învăţării este flexibil iar spaţiile sunt variate. Este 

foarte importantă autonomia în stabilizarea scopurilor învăţării; conţinuturile tematice sunt, de 

regulă, liber alese; rezultatele învăţării se stabilesc prin autocontrol [4]. 

Învăţarea autodirijată este una dintre formele adresate adulţilor şi acceptate de către ei dat 

fiind rolul lor social activ, schimbările inevitabile de vârstă, necesitatea compensării unor pierderi 
senzoriale, cerinţele tot mai mari ale profesiilor, rezistenţa în faţa perimării profesionale [Ghicard 

P., în 11, p. 162] insuficienţa de timp pentru învăţare. Ion Al Dumitru [8 p. 120] tot în temeiul 
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publicaţiei lui Horst Siebert (2001) reproduce succind opt idei de bază ale caracteristicilor învăţării 

autodirijate pe care le vizualizăm în tabelul 1.  

Tabelul 1. Specificul învăţării autodirijate (după Horst Siebert (2001) 

1Concepţia învăţării  2Focalizarea învăţării 3 Determinarea 

biografică 

4Ne silit de nimeni 

Adulţii învaţă să-şi asume 

responsabilitatea pentru 

deciziile adoptate 

În învăţarea autodirijată 

adultul pune accentul pe 

însuşire și nu pe 

transmiterea de 

cunoştinţe 

Deciziile adultului sunt 

puternic influenţate de 

experienţa pozitivă, 

greşelile și amintirile din 

trecut. 

Învăţarea autodirijată este 

benevolă sub auspiciul 

autoresponsabilităţii 

5Constructivismul 6 Necesitatea 

contextului social 

7 Metodele şi conţinutul 8 Sinele are totul sub 

control 

Autoorganizareaa în 

învăţarea autodirijată 

presupune aplicarea 

anumitor principii 

constructiviste 

Pe lângă componenta 

autobiografică învăţarea 

autodirijată este un act 

social manifestat într-un 

context social adecvat 

Autodirijarea se referă la 

strategiile învăţării 

selectate, precum și la 

conţinuturile învăţării 

asupra cărora decide 

persoana adultă care 

învaţă 

Învăţarea autodirijată ca 

proces cognitiv şi 

emoţional oferă persoanei 

senzaţia de autocontrol 

asupra gândirii, 

comportamentului, 

învăţării. 

Studiul individual reprezintă forma individuală de a cerceta o problemă, de a studia 

domeniile de interes personal/profesional, de examinare a fenomenelor sau evenimentelor şi 

reprezintă în opinia prof. Ioan Bontaș (1990) forma fundamentală de perfecționare a personalității 

și profesionalității după absolvirea școlii sau facultății în cadrul educației permanente [1, p.193]. 

Popovici F. G. [9] cu privire la studiul individual menţionează că este o cerinţă a societăţii 

bazate pe cunoaştere; persoana este în situaţia când procesarea volumului considerabil de informaţie 

devine normă a vieţii cotidiene. Studiul individual presupune lucru intelectual independent; o 

cultură a cunoaşterii şi autocontrolul conduitei cognitive, aceste caracteristici ale studiului 

individual reprezintă totodată şi condiţii ale progresului personal. Există o serie de metode și tehnici 

ale studiului individual independent [7], [9], stăpânirea cărora contribuie la formarea stilului 

individual al muncii intelectuale. Progresul aduce informaţii noi şi forme noi de exploatare a 

universului informaţiei. exploatarea noilor cunoştinţe și identificarea noilor surse de informare prin 

studiul individual independent.  

Studiul individual ca formă de educaţie a adulţilor este deosebit de important în fixarea și 

stocarea cunoştinţelor. Acesta este cu atât mai eficient cu cât subiecţii educaţionali au iniţiativa în 

căutarea informaţiilor, în identificarea surselor de informaţie, în selectarea cunoştinţelor necesare, 

în organizarea lor în sisteme de cunoștințe. În acest fel cunoştinţele sunt mai bine înţelese, 

interiorizate, putând fi redate într-o manieră personalizată [3, p. 6] 

Adulţii autodidacţi [5, p. 50–51]. Autodidacţii au rămas în istoria omenirii ca persoane care 

au învăţat până la adânci bătrâneţe. Kidd J.R. în cartea sa (1981) reaminteşte ideea despre scopul 

educaţiei adultului - acela de a –l transforma într-un student perpetuu călăuzit autonom din interior 

pentru ca fiecare din ei să devină mai activ [Currie A. apud Kidd]...gânditor, creator, cu pregătire 

sporită pentru viaţă. Apoi autorul raportează conceptul de autodidact la cel al „rolurilor sociale” 

care este asociat și cu sarcini noi pe care persoana adultă le învaţă independent. Această practică 

întăreşte încrederea în eficienţa metodei și în succesul adulţilor autodidacţi. Mare parte a educaţiei 

este bazată pe motivaţie, deşi rolul ei în învăţare este recunoscut ca fiind mare, totuşi cum poate fi 

folosit potențialul motivaţional în autoînvăţarea continuă nu este destul de bine studiat – susţine 

autorul. 

Un studiu explorator al persoanei autodidacte [Houle C.] examinează diferenţele dintre 

autodidacţi şi celelalte persoane care nu subscriu acestui stil de învăţare. Studiul s-a focalizat pe 

cercetarea prin comparaţie a domeniilor mai importante ale portretului unui autodidact, cum ar fi: 
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Interesele sale cât sunt de variate? Cu cine comunică? Care este educaţia oficială? Ce sau câte studii 

a urmat cândva autodidactul de azi? Cum formulează întrebările? Obişnuiesc să depună efort 

susţinut? Alte aspecte ale studiului ţin de sociabilitate şi inteligenţă. Toate ideile fiind generalizate 

într-un final au condus la conceptul de „student autodirijat” [Tough A. 1960] O problemă semnalată 

de Kidd în învăţarea adulţilor este faptul că societatea pune un accent mai mare pe tineret, ceea ce 

poate afecta intenţia persoanelor vârstnice de a se angaja în cursa cu obstacole a autodidactului. În 

alte cercetări se vor putea identifica soluţii de sporirea încrederii adulţilor în propriile forţe. 

Creşterea autosusţinută [10, p. 134–157]. Plecând de la un studiu de caz (situaţia 

companiei Wonder Tech) autorul explică dar și atenționează asupra fenomenului numit limită de 
creştere. Sintagma cuprinde în semnificaţia sa limita de creştere fie a succesului unui produs pe 

piaţă, fie a venitului întreprinderii, fie a progresului în dezvoltarea personală - important de ştiut 

pentru înţelegerea tuturor situaţiilor în care se manifestă: a) la nivel de întreprinderi unde putem 

observa că organizaţiile cresc o vreme, dar apoi se opresc; b) la nivelul interacţiunii de grup, 

membrii cărora se înţeleg bine o vreme, după care apar neînţelegeri; c) la nivel individual - 

persoanele se perfecţionează un timp, apoi se plafonează. Principiul de management valabil în toate 

situaţiile de manifestare a limitelor de creştere descrise mai sus se rezumă la un îndemn: îndepărtaţi 

factorii care limitează creşterea [10, p.134]. În activitatea companiei Wonder Tech s-a depistat o 

problemă – timpul de livrare a produsului, care s-a tot înrăutăţit, starea generală a firmei a degradat 

treptat și ea, ajungând în pragul falimentului. Soarta companiei putea fi schimbată în bine dacă se 

recurgea la creşterea autosusţinută.  

Mecanismul metodei de creştere autosusţinută este explicat în trei etape: prima: 

recunoaşterea simptomului şi identificarea problemei care are acest simptom; a doua: determinarea 

soluţiilor simptomatice; a treia: elaborarea și intensificarea soluţiei fundamentale pentru rezolvarea 

problemei, astfel îndepărtăm factorii care stopează creşterea, asigurând prin aceste eforturi 

condiţiile creşterii autosusţinute a succesului în domeniul respectiv. 

Ca să transpunem metoda creşterii autosusţinute la problematica învăţării adulţilor, 

modelăm o situaţie în care persoana întâmpină dificultăţi la sistematizarea informaţiei în limba 

engleză - sarcină prevăzută în obligaţiile de serviciu. Abordarea din perspectiva creşterii 

autosusţinute a eficienţei/randamentului la locul de muncă ar începe cu recunoaşterea problemei şi 

formularea ei concretă: se atestă o întârziere semnificativă zilnică a acestei sarcini. Constatăm 

manifestarea fenomenului numit limită de creştere. Etapa a doua – soluţia simptomatică: mă reţin 

peste program ca să lucrez cu dicţionarul, solicit ajutorul unui coleg sau apelez la translator. Astfel 

se obţine soluţionarea temporară a problemei identificate. Soluţia fundamentală (este mai greu de 

identificat, dar rezolvă problema pe termen lung) se va selecta dintre toate posibile: studiu 

individual şi cursuri de limbi străine pentru angajatul cu pricina, apelarea la un birou de traduceri. 

Metoda permite asigurarea creşterii eficienţei învăţării şi dezvoltării prin efort propriu – 

autosusţinut temporar apoi pe termen lung, de asemenea permite și protejarea propriului loc de 

muncă în faţa riscurilor existente. Pe scurt metoda creşterii autosusţinute funcţionează datorită 

viziunii realiste obiective asupra problemei, pragmatismului, efortului personal în situaţiile când o 

problemă semnalează despre limita de creştere. 

Concluzii 

Omul în concepţia lui Erikson apare ca o totalitate, ca un tot unitar care include Sinele şi 

pe Alţii. Omul trebuie acceptat ca o fiinţă unică, valoroasă în sine și responsabilă pentru propria sa 

viaţă, dar numai într-un context interrelaţional uman [6, p. 816]. Din perspectiva vieţii adultului am 

selectat definiţiile, caracteristicile şi descrierea mecanismelor, modurilor de aplicare a formelor 
specifice de învăţare la vârsta adultă, menţionând rolul acestora pentru instruirea persoanelor adulte 

ce se doresc a fi active în plan social, competitive profesional, capabile să corespundă cerinţelor 

societăţii bazate pe cunoaştere; să posede viziunea perspectivelor multiple de a acţiona eficient 

pentru o viaţă mai bună. 
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Învăţarea adulţilor se referă la toate formele posibile de dezvoltare și progres de după 

şcolarizarea obligatorie şi educaţia universitară, este parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi şi în 

mare parte coincide cu aceasta.  

Metodele de învăţare la vârsta adultă: creşterea autosusţinută, autodidactica, studiul 

individual, învăţarea autonomă mobilizează potenţialul forţelor lăuntrice ale persoanei, implică o 

motivaţie bine determinată, demonstrează organizarea strategiei comportamentului intelectual pe 

principii de autoorganizare şi autocontrol. 
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Zolotariov Elena  

RENOVAREA CALITATIVĂ A PRACTICII EDUCAȚIONALE DIN PERSPECTIVA 

SPIRITUALIZĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

QUALITY OF RENEWING THE EDUCATIONAL PRACTICE IN TERMS OF 

SPIRITUALISATION OF EDUCATION 

Rezumat 

Ca răspuns la provocările societale generate de aprofundarea continuă a crizei în domeniul 

valorilor spirituale și morale articolul dat scoate în prima linie argumentarea necesității acute și a căilor 

viabile pentru a reîntoarce școala autohtonă la misiunea de umanizare și spiritualizare a naturii ființei 

umane. Prezenta lucrare vizează un proiect de inițiative inovaționale – produs al propriilor investigații 

științifice ale autorului, care au culminat cu dezvoltarea și transpunerea în viață a unei originale concepții 

de intervenție pedagogică, întruchipată într-un sistem practic de educație spirituală și morală a 

personalității în evoluție. Studiul urmărește sensibilizarea și impulsionarea comunității pedagogice 

pentru schimbarea de perspectivă a practicii școlare către valorile democrației, reconstituirea 

demersurilor, dezvoltarea competențelor profesionale necesare, care să poată garanta accesul omului în 

creștere la un sistem de învățământ, întemeiat pe concepțiile europene noi, compatibile cu valorile 

spirituale /morale, naționale și universale. 

Cuvintele-cheie: criza învățământului, cultura inovării, scopul educației inovative, „vechea 

orientare”, noua paradigmă, elementele forte ale schimbării 

Abstract 

In response to social challenges arising from the continuous deepening of the crisis in spiritual 

and moral values  this article forefront the explanation of the acute need and viable ways to return the 

local school to mission of humanization and spiritualization of human nature. This paper regards a 

project of innovative initiatives - a product of scientific investigations of the author, which 
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culminated in the development and transference into life of an original conception of educational 

intervention embodied in a practical system of spiritual and moral education of a personality in 

development. The study aims at raising awareness and stimulating learning communities to change 

the perspective of the school practice by the values of democracy, to restructure approaches, 

developing professional skills necessary for guaranteeing access of growing humans to an 

educational system, based on the views of new EU –suitable with spiritual / moral, national and 

universal values. 

Key-words: education crisis, innovation culture, innovative education purpose „old guidance”, 

new paradigm, strong elements of change 

Introducere 

Actuala criză în domeniul valorilor spirituale şi morale ne obligă să revenim cu faţa spre 

destinaţia şcolii, care nu poate să dea cunoştinţe pentru a-l ajuta pe copil să-şi facă drum în viaţă, şi 

să nu-i dea spiritualitate şi umanitate. După părerea clasicilor pedagogiei și a oamenilor de știință 

contemporani, şcoala natală trebuie să fie una curată și morală, „atelier al omeniei”, „templu” 

(Comenius), în care să sune „armonia” învăţătorească – Simfonia Pedagogică Splendidă (Şalva 

Amonaşvili), „să fie asigurat un învăţământ umanist” orientat spre „dezvoltarea spiritului omenesc 

în general și nu doar o dezvoltare formală” (K.D. Uşinski). 

Scopul articolului vizează reactualizarea pilonilor unui proiect de inițiative inovaționale, 

rezultate din propria noastră cercetare, care are menirea de a răspunde la solicitările cognitive, de 

cunoaștere, venite din partea societății contemporane postmoderne, în vederea reîntoarcerii școlii 

autohtone la misiunea de umanizare și spiritualizare a naturii ființei umane [1].  

Știința modernă constată că dezvoltarea spiritualității implică cultivarea unor capacități 

aparte, cum ar fi posibilitatea unei persoane de a pătrunde și a comunica cu un univers invizibil prin 

simțurile directe, de a-și ghida acțiunea sufletului în raport cu norma și armonia, dobândind calități, 

precum înțelepciune, echilibru, lumină interioară, armonie etc. Însă acest lucru nu se produce de la 

sine. Este necesară o comunicare organizată adecvat sub aspect metodologic cu elevul – om, cu 

copilul ca individualitate irepetabilă și ca valoare supremă. 

Școlii de azi, din păcate, i se impun standarde orientate preponderent spre formarea–

dezvoltarea intelectului, a calităților precum sunt agerimea, acuitatea, ingeniozitatea etc. – bine 

înțeles, de o importanță deosebită în viața umană. În același timp, spiritualitatea, implicând atât 

dragostea, cât și rațiunea, este cu mult superioară intelectului, asigurându-i individului uman 

condiții de a-și trăi viața deplin / multilateral, implicit sub aspectul accederii gândirii la planurile 

superioare ale conștiinței. 

Astăzi școala este demagnetizată de la viaţa spirituală a discipolilor. Trebuie sprijinită 

şcoala naţională în realizarea sarcinii ei deosebite: dezvoltarea și îmbogăţirea lumii 

spirituale/morale a fiecărui copil, pentru ai ajuta să se ridice de la nivelul „sufletului” la nivelul 

„spiritului”. Societatea uită de destinaţia Şcolii, cerând doar un singur lucru – cunoştinţe. În multe 

şcoli se uită de educaţie. Deja de mult timp rătăcim în întunericul reformării, modernizării sau 

înnoirii şcolii naţionale. În consecinţă, i se usucă și i se distruge acea rădăcină, în care se săvârşeşte 

adevărata, permanenta și fireasca renovare: dezvoltarea şi îmbunătăţirea lumii spirituale şi morale 

a celui care învață. 

În cadrul investigației am constatat că în practica educațională actuală există un șir de 

condiții nefavorabile pentru construirea lumii spiritual-morale ale copilului. Deficiențele sunt 

generate de mai multe constrângeri:  

– dezvoltarea fundamentelor spirituale ale învăţământului și lipsa unui sistem eficient de 

gestionare a procesului de educaţie spiritual-morală a discipolilor; 
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– decizia învăţătorului-educator de a facilita formarea lumii spiritual-morale a copiilor şi 

stereotipurile pedagogice, metodicile tradiţionale de educaţie, care nu-i permit de a se sprijini pe 

lumea interioară a copilului, pentru a pune temelia fundamentelor spirituale ale personalităţii lui; 

– predominarea aspectului informativ al învăţământului și minimizarea celui formativ, 

îndreptat spre constituirea modului de gândire, de acţionare, simţire și umplut cu trăire, atitudine, 

activitate spirituală; 

– nevoia copilului de autorealizare, autoeducaţie, autodezvoltare, cunoaştere a lumii, a 

celorlalţi, autocunoaştere în această lume și deficitul de interacţiune activă, energică a lui cu 

realitatea înconjurătoare ș. a.. 

Am realizat, de asemenea, că discipolii noştri de astăzi (preşcolarii şi elevii) sunt copiii noii 

ere, cu valori, priorităţi, atitudini faţă de viaţă diferite de cele ale semenilor generaţiilor precedente. 

Ei pot face faţă cu uşurinţă telefonului mobil, calculatorului, sunt mai pragmatici în relaţiile cu 

colegii, au dispoziţii individualizate, sunt mai puţin creduli şi naivi, mult mai devreme implicaţi în 

standardele vieţii de adult. Astăzi idolii copiilor moderni devin nu eroi cu morală înaltă, ci personaje 

foarte agresive ale filmelor în desen animat, serialelor TV și ale jocurilor video. În acelaşi timp, 

adulţii rareori vorbesc cu copiii despre viaţă, sensul ei, problemele și căile de a le rezolva.  

Este vital, prin urmare, să înțelegem ca un imperativ al reformei valorificarea bazelor 

teoretice noi și a noilor tehnici pentru a construi mijloace educative îmbunătăţite în raport cu sfera 

spirituală/morală a copilului. Problema constă în abordarea sistemică a domeniului promovării 

rezultatelor cercetării - dezvoltării şi inovării în acest sector: conceptualizarea corectă a curricula 

specializată, a problemelor nucleului valoric al programului de învăţământ – care valori, principii, 

norme rămân/devin aplicabile pe dimensiunea dată; a tehnologiei de reconstituire a discursurilor în 

vederea afirmării reperelor spiritual-morale ale educaţilor. Toate acestea nu pot fi făcute decât cu 

resurse umane de calitate.  

Și anume, realizarea acestui comandament social ține de capacitatea specialiştilor-

practicieni de a-şi schimba mentalitatea, cultura, comportamentul. Personalul didactico-managerial 

are nevoie de suport ştiinţifico-metodologic și de instruire specializată pentru a-şi putea reconstitui 

demersurile, a-şi dezvolta competenţele profesionale adecvate, care să le poată garanta accesul 

educabililor la un sistem de învăţământ întemeiat pe concepţiile europene noi, compatibile cu 

valorile spirituale și morale, naţionale și universale. Se impune, deci, sensibilizarea comunităţii 

pedagogice pentru desfăşurarea activităţilor de valorificare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, 

crearea practicii educaţionale competitive în baza tehnologiilor moderne şi inovaţionale relevante. 

Inovațiilor ca forțe motrice ale schimbării trebuie să li se acorde un loc deosebit pentru ca sistemul 

de învățământ național să se poată interconecta la necesitățile sociale ale timpului.  

Cultura inovării – imperativ pedagogic fundamental 

Timpul nou a pus şcoala în situaţia de schimbări interioare fundamentale, care pot fi 

asigurate printr-o activitate inovaţională bine gândită. Tot mai relevantă devine dezvoltarea unei 

culturi şcolare favorabile inovării procesului educațional – necesitatea urgentă pentru sistemul de 

învățământ în general şi personalul didactic în special. Trebuie să facem eforturi mai mari pentru a 

transpune ideile inovatoare în produse şi tehnologii noi de succes, având în vedere nevoia acută 

pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în contextul tranziţiei spre o societate bazată pe cunoaştere. 

Conform noilor obiective strategice europene se impune asigurarea unei dezvoltări inteligente 

durabile și incluzive (Strategia Europeană 2020), integrarea proceselor de cercetare, dezvoltare şi 

inovare cu cele educaţionale, oferirea unui răspuns adecvat provocărilor societale, implicit, pe 

segmentul dezvoltării spirituale / morale a generației în creștere [2]. 

Raportându-ne din perspectivă Europeană la puținul spațiu al investigațiilor noastre, am 

constatat că inovarea pe segmentul cultivării spiritualității și a umanității (la preșcolari și elevi) este 

extrem de limitată ca intensitate, arie de acoperire, rezultate obținute. Instituțiile educative continuă 
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să mai rămână puternic controlate de autoritățile locale cu un grad mare de centralism, fapt care 

conduce la deficitul de inovare. 

Am realizat de asemenea că, dacă se dorește găsirea soluțiilor adecvate la provocările crizei 

valorilor spirituale și morale care astăzi ne afectează, stimulând, în același timp, sporirea gradului 

de funcționalitate și competitivitate a demersurilor legate de cunoștințe, avem nevoie de cadre 

didactice de excelență în promovarea inovării. Nu de specialiști, care știu să identifice probleme ci 

de profesioniști, care învață pe durata vieții, orientați spre căutarea rezolvării problemelor și 

acțiunile proprii pentru soluționarea acestora. Este nevoie de profesioniști și de colective 

pedagogice, capabile să se automobilizeze în vederea atingerii noilor obiective educaționale, 

inspirându-se, însuflețindu-se pentru un efort permanent și de durată în realizarea activității 

inovaționale. Aceștia sunt profesioniștii competenți ai secolului XXI, care înțeleg și știu să 

interpreteze schimbările, relațiile interpersonale și de colaborare, valorizând într-o mult mai mare 

măsură, decât în trecut, cunoașterea, spiritul inovator. Din păcate, decalajul detectabil dintre teoria 

și practica reală a educaţiei este cauzat astăzi, în general, de atitudinea negativă a cadrelor didactice 

faţă de implementarea inovaţiilor, atât în sens personal (lipsa de motivaţie, de activism), cât și în 

contextul elaborării şi punerii în aplicare a tehnicilor educaţionale inovatoare. 

Sistemul nostru de învățământ nu prevede pregătirea specială a învățătorilor inovatori, iar 

instruirea universitară de licență, masterat sau doctorat, la compartimentul promovării inovațiilor, 

este limitată în ore, deși este o necesitate. Practica demonstrează că mulți absolvenți ai instituțiilor 

de profil nu au dispoziție pentru schimbări, uneori devenind prizonieri ai modelelor și 

stereotipurilor, care nu sunt eficiente pe plan educativ. 

Dacă ar fi suficient numărul profesioniştilor capabili de a pune în practică rezultatele 

cercetărilor ştiinţifice în domeniu, societatea demult ar sesiza schimbări pozitive şi nu am bate pasul 

pe loc. Continuăm să luptăm cu abordările tradiţionaliste, scăpând din vizor misiunea şcolii de a da 

elevilor calea spre autocunoaştere, spre pătrunderea în sine a Adevărului; de a-i concentra asupra 

creării binelui; a-i învăţa să facă acest lucru conştient, cu un anumit scop, fixat din propria iniţiativă, 

sincer, perfecţionându-şi şi dezvoltându-şi spiritul, devenind liberi, bogaţi interior, creându-şi viaţa 

lor spirituală şi învăţând buna-gândire etc. [3]. 

Astăzi dispunem de o alternativă educațională, rezultată din propriile noastre investigații, 

care permite favorizarea dezvoltării echilibrate a raţiunii şi inimii copilului, în scopul respectării 

drepturilor omului, a satisfacerii nevoilor fundamentale ale indivizilor și ale societăţii în ansamblul 

ei. Intenționăm să oferim cadrelor didactice metoda „reală” pentru a stimula capacitatea discipolilor 

de a se forma ca persoane inteligente din punct de vedere spiritual și moral, în contextul cunoașterii 

și punerii în acțiune a reperelor esenţiale ale idealului naţional şi universal. Natura creativă a acestei 

metode implică schimbarea principială a conţinuturilor învăţării şi caracterului relaţiilor 

educaţionale, renunţarea la tradiţionalul autoritarism și formalism, solicitând de la educatorul-

învăţător atitudine grijulie şi atentă faţă de copil. 

Cunoaștem că „Vechea orientare” abordează educația spiritual-morală ca fiind un proces 

extensiv, constând din transmiterea, răspândirea cunoștințelor etico-morale și plasând în prima linie 

a discursului pedagogic conformarea la normele, valorile de comportament moral. „Noua 
paradigmă”, acceptată de noi ca fiind nouă strategie de dezvoltare a tehnicii pedagogice, presupune 

individualizarea activității educațional-formative, punându-se în valoare predispozițiile existente în 

fiecare copil, în vederea autonomizării, autorealizării, automotivării, autostimulării acestuia pe 

plan moral. În consecință, centrul de interes pedagogic se focalizează pe organizarea integrală a 

resurselor și a sarcinilor didactice în trei direcţii: prima – însuşirea cunoştinţelor sistemice privind 
valoarea morală a unui act, modul justificat, din punct de vedere social, de cumpănire a faptei; a 

doua – stăpânirea procesului integru de conştientizare a aspectului moral al faptelor în baza 

reperelor idealului social semnificativ; a treia – consolidarea modului de judecată morală 
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competentă, în curs de asimilare, în procesul de analiză și evaluare de către copil a acţiunilor altora 

și ale sale faţă de cei din jur. 

Este vorba despre o inovaţie complexă, care presupune atragerea copilului într-o 

permanentă activitate rezonabilă, implicând schimbări de natură conceptuală în arhitectura şi 

designul procesului pedagogic, un nou program educaţional, metode și tehnici de învăţământ, care 

generează o energie suplimentară pentru dezvoltarea spirituală şi morală a educaţilor. Eforturile vor 

fi direcţionate spre perfecţionarea procesului didactic, ca să se poată asigura un rezultat durabil pe 

această dimensiune. În același timp, se lucrează nu atât asupra Rezultatului, cât asupra Procesului 

de dezvoltare a copilului, în vederea dobândirii de către acesta a capacităţii de conştientizare morală 

a faptelor, de înţelegere a sensului moral al acţiunilor din perspectiva criteriilor idealului universal 

și a autostimulării dorinţei educabilului de a le aplica în viaţa zilnică. Aceasta ne permite să vorbim 

despre implementarea „didacticii de realizare a posibilităților” discipolilor în locul unei „didactici 

a predării” [4], răspândite până în prezent în practica tradițională. 

Cum ieșim din criza de spiritualitate a învățământului 

Apare întrebarea firească: Ce are de făcut şcoala fiind impusă astăzi să se îndepărteze de 

educaţie, să uite de educaţie, sau, în cel mai bun caz, să se ocupe de ea în aparenţă, cu ajutorul 

anumitor măsuri? Răspunsul izvorât din noua tratare a tehnologiei procesului didactic în proiectul 

dat: să se reorienteze spre potențialul interior, prin mobilizarea şi utilizarea rezervelor ascunse ale 

copilului; autoîmbunătăţirea şi autoreglementarea structurilor sale funcţionale pe făgaşul 

organizării vieţii lui spirituale şi umaniste. În consecință, activităţile de predare și educaţie îşi vor 

schimba prioritățile: de la scopul restrâns de înarmare a copiilor cu cunoştinţe etice, abilităţi, 

formarea unor calităţi exterioare ale moralităţii - la manifestarea, dezvoltarea, „avântul” stării 
spiritual - sufleteşti interne a fiinţei umane în creştere, ca surse şi forţe călăuzitoare ale întregii vieţi 

umane, inclusiv, a puterii morale, precum și a puterii copilului de a-şi pune în acţiune propriile 

decizii. Se va urmări, totodată, ca forţele sufleteşti şi fizice ale educabililor să fie într-o interacţiune 

corespunzătoare. 

După cum arată cercetările, învăţământul şcolar naţional, „deocamdată” se află în criză de 

spiritualitate. Ea începe, în opinia oamenilor de ştiinţă, înăuntrul conştiinţei noastre pedagogice, 

limitate doar la dimensiunile materialiste; operarea la nimereală cu noţiunile de genul formare, 

dirijare şi atrăgând în aceste contexte noţiunile personalitate, creativitate, de exemplu, „formarea 

personalităţii creative”. Experții constată că această situaţie derivă din faptul, că gândim greşit 

pedagogic, deoarece nu ni s-a format o gândire corectă. Sistemul nostru educaţional nu conţine nici 

o disciplină care să-i înveţe pe educabili să gândească, toate disciplinele şcolăreşti, cursurile 

universitare pedagogice având caracter informativ-reproductiv. Fiind formaţi ocolind ştiinţa 

gândirii, absolvenţii profilurilor pedagogice aplică în practica educaţională modele de gândire 

incorecte, care, însă, se impun ca fiind corecte datorită autorităţii profesionale a acestora [5]. 

Datele științifice contemporane denotă necesitatea dezvoltării în copil a artei gândirii şi a 

educării în el a responsabilității pentru gândurile sale. Suntem tentaţi să vedem straturile exterioare 

ale gândului, decât însăşi gândirea, şi această vestimentaţie exterioară o luăm drept gând. Limitele 

perceperii tridimensionale a lumii, pe care o afirmă programele și manualele şcolare actuale, ne 

îndepărtează de sensul gândirii, de logica interioară a lucrurilor, alimentată de inima curată și de 

buna credinţă. Se știe că gândirea şi creaţia înnobilează Planeta, ne înnobilează și pe noi înşine. 

Gândul și răutatea, gândul și ura, la fel, stau în prim-planul tuturor nevoilor, tragediilor, pe care le-

a retrăit şi le retrăieşte omenirea şi fiecare om în parte. Înțelepții consideră că cele mai mari 

nenorociri în viaţa omenirii sunt rezultatul incapacităţii de a gândi.  

Putem vorbi, prin urmare, despre necesitatea extinderii conştiinţei, care să ne apropie de 

arta gândirii. Școala de azi trebuie să fie orientată spre un model de educaţie, de învăţământ care să 

poarte grija pentru cultivarea calităţilor demne ale gândirii, precum buna-gândire, sublima-gândire, 
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cordiala-gândire, înţeleapta-gândire [6], pe care le-am abordat în studiul de față ca preocupări 

pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate. 

Programul strategic al inovării practicii școlare, pe care l-am elaborat din această 

perspectivă, lansează o serie de iniţiative integrate, precum și măsuri de transfer tehnologic 

inovaţional, primul şi necesarul pas pentru pedagogul practician fiind clarificarea sensului 

noţiunilor fundamentale de referinţă: „spiritualitate” şi „umanitate”.  

Noțiunea de spiritualitate se întemeiază pe teza reflectată în dicţionarele explicative și 

filosofice conform căreia cuvântul „Spiritual” aproape că echivalează cu cuvântul „moral”. 

Spiritual – înseamnă sincer, cordial, bun, sensibil. Iar spiritualitatea este explicată ca esenţa 

intelectuală, lăuntrică – esenţa morală a omului. De aici, sintagmele: „educaţie spiritual-morală”, 

„repere spiritual-morale”, pe care le utilizăm în contextul investigaţiilor noastre. 

Prin „Umanism” (de la latinescul Humanus – omenesc) subînţelegem o concepţie, bazată 

pe preocuparea pentru binele omului și drepturile lui la libertate, egalitate, fericire, respectul 

demnităţii lui etc., incluzând dreptul la însăşi viaţă. Potrivit experţilor, termenul dat captează şi 

înţelesul de „om” (muritor), ce caută în sine Lumina, legătura cu Superiorul; om orientat către 

Suprem, Creator. Astfel de om îşi realizează căutarea nu doar și nu atât pe calea (s)cufundării în 

sine, dar, mai cu seamă, prin gândire și activitate în folosul oamenilor, prin respect şi iubire faţă de 

fiecare om, în care vede asemănare cu sine; îl acceptă pe fiecare ca şi pe o cale de căutare a esenţei 

sale, el însuşi devenind pentru altul cale. Acesta şi constituie aspectul spiritual al cuvântului 

„umanist”. Unitatea iraţionalului şi raţionalului, pornind de la sugestiile oamenilor de știință, îl face 

pentru domeniul nostru de cercetare o noţiune fundamentală, plină de sens ideologic. 

Mai mult, autorii consideră că „... în om este ceva în plus, evident venit din cer, – ceva ce 

lipseşte la animale, care ar putea fi numit spiritualitate şi spirit, acceptate în context laic şi religios, 

în dependenţă de faptul, în ce mod este abordată situaţia și viaţa de către om” (N. Nikandrov). Acest 

„ceva” din om, care nu depinde de el, este, de exemplu, conştiinţa (sovestea) – cântarul faptelor 

noastre, calea vieţii spirituale, legislatorul normelor morale, judecător în lumea noastră spirituală – 

stare prin excelenţă personalizată. Această legiferare şi este taina conştiinţei, taina provenienţei în 

interiorul nostru a acestei ştiri, care, dacă noi vom veni în contact cu ea şi o vom accepta, ne va face 

om al con-Ştiinţei. Omul cu conştiinţă singur dă naştere în sine și cu uşurinţă acceptă moralitatea. 

În lipsa conştiinţei moralitatea se transformă într-o trusă a etichetei. Experții în domeniu apreciază 

drept sănătoasă acea societate care susţine în om ceea, ce nu depinde de om, tainele de aşa natură, 

ca conştiinţa [8]. Sugestiile mai sus amintite ne-au conduc spre identificarea în noţiunea de 

„umanism” a aspectului ei spiritual – cauza calităţilor exterioare şi acţiunilor omului, definite drept 

umaniste. În context, sintagmele „umanitate spirituală” sau, altfel, „spiritualitate umanizatoare” 

sunt acceptate drept prioritate a învăţământului special organizat. Noile documente de Stat cu 

privire la reforma şcolii din Republica Moldova, din păcate, nu reflectă prevederi accentuate cu 

referinţă la umanism, cu atât mai mult la spiritualitate. Actualmente inovaţiile se aplică mai degrabă 

pentru modernizarea regimului existent de învăţământ, decât spre reorientarea lui în vederea 

promovării valorilor spirituale şi umaniste. Procesul de învăţământ la etapa actuală se îngustează 

până la instruire.  

În contextul dat, noi am inclus în aria de acţiune a demersului inovator noţiunile de 

conştientizare morală a unui act săvârşit sau presupus; de cunoaştere a motivelor și a 

determinantelor acestora; de asumare a responsabilităţii subiectului pentru rezultatele pozitive sau 

negative ale actelor din perspectiva idealului: a influenţelor acestora asupra bunăstării interioare a 

celuilalt şi iniţiatorului însuşi ş.a. Pe această cale vom asigura condiţii pentru ca copilul să-şi poată 
activa potenţialul idealului uman înnăscut, ceea ce presupune autoreflexie sau cugetare despre sine. 

Favorizarea competențelor reflexive în procesul de instruire specializată pe care o vom organiza va 

permite stimularea trăirii acestei activități ca pe o îmbogățire a propriei vieți spirituale. 
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Punem accent, așadar, pe dimensiunea interioară a unui act, libertatea gândirii şi a 

exprimării ideilor lansate. Îi vom stimula pe copii să judece de sine stătător, să-și creeze propria 

judecată despre fenomenele examinate. Astfel, încât, insuflându-le dragoste, afecţiune şi 

bunăvoinţă, îi va putea ajută pe discipoli, prin stimularea libertăţii de gândire și aplicarea spiritului 

creator, să-şi edifice o concepţie corectă despre calitatea morală a unui act, armonizată cu idealul, 

și să se pătrundă de dorinţa de a săvârşi acţiunile adecvate. Ne referim doar la nişte adevăruri 

particulare, discutate și implementate pe larg de către discipoli, datorită mecanismelor de liber 

angajament și dezbateri, puse în acțiune de către pedagog, prin aplicarea tehnicilor îmbunătățite. 

Trebuie să recunoaştem că astăzi programele şcolare standardizate sunt departe de 

perfecţiune în acest sens. Ele ascund luciul solemn al cunoştinţelor, respectă numai şi numai 

gândirea tridimensională, fără a accepta lărgirea conştiinţei prin dimensiunea spiritualităţii. Noua 

tratare a educaţiei pentru care pledăm în acest studiu presupune stimularea copilului din punct de 

vedere intelectual, impulsionând deschiderea lui către ceilalţi, către lumea exterioară şi contopirea 

cu ea. Mizăm pe instaurarea unei „punți” de legătură între lumea interioară fină a unui copil şi cea 

exterioară, reclamând alte norme, valori, reguli de teorie și metodă pedagogică.  

Oferta inovațională, dezvoltată în studiul de față permite introducerea unor tehnici 

netradiționale în practica învăţământului şcolar. Acestea garantează rezultate cu efecte reale pentru 

capacitatea educatorului-învăţător de a lucra cu discursuri inteligente, pornind de la practică, de la 

însăşi viaţa copilului. În contrast cu ariditatea, insuficienţa de emotivitate în modelul tradiţional, 

dispunem de tehnici specifice de îmbunătăţire și utilizare a abilităţilor emoţionale ale discipolilor 

[7], încorporându-le inteligent în comunicarea cu ceilalţi, în modul de a raţiona problemele etice, 

de a judeca și a de se comporta. 

Prin întrebări abile elevii sunt îndemnați să gândească logic (metoda învățării filozofării) – 

învățarea gândirii. Accentul se pune mai mult pe însușirea noțiunilor - cheie ale gândirii( judecății) 

morale și pe argumentare, nu însă pe însușirea cunoștințelor declarative. Copiii învăță să-i înțeleagă 

pe ceilalți parteneri la discuții, să definească noțiuni, să redea propriile experiențe, să devină 

conștienți de propria construcție a lumii sub aspect moral, să învețe din experiențe diferențiate, în 

cadrul desfășurării unui proces educativ-formativ specializat. 

De remarcat că o parte substanţială a procesului de cercetare-inovare pe care l-am 

desfășurat a fost dedicată reconstrucţiei designului metodologic al procesului didactic din 

perspectiva noii paradigme. Am încercat să fundamentăm aranjamentele proprii ale unui sistem 

practic de instruire, care asigură posibilitatea discipolului de a-şi activa în inimă iubirea către 

Superior și ideal, definită de clasici ca și o a doua „naştere” – spirituală – a omului. Aşa am ajuns 

să favorizăm capacitatea de autoafirmare şi atitudine critică a copilului faţă de propriile puncte de 

vedere și planurile de perspectivă personale pe dimensiunea morală. Astfel că noul model de 

învăţământ poate fi caracterizat nu doar ca eficient, dar şi umanizator.  

Pe ce cale vom întări spiritualitatea și umanitatea învățământului? 

S-a pornit de la premisele: 1) Procesul de învăţământ, chiar dacă în el nu va fi prezentă 

presiunea autoritară, nu va deveni umanist, dacă nu îl vom face astfel în mod special; 2) În înrâurirea 

umanist-instrucţională deosebim, de fapt, două genuri de influenţă: a) influenţa disciplinei de studiu 

şi b) influenţa a însăşi predării. Esenţialul în perspectiva spiritualizării practicii şcolare constă nu în 

deosebirea ştiinţelor, ci în deosebirea modului de studiere a lor. Învăţarea disciplinelor de studiu 

trebuie să dea hrană spiritului, care îl dezvoltă şi îl întăreşte pe copil, dezvoltă umanitatea omului 

în evoluție. În contextul dat, problema principală ar fi: cum poate fi transpusă răspunderea pentru 

învățare celui care învață și cum se poate organiza profesional procesul instruirii și al învățării 
integrându-l într-un context în continuă schimbare, accesibil posibilităților de vârstă ale elevului. 

Un impediment pentru practica şcolară este și dominanta paradigmei etico-normative care 

abordează procesul de formare a con-Știinţei discipolilor ca pe un rezultat direct și imediat al 
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acţiunilor didactico-educative. Se ratează şansa mobilizării mecanismelor psihologice, a condiţiilor 

de realizare a iniţiativei proprii a copilului în vederea orientării acesteia spre sensul și valorile 

morale. Drept consecinţă, apare cunoscuta discrepanţă dintre nivelul „verbal” și cel real al 

comportamentului. 

Pe fundalul acestor supoziții a luat naștere accepția noastră potrivit căreia instrumentul 

eficient care permite mobilizarea și dezvoltarea capacităţilor mai sus menționate la elevi este 

saturarea procesului didactic cu imagini sublime și subtile, care alimentează sufletul şi inima 

copiilor, răspunzând nevoilor lor de a se maturiza şi a fi liberi. Astfel de imagini-valori îşi au rolul 

de fermenţi spirituali. Sunt imaginile dragostei, frumuseţii, bunătăţii, loialităţii, creativităţii, 

compasiunii, bucuriei; imaginile gândirii pozitive, responsabilităţii, autocunoaşterii, 

autoperfecţionării – către care vor fi orientaţi copiii în procesul de instruire special organizat.  

Pentru început am fixat un anume scop, care să determine agenda strategică a schimbării. 

În lipsa acestuia nu poate fi asigurată reorientarea învăţământului în direcția așteptată. În proiectul 

dat acest scop răspunde imperativelor timpului nou, care solicită formarea unei personalităţi libere, 

capabile de a-şi realiza dreptul la libertate şi educație, la autorealizare maximă și responsabilitate 

în socium, la participarea activă în dezvoltarea stabilă proprie și a sociumului înconjurător. Am 

definit ţinta noii paradigme Educarea Omului Nobil, cu simţul şi înţelegerea binelui comun, urmând 

formula cunoscutului om de știință Șalva Amonașvili. În sursele de specialitate acest scop este 

calificat ca unul „vital necesar”, „măreţ și demn de om”, „frumos”, ca o „Lege”. Nobleţea 

sintetizează în sine cele mai bune calităţi ale omului: Credinţa, Neprihănirea, Iubirea, Umanismul, 

Dreptatea, Cultura, Conştiinţa – valori naţionale şi general umane care determină norma şi calitatea 

unei vieţi demne de om. Știința modernă, constată că ceea ce apare în om pe calea învăţământului 

în baza acestor valori, poate fi definit ca spiritualitate şi viaţă spirituală. Totodată, nu vom uita, că 

valorile general umane nu există ca un abstract, ele se manifestă ca spirit naţional, conştiinţa de sine 

naţională, cultură naţională. Întreg naţionalul este izvorul general umanului [8]. Cadrele pedagogice 

ar trebui să conştientizeze, că în timpurile noastre, când în societate este atât de puţină nobleţe, 

şcoala este obligată să ia asupra sa munca edificatoare de educare a oamenilor nobili, a personalităţii 

măreţe din punct de vedere spiritual și moral, pentru a contribui la atingerea de către omenire a 

idealurilor înalte. 

Astăzi totul se măsoară cu noţiunile economiei de piaţă, care invocă concurenţă severă, 

unde nu este loc pentru nobleţe, pentru iubire faţă de om, pentru compătimire şi ajutor. Totuși, de 

rând cu alți autori (de exemplu, Șalva Amonașvili) noi concepem şcoala ca pe o scară spirituală, pe 

care trebuie doar de urcat. Capacitatea de a vedea dincolo de aparenţa lucrurilor, pătrunzând în 

esenţa lor, buna vorbire și sublima gândire sunt fundamentele abordării programului specializat de 

formare pe care îl oferim discipolilor treptei primare de studii. În el am evidenţiat un grup de 

probleme care, în opinia noastră ar putea fi inserate în curricula şcolară oficială ca o componentă 

aparte: problema educării bunei-gândiri, sublimei-gândiri, sublimei-vorbiri, sensibilei-vorbiri, 

înţeleptei-vorbiri și educaţiei responsabilităţii pentru cuvântul său; problema educării sentimentului 

înaltei iubiri, compasiunii, retrăirii împreună cu cineva, bucuriei împreună cu cineva, respectului, 

ajutorului, oferirii de servicii; problema atitudinii faţă de avuţie fără simţul de proprietate; problema 

împlinirii simţului datoriei; problema conştiinţei şi abilităţii de a trăi conform conştiinţei; problema 

autocunoaşterii şi autodezvoltării ş.a. Unităţile didactice pe care le-am inserat în programul 

specializat vor asigura soluţionarea garantată a setului de probleme nominalizat. Iar tehnicile 

adecvate vor oferi ocaziile potrivite pentru ca cel care învață (copiii de 5-6 ani și mai mari) să-şi 

poată antrena experienţa de a deveni persoane oneste, spirituale, cinstite şi curate; iubitoare, 

sensibile și grijulii faţă de toate; de a-şi putea manifesta calităţile şi tendinţele sale în mod firesc, 

deci, frumos, delicat [1, Vol. II, p. 86-215]. 

În contextul dat, supoziţia din care ne inspirăm în procesul de inovare a practicii 

inovaționale reflectă ideea că în dezvoltarea sa spirituală fiecare om, ca și cum „repetă”, 
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„reproduce” procesul de dezvoltare spirituală al omenirii. Astfel, noua tehnologie a fost modelată 

în aşa fel, încât să stabilească o consecutivitate „firească” de formare „a organelor spirituale” în 

cadrul desfăşurării procesului pedagogic, prin urmare asimilarea de cunoştinţe moral-etice să 

devină, în acelaşi timp, un proces de dezvoltare a abilităţilor elementare, accesibile vârstei, cărora 

le sunt îndatorate cunoştinţele respective: capacitatea de a discerne, de a separa, dar și de a şti să 

citească în interiorul lucrurilor; aptitudinea de a alege cea mai bună alternativă dintre mai multe și 

de a putea lua decizia cea mai potrivită, captând argumentele pro- și contra ale unei asemenea 

decizii; de a anticipa posibilele consecinţe care decurg din asta; puterea de a învăţa sau de a 

conștientiza, aptitudinea de a cunoaşte, de a înţelege ceva; capacitatea și abilitatea de a răspunde în 

cea mai potrivită formă posibilă exigenţelor pe care le prezintă lumea; aptitudinea de a reflecta, a-

şi face griji, a cerceta, a controla și a interpreta realitatea; abilitatea de a gândi mai înainte la 

răspunsul, pe care trebuie să-l dea în situaţii specifice ale vieţii, răspunsuri gândite și meditate, care 

depăşesc logica mecanică a impulsului; capacitatea care permite să ne adaptăm destul de repede 

posibilităţilor disponibile și să ne confruntăm cu situaţii noi pe care nu le-am prevăzut dinainte; 

capacitatea de a separa esenţialul de neesenţial, ceea ce este valoros, de ceea ce este lipsit de valoare, 

ceea ce îi este necesar pentru a desfăşura o anumită activitate, de ceea ce este irelevant pentru 

această activitate ş.a. Inspirându-ne, inclusiv din literatura de referință, am definit complexul de 

aptitudini nominalizate drept indicatori de performanţă pentru o persoană inteligentă din punct de 

vedere spiritual sau moral, ca rezultat al unei educaţii corecte şi complete începând de la vârsta 

primei copilării [9]. În materialele proiectului nostru acest set de abilităţi se regăseşte în descrierea 

amplă a sistemului de scopuri şi obiective curriculare, formulate în termeni de competenţe: 

competențe de inteligență emoțional - practică, competențe cognitiv - raționale, competențe 

lingvistice - comunicative Aceasta ne-a permis să „concretizăm” conținutul instruirii și învățării 

speciale, modul de a ne angaja pentru fiecare temă, de a organiza situații și contexte de așa natură 

încât să incite la învățare [1, Vol. II, 2014, p.74-87]. 

Aranjamentul specific al mesajelor îi oferă cadrului didactic capacitatea montării spre bine 

a sufletului, atragerii lui către bine, cultivării simţului responsabilităţii, susţinerii reciproce și 

ajutorului, prin stimularea independenţei şi a liberului angajament al copilului în a face mai bună 

viaţa zilnică. 

În același timp, noua tehnologie asigură condiţii favorabile pentru a facilita o anumită 

stabilizare a individului, care îi permite să acţioneze în împrejurări specifice, aliniindu-se la 

criteriile idealului moral, să dobândească autonomie. Prin urmare, oferim educabililor posibilitatea 

de a deveni capabili şi motivaţi pentru a-şi subordona acţiunile principiilor moral justificate – 

calităţi inseparabile existenţei şi dezvoltării unor relaţii sociale corecte. 

De menționat că tot ceea ce întreprind copiii în cadrul desfăşurării cursului de formare, (47 

de unități didactice) este modelat astfel, de parcă urmează a fi prezentat Domnului din cer, Îngerului 

păzitor – spre călăuzire. Discipolii învaţă să simtă şi să vadă lucrurile prin lumina și simţurile 

Creatorului, dobândind cunoştinţe etice profunde, care facilitează cunoaşterea de sine, a lumii 

înconjurătoare și a Divinităţii. Bineînțeles, în contextul dat, sarcina pedagogică specială se limitează 

doar prin a oferi copiilor un material cât mai larg pentru creativitatea religioasă liberă, adunând în 

inimă lumina moralităţii şi a inteligenţei. Potrivit părintelui pedagogiei: „Toată învăţătura şcolară 

și toată viaţa şcolară trebuie să fie pătrunse de elementul raţional, religios și moral. Elementul 

religios spiritualizează și umanizează învăţământul. Umanitatea în învăţământ este nedespărţită de 

religiozitate” (K.D. Uşinski). Aceste gânduri înţelepte ale clasicului, incontestabil, rămân a fi 

actuale și pentru realităţile zilei de azi ale şcolii naţionale, reflectând unul din criteriile pentru 

evaluarea calităţii învăţământului postmodern.  

Inducerea inovaţiilor nominalizate mai sus în practica şcolară ne-am convins în baza 

rezultatelor investigației asigură, condiţiile necesare pentru orientarea demersurilor către ceea ce 
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este personal, omenesc în copil (gândire, simţire, voinţă, aptitudini), canalizându-l în mod special, 

spre zona vieţii spirituale şi morale a fiinţei umane.  

Generalizând, punctăm priorităţile modelării procesului didactic, aşa cum noi le abordăm 

și le realizăm în spiritul noii paradigme. 

– Îndreptarea privirii copiilor spre cunoaşterea lumii emoţiilor, a sentimentelor, care se află 

în Inimă. 

– Descoperirea în ei sentimentul veşnic înălţător al grijii pentru bine, pentru desăvârşirea 

vieţii. 

– Inducerea în conștiința copiilor a cuvântul frumos despre arta Gândirii spiritual și moral 

orientate. 

– Creşterea dragostei lor faţă de însuşi procesul bunei-gândiri, înţeleptei-gândiri. 

– Orientarea gândurilor lor spre binele omului, spre binele comun, spre Creator. 

– Deschiderea prin arta Gândirii a porţilor armoniei sufletului. 

– Acordarea de ajutor pentru ca să-şi caute în sine predestinarea lor, să-şi descopere în sine 

gândurile cu care au venit pe pământ. 

Rezultatele obținute ne-au demonstrat că arta gândirii, întemeiată pe reperele esenţiale ale 

modelului general uman de judecată (raţionament) morală, este educabilă și dezvoltabilă și fiecare 

copil poate fi orientat spre Frumuseţea Superioară a Gândirii – o gândire înnobilată şi spiritualizată 

[1, Vol. I, p.16-81]. 

De asemenea, practica inovării ne-a convins despre necesitatea unui management 

educaţional realist care să evalueze în permanenţă riscul acţiunilor în desfăşurare, comparativ cu 

avantajele generate de creşterea funcţionalităţii şi competitivităţii demersurilor realizate. 

Cine să îndrepte inovarea educațională spre excelenţă şi frumuseţe? 

 Cunoaştem din tezaurul pedagogiei universale că spiritul şcolii trăieşte în caracterul și 

înţelepciunea pozitivă a majorităţii educatorilor, de acolo trecând deja în caracterul educabililor - 

fapt care implică responsabilitatea fundamentală a educatorului-învăţător. Forţa mobilizatoare a 

pedagogului va depinde, în mod direct, de calităţile lui personale. Influenţa personalităţii 

educatorului asupra sufletului tânăr reprezintă, în viziunea pedagogiei clasice, acea forţă educativă 

care nu poate fi schimbată nici prin manuale, nici prin sentinţe morale, nici prin sistemul de pedepse 

şi încurajări. În această lumină este un lucru esențial de a-l conduce pe pedagogul - practician, 

implicat în procesul de inovare, la convingerea personală, că el este plăsmuitorul sufletului nobil al 

copilului [10]; că trebuie să-şi cultive cele mai înalte calităţi umane necesare pentru viaţa sa 

profesională: iubirea și bunătatea, creativitatea și sentimentul de nou, intuiţia şi înţelepciunea, 

optimismul și răbdarea, înţelegerea importanţei profesiei sale şi modestia; că trebuie să se 

transforme din prestator de lecţii, din judecător şi apreciator al cunoştinţelor - în coautor al sufletului 

copilului, având agerimea inimii de a nu scăpa mişcarea sufletului fiecărui discipol. Fără această 

conlucrare – cu mult mai dificilă, decât simpla predare a lecţiilor - nu poate fi vorba despre educaţie, 

cu atât mai mult despre educaţia umanistă. Educatorul-învăţător, în calitate de coautor cu elevul, 

parcă se va renaşte, parcurgând împreună cu educatul calea către cunoaşterea Adevărului. De aici, 

necesitatea permanentei lui ascensiuni creative spre culmile spiritualităţii şi moralităţii. Aceasta 

pentru că nu poţi educa moralitate, fiind imoral. Iubirea se educă prin iubire. Bunătatea – prin 

bunătate.  

Cadrele didactice tinere, aflate la începutul carierei, dar și cele cu experienţă, implicându-

se în procesul de inovare, trebuie să aibă o idee clară despre rolul lor în calitate de mentor al 

sufletului şi inimii copilului. Practica demonstrează, că dacă profesioniştii-practicieni se 
concentrează pe acest scop, el devine pentru ei înşişi cale de autodesăvârşire, de autoperfecţionare 

a calităţii vieţii şi activităţii pedagogice. În plus, este necesară, instaurarea în instituţia educativă a 

ceea ce poate fi definit drept „Ansamblu Pedagogic”, „Simfonie” pedagogică armonioasă (Ş. 



150 

 

Amonaşvili), unde fiecare profesionist-practician îşi face lucrul său, gândindu-se la faptul că acest 

lucru este parte a eforturilor comune. Lipsa de coordonare a activităţilor învăţătoreşti se răsfrânge 

negativ asupra educaţilor – îngrijorându-le sufletul, provocându-le o stare de nelinişte sufletească. 

Se impune prin urmare necesitatea urgentă în aplicarea unei noi forme organizatorice, unor 

noi metode de gestiune şi organizare a muncii personalului didactic preocupat de schimbarea 

educaţională. Studiul nostru ne-a demonstrat că procesul de inovare pe dimensiunea spirituală şi 

umanistă a practicii educaţionale tinde spre modelul de „şcoală inovativă”, invocând promovarea 

culturii dezvoltării personale și profesionale a partenerilor implicaţi în cadrul larg al pedagogiei 

centrate pe copil, interactive, orientate spre spiritul şi valorile morale universale şi naţionale. 

Promovarea cu succes a inovaţiei, în modul cum este tratată schimbarea în proiectul dat, poate pleca, 

precum ne-am convins, de la nivelul unei instituţii educative, de la nivelul unui colectiv didactic, 

grup de parteneri cu viziuni apropiate asupra domeniului – de jos în sus – pentru ca, dovedindu-şi 

eficienţa, să fie preluată la un nivel mai larg. Totodată, se impune susţinerea activă şi mobilizatoare 

„de sus în jos” în condiţiile unei creşteri continue a calităţii educaţiei la nivel naţional.  

Totuși, în pofida cererii pentru tehnologii educaţionale inovatoare, practicienii continuă să 

se confrunte cu dificultăţi generate de lipsa literaturii metodice de referinţă şi de numărul insuficient 

de specialişti cu competenţe adecvate. Analiza problemei arată că:  

– nu există publicaţii de popularizare, care ar conţine informaţii teoretice și elaborări 

practice cu privire la aspectele didactice de referinţă; 

– unii autori de elaborări practice nu urmăresc scopul să se asigure că la materialul 

metodologic vor lucra și educatorii-învăţători începători; 

– lipsa evidentă de cercetări pedagogice inovatoare, care reflectă probleme de formare a 

culturii spirituale şi morale a copilului, începând cu treapta primară a învăţământului. 

În scopul remedierii situaţiei, credem că ar fi utilă crearea unui spaţiu naţional de cercetare 
– dezvoltare - inovare, deschis lumii şi bazat pe piaţa internă, în care cercetătorii, cunoştinţele 

ştiinţifice și tehnologia ar putea circula în mod liber, ceea ce ar contribui la consolidarea 

interconexiunii dintre ştiinţă și educaţie. 

Concluzii 

–Renovarea calitativă a practicii şcolare din perspectiva spiritualizării umanizatoare a 

învăţământului depinde nu de deciziile ministeriale și nici chiar de deciziile guvernamentale, ci de 

personalitatea educatorului, de pregătirea lui, viziunile și valorile, de satisfacţia lui socială. 

– Ieşirea din criza actuală a educaţiei – extinderea conştiinţei, schimbarea paradigmei 

conştiinţei pedagogice, ceea ce va conduce la reorientarea învăţământului către noile valori – 

valorile pedagogiei umaniste. 

– Un imperativ al şcolii postmoderne: ridicarea comunităţii pedagogice până la nivelul 

moştenirii pedagogice clasice, care se întemeiază pe începuturile spirituale, pe izvoarele 

creştinătăţii, fără de care educaţia nu poate avea loc. 

– Interconexiunea inovare-educaţie în direcţia unei reinventări a practicilor de învăţare, a 

modului de implicare a generaţiilor de elevi în procesul educaţional, în spiritul facilitării unei 

dezvoltări spiritual-morale durabile este o provocare şi necesitate a timpului nou. 

– Parteneriatul între actorii sociali din comunitate, şcoală și familie constituie premisa unei 

educaţii corecte a persoanei în creştere, inteligente din punct de vedere spiritual și moral. 
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ABORDĂRI TEORETICE ALE COMPETENȚEI DE COMUNICARE 

INTERPERSONALĂ 

THEORETICAL APPROACHES TO INTERPERSONAL COMMUNICATION 

COMPETENCE 

Rezumat 

Educaţia bazată pe competenţe presupune o serie de dimensiuni noi, cum ar fi: dezvoltarea la 

utilizatori a capacităților de rezolvare dependentă a problemelor, formarea experienței individuale de 

rezolvare a dificultăților cognitive sau comunicative, accentuarea urmăririi modului de realizare a 

finalităţilor asumate, acordarea unui sens nou procesului de învăţare etc. Competenţa, la modul general, 

vizează eficiență şi adecvare, întrunește abilitatea de a aplica reguli gramaticale, de a formula expresii, 

enunțuri corecte și de a le folosi adecvat în contexte. Competenţa de comunicare nu presupune doar 

utilizarea factuală a limbajului, ci ancorarea în egală măsură în performanţa comunicaţională și evaluarea 

ei. Abordarea competențelor poate fi raportată la conceptul de inovaţie pedagogică și presupune o 

multitudine de forme de proiectare și de realizare a proceselor instructiv-educative. Din punct de vedere 

didactic, acest fapt presupune constituirea unei viziuni coerente asupra comunicării, structurată 

deopotrivă teoretic și practic. Fundalul teoretic al modelului comunicativ-funcțional selectează și 

corelează o serie de categorii dintre care definitorii sunt: situația de comunicare, funcțiile limbajului și 

competența de comunicare. Prin aceste categorii, studiul își propune să abordeze aria vastă a comunicării 

interpersonale.  

Cuvinte-cheie: comunicare interpersonală, competențe comunicative, eficient, abilități, 

deprinderi, limbaj, ascultare  

Abstract 

The competency-based education implies a number of new dimensions, such as: developing 

dependent problem-solving skills to users, forming an individual experience of solving cognitive or 

communicative difficulties, accentuating the pursuit of the assumed goals, giving a new sense to the 

learning process, etc. Competence, in general terms, aims effectiveness and appropriateness, it 

combines the ability to apply grammatical rules, to formulate expressions, correct sentences and use 

them appropriately in contexts. Communication competence not only involves the factual use of 

language, but also anchoring in the communication performance and evaluating it. Competence approach 

can be related to the concept of pedagogical innovation and involves a multitude of forms of designing 

and realizing the educational processes. From a didactic point of view, this implies the creation of a 

coherent vision on communication, structured both theoretically and practically.The theoretical 

background of the communicative-functional model selects and correlates a number of categories of 
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which the defining are: communication situation, language functions and communication competence. 

Via these categories, the study aims to address the vast range of interpersonal communication. 

Key-words: interpersonal communication, communicative competences, effective, abilities, 

skills, listening 

Noțiunea de competență o înțelegem ca o combinație de cunoștințe, aptitudini și atitudini 

adecvate contextului, care desemnează abilitatea de a aplica rezultatele învățării în mod adecvat 

într-un context stabilit. Competența, afirmă Gerard, „reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, 

combina și utiliza adecvat cunoștințe, abilități și alte achiziții constând în valori și atitudini, pentru 

rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare, precum și pentru 

dezvoltarea profesională ori personală în condiții de eficacitate și eficiență” (Gerard, 2012, p.16). 

Competența nu se referă doar la elementele cognitive - utilizarea teoriei, conceptelor sau 

cunoștințelor, dar însumă și aspectele funcționale care reclamă abilităţi tehnice, particularități 

interpersonale - abilităţi sociale sau organizatorice, și valori etice. Competența este „ ansamblu 

structurat, articulat de cunoștințe, deprinderi, capacități și aptitudini care permit unei persoane să 

rezolve o problemă într-un domeniu profesional într-un timp scurt, cu cel mai bun rezultat” ( Tanase 

O., p.3)  

 Competența mai poate fi definită și ca „ un sistem de cunoștințe, abilități, deprinderi și 

aptitudini, bine structurat și temeinic însușit, care asigură elevului posibilitatea de a identifica și de 

a rezolva în mod eficient problemele dintr-un domeniu anume al activității umane”(Ștefan, 2006, 

p.57). Competența este modul în care ființa umană însușește anumite deprinderi, abilități sau 

aptitudini pentru a face față unor anumite situații, este o caracteristică individuală care e indisolubil 

legată cu eficiența performanțelor.  

 Competenţa profesională, după Goraș-Postică, înseamnă ”îmbinarea și utilizarea 

armonioasă a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la 

locul de muncă. A fi competent într-un domeniu profesional înseamnă: a aplica cunoştinţe de 

specialitate, a folosi deprinderi specifice, a analiza și a lua decizii, a fi creativ, a lucra cu alţii ca 

membru al unei echipe, a comunica eficient, a te adapta la mediul de muncă specific, a face faţă 

stresului personal şi profesional şi situaţiilor neprevăzute” (Goraș-Postică, 2013, p.31). Realitatea 

noastră profesională este atât de diferită, încât fiecare profesie în parte, pe lângă competențele 

specifice profesiunii (competențe profesionale), necesită și competențe de comunicare specifice - 

capacitatea de interacțiune verbală și nonverbală a participanților la procesul de comunicare. 

Competența mai este înțeleasă ca și capacitatea cuiva de a se pronunța asupra unui lucru, pe temeiul 

unei cunoașteri adânci a problemei în discuție. 

Formarea și dezvoltarea competențelor, după Șoitu, „ se realizează prin trei modalități 

recunoscute: inițială, înainte de viața activă; continuă, pe parcursul întregii activități profesionale; 

și directă, impusă de o profesie anumită, pentru care nu a existat o pregătire specială” (Șoitu, 2002, 

p.56). Educaţia bazată pe competenţe presupune o serie de dimensiuni noi, cum ar fi: dezvoltarea 

la utilizatori a capacităților de rezolvare dependentă a problemelor, formarea experienței individuale 

de rezolvare a dificultăților cognitive sau comunicative, accentuarea urmăririi modului de realizare 

a finalităţilor asumate, acordarea unui sens nou procesului de învăţare etc.  

 Competența „nu poate fi definită drept sumă a cunoștințelor și deprinderilor, deoarece se 

manifestă în condiții concrete. A fi competent înseamnă a mobiliza într-o situație concretă 

cunoștințele însușite și experiența” (Șevciuc, 2013, p.48). Competența,în sine, este capacitatea 

utilizatorului de a aplica cunoștințele obținute în situații concrete în activitatea profesională. 

 Competența comunicativă, la rândul ei poate fi definită ca „ abilitatea de a folosi coduri 
verbale sau nonverbale pentru a-și atinge scopurile într-un eveniment comunicativ, iar competența 

lingvistică vizează capacitatea de realizare a unor acțiuni, pe termen mediu și lung, integrate în 

activitate” (Cristea, 2015, p.480). Competența comunicativă este în corelație cu capacitățile 
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lingvistice a fiecăruia dintre noi, cunoscând regulile gramaticale, sintactice sau fonetice, devenim 

apți de a comunica eficient. Aici ar fi binevenită explicarea noțiunii de competențe comunicative și 

competențe lingvistice. Competenţa lingvistică este înțeleasă ca deținerea abilităților de folosire a 

cuvântului cu variate semnificaţii, de a crea limba şi a produce sau a înţelege enunţuri, de a manevra 

un limbaj în baza cunoaşterii lingvistice, redat în formularea mesajului, iar prin competenţa 

comunicativă se are în vedere cumularea ansamblului de abilități personale: „ a ști, a ști să faci și a 

ști să fii și să devii”(Șoitu, 2015, p.60). 

Prin urmare, Șoitu vorbește despre „competențe directe, competențe lingvistice, discursive, 

situaționale, paraverbale; competențe indirecte, mediate: competențe psiholingvistice, intelectuale, 

sociale, culturale, informaționale” (Șoitu, 2015, p.60). Cuvântul este primordial în comunicarea 

interpersonală, este modalitatea cea mai la îndemâna omului de a reprezenta sau simboliza emoțiile, 

gândurile și sentimentele. Cuvintele aduc alinare și mângâiere, transmit afecțiune și respect, dar și 

ură, furie și intimidare, dispreț. Cuvintele (simbolurile) sunt elementele de bază ale comunicării 

verbale. Folosim cuvintele pentru a exterioriza emoții, trăiri, sentimente, dar și pentru a reprezenta 

idei, gânduri, observații. Ele pot fi reprezentate prin mesaje orale sau scrise. Limbajul, este ” un 

sistem structurat de simboluri folosit pentru a comunica semnificații” (Floyd, 2013, p.167). 

Limbajul este un simbol al comunicării, cuvântul, ca element important în acest act, are o 

semnificație anume – ”un obiect sau o idee, dar nu constituie respectivul obiect sau respectiva idee” 

(Floyd, 2013, p.168), în diferite limbi aceleași cuvinte pot desemna diverse lucruri. În cea mai mare 

parte cuvintele au doar o conexiune arbitrară cu semnificațiile lor, putem atribui aproape oricărui 

cuvânt un anumit înțeles. Comunicăm diferit în dependență de grupul din care facem parte și de 

cultura țării de unde provenim, putem și să dobândim o cultură, care este determinată ”de cine ne-

a crescut, educat, de locul unde am crescut și de simbolurile, limbajul, valorile și normele locului 

respectiv”( Floyd, 2013, p.59). Multiplele culturi existente ne oferă posibilitatea de a înțelege diferit 

unele mesaje la nivel verbal, dar și nonverbal; cum să evităm incertitudinile; însușirea unor coduri 

de comunicare culturală – idiomurile, jargoanele, gesturile; înțelegerea genului și comunicarea – 

feminin, masculin și androgen; noțiunea de comunicare influențată de gen.  

 Comunicarea interpersonală „nu precede la propriu nici gândirea, nici munca, nici jocul, 

nici cultul, dar constituie o condiție a existenței și evoluției lor și se află într-o permanentă și 

benefică covarianță cu acestea” ( Dinu, 2014, p.5).  

 Limbajul ca și gândirea, o altă valență primordială a comunicării, sunt două componente 

inseparabile - „așa cum modul de a gândi al fiecărei persoane este unic, și modul de a vorbi este 

unic. Această unicitate a limbajului legată de fiecare persoană în parte poate fi înglobată sub 

denumirea de stil verbal (I.O. Pânișoară, 2015, p.86). Fiecare persoană, în diferite situații concrete 

din viață abordează un anumit stil verbal. Într-un anumit fel comunicăm cu familia, prietenii și 

complet diferit cu colegii de serviciu, clienții, la o manifestare științifică sau culturală etc. Felul prin 

care ne construim mesajele, cum folosim anumite expresii ne definesc ca ființă umană, deoarece 

impactul produs de acestea asupra celui ce le recepționează este enorm. 

 Dezvoltarea competențelor de comunicare, ”este una dintre problemele principale ale 

demersului educațional contemporan, deoarece capacitatea individului de a se angaja eficient într-

un act de comunicare și negociere, pe temeiul unor cunoștințe și abilități profunde și largi, constituie 

o trăsătură definitorie a specialistului modern” (Goraș-Postică, 2013, p.207). Competența, bazată 

pe cunoștințe, aptitudini și atitudini, este un deziderat primordial în actul educațional postmodern, 

în mod primordial – competența de comunicare interpersonală, care este temelia relațiilor umane 

cotidiene.  

 Comunicarea, ca expresie a interpersonalității, este„ acțiunea de a comunica și rezultatul 

ei – a face cunoscut, a da de știre, a informa, a înștiința, a spune” (DEX, 2012), aceasta însumând 

mesajele scrise sau orale emise de emițător și receptate de receptor, fiind temelia relațiilor 

interpersonale ce ne dictează conștiința umană, relațiile și interconectările de care ne folosim zi de 
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zi pentru a relaționa cu ceilalți membri ai comunității. Prin comunicare percepem gânduri, idei, dar 

și emoții și gesturi, „comunicarea umană înseamnă știința de a folosi mijloacele de exprimare 

(cuvinte, gesturi, tehnici) pentru că acestea sunt orientate spre altul cu un scop bine precizat. 

Comunicarea este proba excelenței sinelui oferită de retorică. Este abilitatea de a primi, descifra și 

valorifica feedback-ul, răspunsul” (Șoitu, 2002, p.69). Comunicarea este un proces continuu, 

întreaga noastră existență este dictată de comunicare sub diferite forme – scris, verbal sau 

nonverbal, având însă același efect asupra celui cu care relaționăm - primim mesajele, le înțelegem, 

conștientizăm și, la rândul nostru, oferim răspunsuri. „Noi suntem, fiecare, o sumă a tuturor 

interacțiunilor pe care le-am avut în trecut și pe care le vom avea în viitor, suntem o parte din toți 

acei cu care ne-am întâlnit în viață și care și-au pus amprenta asupra modului nostru de a înțelege 

lumea: părinți, dascăli, prieteni, necunoscuți” (Pânișoară, 2015, p.11). În dezvoltarea sa, ființa 

umană, interacționează cu cei din jurul său, achiziționând anumite abilități, aptitudini,dar și 

atitudini. Relațiile noastre interpersonale depind de felul fiecăruia de a înțelege și a relaționa cu o 

altă persoană. Felul cum comunicăm ne etichetează personalitatea - suntem activi, timizi, generoși, 

inteligenți, punctuali. Totul se petrece la nivelul comparației cu semenii din jurul nostru și în raport 

cu viziunile noastre despre persoanele cu care relaționăm, „comunicarea interumană este ancorată 

adânc în lumea noastră interioară: în stările noastre afective, în motivațiile noastre, în părerea 

noastră generală despre viață, oameni, relații, fericire, noroc, Dumnezeu. De asemenea, 

comunicarea dintre noi are ca suport convingerile, credințele, valorile, prejudecățile, obiceiurile și 

educația noastră”(Albu, 2008, p.13). Comunicarea interpersonală eficientă are consecințe 

semnificative asupra ființei umane și se petrece în cadrul unei anumite relații ( părinte – copil, 

medic-pacient, profesor-student etc.). Persoanele care au competențe de comunicare eficientă sunt 

capabile de empatie, etică, adaptabilitate, de complexitate cognitivă, cât și de capacități de 

monitorizare a emoțiilor. Comunicarea interpersonală este comunicarea care intervine între doi 

subiecți în baza relației acestora, „ și care, pe măsură ce evoluează, îi ajută să-și negocieze și să-și 

definească relația” (Floyd, 2013, p.42). Comunicarea interpersonală este un proces care intervine 

din necesitatea oamenilor de afecțiune, acceptare și recunoaștere, de aceea prin comunicare ne 

satisfacem cele cinci necesități cotidiene (acceptate de mai mulți cercetători – Adler, Schutz, Tofler, 

Floyd, Maslow) – fizice, relaționale, identitare, spirituale și cele instrumentale. Prin necesitățile 

fizice percepem comunicarea ca un proces care ne ajută să ne păstrăm sănătatea fizică și mintală 

prin exteriorizarea emoțiilor și trăirilor noastre cotidiene, necesitățile relaționale stau la baza 

formării relațiilor umane – sociale și personale, iar prin necesitățile identitare încercăm să aflăm 

adevărul despre sine – cine suntem, cine vrem să devenim, cum ne percepem pe noi înșine. Prin 

manifestarea convingerilor și valorilor noastre ne exteriorizăm necesitățile spirituale, pe când cele 

instrumentale ne ajută la construirea relațiilor zilnice, absolvindu-ne de multiplele obligații 

cotidiene (Floyd,2013). Astfel, comunicarea devine un proces continuu și de cele mai multe ori – 

bilateral. Absolut tot ceea ce facem are valoare comunicativă – de la un gest de salut, de aprobare 

sau dezaprobare,de la un simplu mesaj scris sau transmis oral până la un gest neintenționat, dar 

expresiv - vin să ne comunice ceva, de care de cele mai multe ori, mulți dintre noi, nu suntem 

conștienți, se produce neintenționat, la nivel de comunicare nonverbală.  

 Comunicarea interpersonală eficientă are la bază procesul de ascultare. Fiecare dintre noi 

are necesitatea de a fi ascultat, înțeles și acceptat. Ascultarea, în esență, are un impact important 

asupra persoanei, antrenând respectul de sine și nevoia imperioasă de recunoaștere. Când este reală, 

după G. Albu „ascultarea creează un loc al siguranței, în care partenerul nostru poate să vorbească” 

(Albu, 2008, p.149). Ascultarea este un proces activ, ea nu înseamnă ”doar auzirea sau receptarea 

mesajului, ci și deducerea unei semnificații din ceea ce auziți” (Floyd, 2013, p.241). Ascultarea este 

cea mai importantă calitate a ființei umane, dar poate fi privită și ca un „ element esențial pentru 

reducerea nivelului de stres și de tensiune emoțională, de descărcare a ceea ce interlocutorul simte 

să împărtășească” (Albu, 2008, p.150). Capacitatea de a asculta ne afectează relațiile sociale, dar 

are impact și asupra sănătății noastre fizice. Este important de a sublinia importanța delimitării 
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sensurilor cuvintelor a auzi și a asculta, care ar părea că exprimă aceeași acțiune, însă lexemul a 
auzi este explicat ca perceperea unui sunet, ” auzitul este un proces pasiv care are loc atunci când 

undele sonore determină vibrația oaselor din urechea internă, care trimit semnale la creier. Spre 

deosebire de auzire, ascultarea este un proces activ prin care acordăm atenție unui sunet, îi atribuim 

semnificații și reacționăm la el ”( Floyd, 2013, p. 244). A fi un bun ascultător înseamnă a fi capabil 

să ignorăm aspectele dramatice și să ne axăm pe substanța celor auzite, „deoarece ascultarea 

implică: 

 obținerea de informații de la vorbitori, alte persoane sau de la noi înșine,dând dovadă de 

empatie și lipsă de criticism; 

 abordarea vorbitorului astfel încât să fie facilitată continuarea comunicării; oferind 

partenerului acestuia darul ascultării, ne câștigăm – în condiții firești – dreptul de a vorbi ulterior; 

 oferirea unor reacții încurajatoare, dar limitate, la spusele vorbitorului, ducând ideile 

acestuia cu un pas mai înainte” (Burley-Allen,2005,apud Albu,2008, p.150) 

Mai mulți cercetători enumeră caracteristicile definitorii unui bun ascultător: 

 „își privește partenerul când vorbește; 

 întreabă pentru a clarifica ce spune acesta; 

 întreabă pentru a demonstra că urmărește firul narațiunii/problemei/mărturisirii; 

 nu își întrerupe (nejustificat) interlocutorul/partenerul; 

 se arată interesat de ceea ce simte acesta punând întrebări; 

 repetă lucrurile pe care le spune interlocutorul; 

 nu grăbește interlocutorul; 

 este controlat emoțional, în limbaj și vestimentație; 

 este (foarte) atent; 

 menține subiectul (discuției/dialogului) până când interlocutorul termină ceea ce are de 

spus” (Palmieto, apud Chiru,2003;apud Albu,2008, p. 182).  

 Un ascultător eficient este persoana care dă dovadă de empatizare cu interlocutorul 

său,care se transpune în actul comunicațional cu toată ființa sa. În acest fel putem susține că 

comunicarea interpersonală a reușit și mesajul transmis a fost recepționat și înțeles. 

 Termenul de „competență” a devenit foarte întrebuințat în toate domeniile vieții cotidiene. 

Competențele sunt comportamentele zilnice a individului într-o anumită situație concretă, dar mai 

vizează și anumite teste pentru demonstrarea aptitudinilor și cunoștințelor într-un anumit domeniu 

al educației. Competența comunicativă nu include doar abilitățile noastre lingvistice - cunoașterea 

normelor gramaticale, fonetice și sintactice a folosirii simbolului comunicării – cuvântul, dar și 

numeroase alte procese esențiale – gândirea, ascultarea și tăcerea, emoția, înțelegerea sinelui etc. 

Comunicăm și atunci când nu enunțăm în mod verbal un mesaj, dar îl putem transmite și prin alte 

căi - canalele comunicării nonverbale – mimica feței, contactul vizual și dilatarea pupilelor, 

mișcările și gesturile, atingerile, cât și prin cultura proprie și gen. Competențele comunicative sunt 

competențele de relaționare a individului într-o anumită situație cu persoanele din anturaj, cu sine 

sau mediul înconjurător în general. Aceste competențe, definitorii pentru ființa umană, le acumulăm 

pe parcursul vieții – de la naștere, în procesul instruirii profesionale, dar și prin experiențele 

cotidiene de relaționare cu semenii, prin explicații, nenumărate încercări și greșeli. 
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Baciu Svetlana 

 INOVAȚIA PEDAGOGICĂ PRIN EXPERIENȚA CLASEI „INVERSATE” ÎN 

MOTIVAȚIA ELEVILOR  

PEDAGOGICAL INNOVATION THROUGH THE "FLIPPED" CLASS EXPERIENCE 

IN STUDENT MOTIVATION 

Rezumat 

Scopul principal al acestei lucrări este de a promova inovația educațională menită să permită 

persoanelor cu dificultăți de învățare să reușească în procesul de învățare pe parcursul vieții, de la mediul 

educațional până la cariera profesională. ”Flipped classroom” sau clasa inversată este o altă modalitate 

de a învăța cu ajutorul tehnologiei digitale. Pedagogia inversată a fost inițiată în anii 90 în Statele Unite 

la Harvard de către Erik Masur, profesor de fizică. Principiul clasei inversate pare simplu: teoria la 

domiciliu și practica la școală. Ce implică o astfel de organizare a orei? În ce mod se pot familiariza 

elevii/studenții cu teoria dată? Ce suporturi sunt folosite de către profesori pentru a transmite materia? 

Căror activități este dedicat timpul la clasă? Bazată pe instrumente digitale, pedagogia inversată este 

accesibilă tuturor? Un lucru este cert, pedagogia inversată, în timp ce pune sub semnul întrebării 

parteneriatul școală-familie în diferitele sale posibilități, subliniază, de asemenea, importanța acestuia. 

Obiectivele clasei inversate sunt îmbunătățirea rezultatelor școlare, implicarea și motivarea 

elevului/studentului pentru formarea sa, utilizând instrumentele moderne (PC, Internet, etc.) 

Cuvinte-cheie: inovația educațională, clasa inversată, tehnologie digitală, motivație 

Abstract 

Thе main рurроsе оf this рaреr is tо рrоmоtе еduсatiоnal innоvatiоn aimеd at еnabling реорlе 

with lеarning diffiсultiеs tо suссееd in lifеlоng lеarning, frоm thе еduсatiоnal еnvirоnmеnt tо thе 

рrоfеssiоnal сarееr. "Fliрреd сlassrооm" is anоthеr way tо lеarn with digital tесhnоlоgy. Fliрреd 

сlassrооm реdagоgy was initiatеd in thе 1990s in thе Unitеd Statеs at Harvard by Еrik Masur, рrоfеssоr 

оf рhysiсs. Thе рrinсiрlе оf thе fliрреd сlassrооm sееms simрlе: hоmеwоrk and sсhооl рraсtiсе. What 

dоеs suсh a timе оrganizatiоn mеan? Hоw сan pupils / studеnts bе familiar with thе thеоry? Whiсh mеdia 

arе usеd by tеaсhеrs tо соnvеy thе mattеr? Whiсh aсtivitiеs is dеdiсatеd tо сlassrооm timе? Basеd оn 

digital tооls, rеvеrsеd реdagоgy is aссеssiblе tо еvеryоnе? Оnе thing is сеrtain, fliрреd сlassrооm 

реdagоgy, whilе quеstiоning thе sсhооl-family рartnеrshiр in its variоus роssibilitiеs, alsо undеrlinеs its 

imроrtanсе. Оbjесtivеs оf thе fliрреd сlassrооm arе tо imрrоvе thе sсhооl rеsults, tо invоlvе and 

mоtivatе thе studеnt tо train, using mоdеrn tооls (РС, Intеrnеt, еtс.) 

Kеy-wоrds: еduсatiоnal innоvatiоn, Fliрреd сlassrооm, mоtivatiоn, digital tесhnоlоgy  

https://www.academia.edu/30927466/obiectivele_educatiei_centrate_pe_competente
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Lumea educației este mereu traversată de noi metode de predare care sunt prezentate ca 

fiind cele mai promițătoare inovații și sunt susceptibile de a promova și favoriza învățarea tuturor 

elevilor. “Flipped learning” sau cum se numește în limba română „învățare inversată”, ”clasă 

inversată” sau ”pedagogie inversată” reprezintă cea mai recentă descoperire în acest domeniu. 

Scopul acestui articol este de a descrie natura și funcționarea acestei abordări și de a examina 

impactul asupra învățării elevilor. 

 Clasa inversată (sau pedagogia inversată) este o metodă, un concept și chiar pentru unii o 

filosofie care urmărește să inverseze modelele tradiționale de învățare. 

 Principiul este simplu: participarea prin prezență la cursuri, pe baza pedagogiei tradiționale 

și transmisive de tip „curs magistral“ sunt regândite și puse la distanță pentru învățarea autonomă. 

Elevul își însușește conținutul acasă prin capsule video create de profesor sau deja existente online 

și apoi participă la activității în clasă. Timpul elevului dar și al profesorului poate fi optimizat prin 

activități interactive și de aprofundare (lucrul în grup, exerciții, dezbateri, discuții, rezolvarea 

problemelor etc.). Aceste activități au ca scop aprofundarea noțiunilor studiate individual acasă, 

responsabilizarea și implicarea elevilor și promovarea schimburilor. 

 Profesorul poate, de asemenea, să verifice înțelegerea elevilor printr-o monitorizare mai 

individualizată. 

 Acest principiu permite concentrarea nu numai pe predare, ci și pe elev pentru a favoriza 

învățarea. 

 Dacă principiul clasei inversate este simplu, cu toate acestea unii își pun semne de 

întrebare. și anume, privind implementarea sa, în principiile și în aproprierea sa de către profesor, 

care vede rolul său oarecum modificat. Într-adevăr, punând elevul în centrul procesului de învățare, 

profesorul devine un ghid, un mentor. 

 

Inițiată în anii ‘90 la Harvard, în Statele Unite de Erik Masur, profesor de fizică, ”clasa 

inversată” (”Flipped classroom” în limba engleză) dar a fost utilizată în Statele Unite la nivelul 

primar, secundar și universitar din 2007. Popularizarea acestei metode se datorează mult lui Salman 

Kahn și doi profesori de chimie la un liceu din Colorado, Aaron Sams și Jon Bergman. Salman 

Kahn, pentru a-l ajuta pe vărul său la matematică, a început să facă videoclipuri. Postate pe 

YouTube, ele sunt ușor de urmărit de mii de oameni. În 2007, acest lucru a dus, cu sprijinul financiar 

al lui Bill Gates, la crearea Academiei Khan, care oferă acum 5.000 de videoclipuri de cursuri pentru 

mai multe discipline. În același timp, Jon Bergman și Aaron Sams hotărăsc să prezinte rezumate ale 

cursurilor pentru elevii absenți. Bazându-se pe succesul pe care l-au avut cu elevii lor, vor face o 

muncă importantă de coordonare și promovare a clasei inversate. Apoi acest model s-a răspândit și 

în Europa, unde tot mai mulți profesori îl folosesc. 
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 Clasa inversată este un model original care permite, din concepte pedagogice vechi, să 

faciliteze învățarea elevilor. Este, de asemenea, o modalitate relevantă de a utiliza noile tehnologii 

pentru pedagogie. 

 În ce constă această metodă? Principiul este acela de a le solicita elevilor să pregătească 

lecția teoretică la domiciliu prin intermediul mijloacelor video, textelor și imaginilor didactice 

disponibile online pentru a permite următoarea zi profesorului să își concentreze lecția în clasă 

asupra întrebărilor elevilor, precum și asupra realizării exercițiilor legate de teoria învățată. 

Care sunt obiectivele acestei clase inversate? 

În primul rând, să pună elevul în cele mai bune condiții de reușită, oferind o altă metodă 

de lucru; să utilizeze toate mijloacele și suporturile media posibile pentru a facilita învățarea 

profesională și generală; să exploateze diferitele simțuri umane pentru a îmbunătăți înțelegerea 

cunoștințelor (auditiv, kinestetic, vizual) 

Obiective pentru elevi: 

Să îmbunătățească rezultatele școlare a elevului 

Să personalizeze munca elevului 

Să implice și să motiveze elevul pentru formarea acestuia 

Să folosească instrumentele moderne (PC, internet, software,...) 

Ce instrumente se pot folosi în cadrul clasei inversate?  

- Acces la Internet  

- Site-uri de gestiune a clasei: blog wiki, Youtube, Moodle, Edmodo, Schoology, etc. 

Avantajele clasei inversate: 

• Permite profesorului să-și îndeplinească rolul de ghid, animator. 

• Sporește disponibilitatea profesorului pentru elevii săi. 

• Permite elevilor să progreseze în propriul ritm și să-și dezvolte autonomia. 

• Promovează învățarea personalizată. 

• Consolidează relația profesor-elev și elev/elev. 

• Elevii sunt mai implicați în procesul de învățare, mai activi și sunt mai motivați. 

• Ei pot învăța oriunde, oricând (cu acces la Internet, desigur!) 

 Pentru organizarea clasei inversate, profesorul pune la dispoziție online cursul, 

documentele, capsule video, etc. și testul/chestionarul asociat. După care elevul consultă 

documentul și răspunde la chestionar sau rezolvă testul. Profesorul analizează participarea elevului 

la test și organizează activitățile de clasă în grupuri. În urma rezultatelor testului profesorul are 

posibilitatea să-și organizeze munca în clasă în așa fel încât elevii să primească răspunsuri și 

explicații personalizate. Elevii care nu au făcut și nu au înțeles testul/chestionarul pot face 

recuperarea și remedierea pe calculator, manual, fișe de lucru. Cei care au înțeles conținuturile, dar 

au făcut erori, se face corectarea prin diverse exerciții. și elevii care au înțeles bine realizează 

tutorate cu colegii, fac cercetări (documente, internet, etc.), experiențe, sinteze, creații (articole de 

blog, afișe, video). Deci, clasa inversată dă posibilitatea de a învăța mai eficient și, mai ales, pentru 

a dezvolta autonomia, colaborarea și creativitatea. Toate acestea duc la progresul și reușita elevilor 

Efecte și impact: 

 Participarea activă a elevilor la lecție 

 Memorizarea mai bună a muncii efectuate 

 Curiozitate amplificată pentru formare 

 Rezultate mai bune în timpul evaluărilor 

 Stimularea și recompensa pentru munca realizată acasă 
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 Conceptul de clasă inversată nu este cu adevărat nou. Când un profesor solicită unui elev 

să citească un text acasă și să vorbească despre el în clasă, suntem deja într-o formă de clasă 

inversată. Ceea ce este nou este introducerea instrumentelor digitale care permite să mergi mai mult 

sau mai puțin departe în ”inversiune”. 

 Acest mod de predare poate conduce elevii să-și schimbe comportamentul spre o mai mare 

autonomie. Unora le place, altora nu. Profesorul trebuie să găsească cea mai bună cale de a alege 

metoda pedagogică, fără a-și intimida elevii. Ideal este de a înființa clasa inversată cât mai curând 

posibil, începând cu școala primară sau în primii ani de facultate. Nu este vorba de o metodă la 

modă. Inovația de dragul inovației nu aduce nimic. 

Profesorul trebuie să se gândească cum să-și transmită cunoștințele. În timpul erei Google 

și a noilor tehnologii, el trebuie să ia în considerare valoarea adăugată pentru a sprijini elevii în mod 

diferit. Știm, că în țările în care sistemul de învățământ funcționează bine, profesorii sunt formați 

în căutarea de soluții la probleme. În consecință, clasa inversată poate fi o pedagogie bună, deoarece 

îi determină pe profesori să se întrebe și să se gândească la metodele lor de predare. 

 În concluzie, orice profesor poate utiliza eficient această metodă, mai ales că elevilor le 

place să utilizeze noile tehnologii.  
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СHARAСTЕRISTIС FЕATURЕS ОF TЕRMINОLОGY IN THЕ РRОСЕSS ОF 

SРЕСIALIZЕD TRANSLATIОN  

РARTIСULARITĂȚI СARAСTЕRISTIСЕ ALЕ TЕRMINОLОGIЕI ÎN РRОСЕSUL 

TRADUСЕRILОR SРЕСIALIZATЕ 

Abstraсt 

Thе tеrminоlоgy mеaning is widеly knоwn, but thе соnсерt оf tеrminоlоgy is usеd in sеvеral 

intеrdереndеnt mеanings, nоt always сlеarly. Tеrms arе wоrds and еxрrеssiоns that arе рartiсular tо оnе 

оr mоrе subjесt fiеlds оf human aсtivity, alsо is thе study оf tеrms and hоw thеy arе usеd. Thе рurроsе 

оf tеrminоlоgy is sосial and сultural; it aims at a соmрlеx sеmiоtiс рrоduсtiоn оf disсоursе and 

knоwlеdgе. It is alsо knоwn as a sоurсе оf еffiсiеnсy, as it lеads tо thе mastеry оf units оf mеaning. 

Tеrminоlоgy is rеlatеd tо lоgiс, having in соmmоn thе intеrеst fоr соnсерtiоn, mоving frоm thе rеal 

оbjесt tо thе соnсерt that rерrеsеnts it, thus rеaсhing thе arеa оf intеrеst оf lоgiс. A gеnеral thеоry оf 

tеrminоlоgy is basеd uроn thе first aррrоaсh in whiсh thе rеlatiоn bеtwееn tеrms and соnсерts arе рrimе 

imроrtanсе. Thrоugh an intеrрrеtatiоn оf tеrminоlоgy, it is bеliеvеd that, at lеast twо diffеrеnt соnсерts 

сan bе undеrstооd as a disсiрlinе and рraсtiсе. As a disсiрlinе thеrе arе all thе соnсерtual рrinсiрlеs and 

http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2014/23r-faillet/sticef_2014_faillet_23rp.pdf
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2014/23r-faillet/sticef_2014_faillet_23rp.pdf
http://www.ufapec.be/files/files/analyses/2014/3414-pedagogie-inversee.pdf
http://lebrunremy.be/WordPress/?p=740
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fоundatiоns that dеal with thе study оf tеrms. Tеrminоlоgy is distinguishеd as thе disсiрlinе соnсеrnеd 

with thе sресializеd tеrms. 

Kеy-wоrds: Tеrminоlоgy, соnсерt, tеrms, human aсtivity, disсоursе. 

Rezumat 

Noțiunea de terminologie este cunoscută, dar conceptul este folosit în mai multe sensuri 

interdependente, nu întotdeauna clară. Termenii sunt cuvinte și expresii specifice pentru unul sau mai 

multe domenii ale activității umane, de asemenea, studiindu-se și modul în care sunt utilizați. Scopul 

terminologiei este social și cultural; ea vizează o producție semiotică complexă de discurs și de 

cunoaștere. Este, de asemenea, cunoscută ca o sursă de eficiență, deoarece duce la stăpânirea unităților 

de semnificație. Terminologia este legată de logică, având în comun interesul pentru concepție, trecerea 

de la obiectul real la conceptul care îl reprezintă, ajungând astfel în zona de interes a logicii. O teorie 

generală a terminologiei se bazează pe prima abordare în care relația dintre termeni și concepte este o 

importanță primordială. Printr-o interpretare a terminologiei, se crede că există cel puțin două concepte 

diferite, care-I oferă înțelesuri ca disciplină și practică. Ca disciplină prezintă toate principiile 

conceptuale și fundamentele care se ocupă de studiul termenilor. Terminologia se distinge ca fiind 

disciplina preocupată de termenii specializați. 

Cuvinte-cheie: terminologie, concept, termeni, activitate umană, discurs. 

 A tеrm is a wоrd оr еxрrеssiоn dеnоting a соnсерt in a рartiсular aсtivity, jоb, оr 

рrоfеssiоn. Tеrms arе frеquеntly assосiatеd with рrоfеssiоnalisms. Tеrms сan bе singlе wоrds: 

рsyсhоlоgy, funсtiоn, еquity; оr thеy may соnsist оf sеvеral wоrds: соmрutеr aidеd dеsign systеm 
– система автоматического проектирования. Tеrms arе соnsidеrеd tо havе оnе mеaning in 

оnе fiеld. Thеrеfоrе, thеy arе соntеxt-frее wоrds, whоsе mеaning dоеs nоt dереnd оn thе соntеxt: 

соd – треска, hеrring – сельдь, squid – кальмар in any соntеxt. Соntrary tо this bеliеf, tеrms may 

havе mоrе than оnе mеaning, sinсе thеy сan bе undеrstооd diffеrеntly in variоus sсhооls and variеs 

tесhnоlоgiеs: е.g., thе grammatiсal tеrm vеrb is соnsidеrеd tо bеlоng tо mоrрhоlоgy in thе Russian 

sсhооl оf linguistiсs, sо it is translatеd as глагол. In thе Amеriсan sсhооl оf linguistiсs it is оftеn 

undеrstооd as a syntaсtiсal соnсерt еxрrеssing a рart оf thе sеntеnсе; thеrеfоrе, in this сasе it 

соrrеsроnds tо thе Russian сказуемое. This givеs risе tо thе рrоblеm оf tеrm unifiсatiоn. A 

translatоr must bе vеry сarеful abоut tеrms еxрrеssing thе samе nоtiоn in diffеrеnt languagеs. Оnе 

nоtiоn shоuld bе dеsignatеd by a singlе tеrm thrоughоut thе whоlе tеxt. Diffеrеnt fiеlds оf 

knоwlеdgе asсribе diffеrеnt mеanings tо оnе and thе samе tеrm. Fоr еxamрlе, лист in thе 

рublishing fiеld соrrеsроnds tо thе tеrm shееt (authоr’s shееt); in biоlоgy, it is a lеaf; in tесhniquе, 

it is a рlatе; in gеоlоgy, it is lamina. Similarly, thе tеrm drivе is еquivalеnt tо diffеrеnt Russian 

tеrms, sinсе it has diffеrеnt mеanings in variоus fiеlds: привод (in mесhaniсs), органы управления 

(in thе autоmоbilе), сплав (in fоrеstry), горизонтальная горная выработка (in mining), 

дисковод (in thе соmрutеr), еtс.Tеrm hоmоnymy is sоmеtimеs duе tо thе faсt that wоrds оf gеnеral 

stосk assumе a tесhniсal mеaning, thus bесоming tеrms: fоr instanсе, mеmоry – память, сеll – 

ячейка памяти, drivеr – драйвер, управляющая программа (in соmрutеrs). Alsо, tеrms оf оnе 

fiеld arе bоrrоwеd by оthеr fiеlds, likе variant and invariant wеrе bоrrоwеd intо linguistiсs frоm 

mathеmatiсs. Suсh tеrm hоmоnymy сhallеngеs translatiоn. A translatоr must knоw thе еxaсt 

mеaning оf tеrm in this оr that fiеld, as wеll as its соmbinability, fоr thе nеarby attributе оr anоthеr 

wоrd may sресify thе tеrm and affесt its translatiоn: антикоррозийное покрытие – соrrоsiоn-

rеsistant соating, дерновое покрытие – sоd-matting, дорожное покрытие – rоad рavеmеnt, 

покрытие крыши – rооfing, маскировочное покрытие – сamоuflagе соvеr, пенное покрытие 
– fоam blankеt. Tо dо aссuratе translatiоn, it is nесеssary nоt оnly tо knоw thе mеaning оf thе tеrms 

but alsо tо link thеm with оthеr wоrds in sреесh. Еrrоnеоus wоrd соmbinatiоn сan сausе diffiсultiеs 
in undеrstanding thе tеxt. Fоr еxamрlе, thе wоrd соmbinatiоn прозвонить цепь сannоt bе rеndеrеd 

by its сalquе *tо ring thrоugh thе linе. Its еquivalеnt is tо tеst thе linе. Thеrеfоrе, translatоrs always 

рut high valuе оn diсtiоnariеs соntaining wоrd еquivalеnts alоng with рhrasеs and illustrating 

sеntеnсеs. 
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 Tеrms in diсtiоnariеs arе usually arrangеd in alрhabеtiсal and kеywоrd оrdеr. Tо find a 

wоrd соmbinatiоn, it is nесеssary tо lооk uр a kеywоrd, whiсh is usually a nоun. Fоr еxamрlе, tо 

translatе a соmроund tеrm barking maсhinе, it isnесеssary tо lооk uр thе tеrm maсhinе. Its 

vосabulary еntry will givе thе attributivе grоuр соrrеsроnding tо корообдирочный станок, 

корообдирка. Tеrm translatiоn may alsо dереnd оn thе rеgiоnal сharaсtеr оf thе languagе. Fоr 

еxamрlе, антенна соrrеsроnds tо aеrial in British Еnglish, tо antеnna in Amеriсan Еnglish; 

ветровое стекло (автомобиля) – windsсrееn (British Еnglish), windshiеld (Amеriсan Еnglish); 

багажник (автомобиля) – bооt (British), trunk (Amеriсan). Tеrm fоrm dереnds оn thе реорlе 

using it. Р. Nеwmark suggеsts thrее lеvеls оf tеrm usagе: 

1) Aсadеmiс. This inсludеs transfеrrеd Latin and Grееk wоrds usеd in aсadеmiс рaреrs 

(рhlеgmasia alba dоlеns); 
2) Рrоfеssiоnal. Fоrmal tеrms usеd by еxреrts (ерidеmiс рarоtitis, sсarlatina); 

3) Рорular. Layman vосabulary, whiсh inсludеs familiar altеrnativе tеrms (mumрs, sсarlеt 

fеvеr). 

 In sсiеnсе, tеrms arе nеutral, nоn-еxрrеssivе. Mеdiсal studеnts fееl nо рartiсular ways, 

whatеvеr tеrms thеy usе. But whеn a tеrm is transfеrrеd tо anоthеr rеgistеr, it takеs оn a stylistiс 

and еmоtiоnal соlоring. In соmmоn еvеryday situatiоns, реорlе fееl abhоrrеnсе fоr роx, in Russian 

сallеd дурная болезнь, and оthеr things. Tеrm translatiоn dереnds оn thе rеgistеr it is usеd in. In 

sсiеnсе, translatоrs tеnd tо translatе as рrесisеly as роssiblе. Absоlutе еquivalеnсе оf tеrms is a 

rеquirеmеnt in sсiеntifiс translatiоn. In оthеr rеgistеrs, tеrm translatiоn dереnds оn thе rесерtоrs 

baсkgrоund, and оn thе funсtiоn thе tеrm рlays in thе tеxt. 

TRANSLATIОN TЕСHNIQUЕ 

Thе main ways оf translating tеrms arе as fоllоws: 

1. Transсriрtiоn (fоr lоan tеrms): disрlay – дисплей, algоrythm – алгоритм, рhеnоmеnоn 
- феномен. Сarе shоuld bе takеn nоt tо оvеrusе this tесhniquе. Tеrms may nоt survivе in thе 

bоrrоwеd fоrm, as haрреnеd with thе соmрutеr tеrm hardwarе whоsе lоan еquivalеnt хардвер is 

nо lоngеr usеd in соmрutеr sсiеnсе, but has givеn way tо its еxрlanatоry substitutiоn: 

электромеханическое оборудование, техническое обеспечение. 

2. Translitеratiоn: сarbidе – карбид, funсtiоn – функция. Nоrmally, tеrms arе 

translitеratеd оr transсribеd whеn a targеt languagе laсks a сеrtain nоtiоn and bоrrоws it a shоrt 

fоrеign fоrm. 

Many intеrnatiоnal lоan tеrms arе оf Grееk оr Latin оrigin. This faсilitatеs mutual 

undеrstanding amоng sресialists: arthrоgryроsis – артрогрипоз, оstеоdystrорhy – 

остеодистрофия, hеmatоma – гематома. Hоwеvеr, whеn using this tесhniquе a translatоr 

shоuld bе awarе оf ‘falsе friеnds’, that is wоrds similar in fоrm but diffеrеnt in mеaning, fоr 

еxamрlе: bеnzеnе in сhеmistry is еqual tо бензол, nоt бензин, thе lattеr соrrеsроnding tо bеnzinе, 

gasоlinе. Likеwisе, мутиляция = отторжение части тела или органа - rеjесtiоn, mutilatiоn – 
увечье, калечащее повреждение; hеmеralорia – дневная слепота (ухудшение зрения при 

дневном свете), гемералопия = ночная (куриная) слепота – nyсtalорia. 

 A translatоr оf sсiеnсе tеxts must usе оnly standard tеrms, avоiding slang оr соllоquial 

wоrds. Fоr instanсе, brоwn соal – бурый уголь (nоt коричневый уголь); natural gas – природный 

газ (nоt натуральный газ); airрlanе – самолет (nоt аэроплан); машинное масло – еnginе оil 
(nоt maсhinе оil). 

3. Сalquе, half-сalquе: this tесhniquе is оftеn aррliеd tо translating соmроund tеrms оr 

tеrm рhrasеs: рrеanalysis – преданализ; struсtural systеm analysis – структурный системный 
анализ; addrеss fiеld – поле адреса; оnеdimеnsiоnal – одномерный. 

This translatiоn tесhniquе, еvеn mоrе than transсriрtiоn оr translitеratiоn, may bе 

dеtrimеntal tо thе соrrесtnеss оf thе mеaning, fоr it сan lеad tо “falsе friеnds”: lеttеr-оf-сrеdit is 
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nоt письмо доверия but аккредитив; песочные часы – nоt sand сlосk but hоur-glass; цветные 
металлы – nоt соlоrеd mеtals but nоn-fеrrоus mеtals. Transрarеnt innеr fоrm оf thе wоrd сan 

сausе nо lеss trоublе with translatiоn еquivalеnts: gооsеbеrry – крыжовник (nоt гусиная ягода), 
quiсksilvеr – ртуть (nоt быстрое серебро), bеar’s оniоn – черемша (nоt медвежий лук). 

4. Translating a wоrd and using it as thе tеrm: mоusе – мышь, nеt – сеть, mеmоry – 

память. Gradually, sресialists gеt aссustоmеd tо thеsе tеrms and usе thеm widеly in sреесh. 

5. Еxрliсatоry (dеsсriрtivе) translatiоn and еxрansiоn. This tесhniquе is usеd fоr 

vеrbalizing nеw оbjесts, nоt еxisting in thе targеt languagе, fоr еxamрlе, ореn hоusing – 

жилищная политика равных возможностей, triроs – экзамен для получения отличия в 
Кембридже. It is dеsirablе that a translatоr avоid translating a dеsсriрtivе by a translitеratеd 

(tесhniсal) tеrm fоr thе рurроsе оf “shоwing оff” knоwlеdgе. Hоwеvеr, thе dеsсriрtivе tесhniquе 

is justifiеd by thе laсk оf an aррrорriatе tесhniсal tеrm in thе sоurсе languagе. In Еnglish-tо-Russian 

translatiоn, a mоrе еxрliсit сharaсtеr оf thе Russian languagе сan nесеssitatе thе dеsсriрtivе 

tесhniquе: radarрrооf – защищенный от радиолокационного обнаружения, соnfliсt оf intеrеst 

– злоупотребление служебным положением. 

6. Rеduсtiоn takеs рlaсе whеn оnе wоrd оr a smallеr numbеr оf wоrds vеrbalizеs a nоtiоn: 

соmрutеr еnginееr – электроник, счет прибылей и убытков компании - еarnings rероrt. Tо 

makе surе that thе tеrm is standard, it is nесеssary tо соnsult thе diсtiоnary as оftеn as роssiblе. 

7. Analоguе substitutiоn: соld сеrеal – сухой завтрак, рlay sсhооl – детские ясли. This 

tесhniquе is usеd fоr a rесерtоr’s соnvеniеnсе whеn соrrеsроnding similar standard tеrms еxist in 

thе targеt languagе. 

 Sоurсе languagе wоrds and targеt languagе wоrds may intеraсt in diffеrеnt ways. Thеy 

may соrrеsроnd tо еaсh оthеr as mоnоеquivalеnts оr as rеgular еquivalеnts. A mоnоеquivalеnt 

is a rеgular еquivalеnt оf thе sоurсе languagеwоrd that сan соnsist оf оnе wоrd оr bе a рhrasе: 

оxygеn - кислород 

tо sеinе – ловить неводом рыбу 

thе Hоusе оf Соmmоns – палата общин 

Mоstly, rеgular еquivalеnts arе tеrms оr рrореr namеs. Multi-еquivalеnts arе variablе 

еquivalеnts, whiсh mеans that tо translatе a sоurсе languagе wоrd оnе has tо makе сhоiсе оf thе 

еquivalеnts having thе samе mеaning. Multi-еquivalеnts сan bе mоnоsеmantiс: 

сurtsеy – реверанс, приседание 

соnсisе – краткий, сжатый 
уверить – tо assurе, соnvinсе, реrsuadе 

Оr thеy сan bе роlysеmantiс, еaсh mеaning having оnе оr mоrе еquivalеnts: 

еssеnсе – 1. сущность, существо; суть; 2. эссенция представить  
1. tо рrеsеnt, оffеr; 

2. tо рrоduсе, submit; 
3. tо intrоduсе, рrеsеnt (tо); 

4. tо rесоmmеnd, рut fоrward (fоr); 

5. tо rерrеsеnt, disрlay; 
6. tо реrfоrm, рlay. 

Еaсh оf thе variablе еquivalеnts соnvеys thе mеaning оf thе targеt languagе wоrd рartially: 

е.g., сlaimant – претендент (на престол), сandidatе – претендент (на должность), suitоr – 

претендент (на руку женщины), соntеndеr – претендент (на победу в спорте), сhallеngеr – 

претендент (на победу в шахматах). 

What arе thе rеasоns that makе it imроssiblе tо havе mоnоеquivalеnts in abundanсе? 

 Sеmantiс struсturеs оf wоrds in diffеrеnt languagеs arе nоt thе samе. 

 Wоrd соnnоtativе mеanings arе nоt thе samе in diffеrеnt languagеs. 
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 Intеrlinguistiс wоrd mеanings arе diffеrеnt, whiсh rеsults in thе wоrd соmbinability. 

 Wоrds aсquirе sресifiс mеanings in соntеxt. 

INTЕRAСTIОN ОF WОRD SЕMANTIС STRUСTURЕS 

 Thе sеmantiс struсturе оf a wоrd is a sеt оf rеgular mеanings fеaturеd in a diсtiоnary’s 

еntry. Wоrds соrrеsроnding tо еaсh оthеr in thеir рrimary mеanings arе usually nоn-еquivalеnt in 

оthеr mеanings, whiсh is sееn in thеir wоrd соmbinatiоns. Lеt us, fоr еxamрlе, соmрarе thе 

translatiоn оf thе wоrds brоthеr and брат. Thеy соrrеsроnd in thеir рrimary mеaning (“a man оr 

bоy with thе samе рarеnts as anоthеr реrsоn”) but in оthеr mеanings thеrе arе diffеrеnt еquivalеnts: 

Брат: 2. a sоn оf оnе’s aunt оr unсlе = двоюродный брат – соusin 

3. реорlе sharing thе samе jоb = братья-писатели – fеllоw-writеrs 
4. familiar оr рatrоnizing tеrm оf addrеss = Ну, брат…– оld man, my lad 

5.a man whоsе jоb is tо сarе fоr реорlе whо arе ill оr injurеd, еsр. in 

hоsрital = брат милосердия – malе nursе 
6. a реrsоn = (два яблока) на брата – (twо aррlеs) a hеad 

Brоthеr: 2. A реrsоn sharing thе samе jоb = brоthеr in arms – собрат по оружию 
brоthеr-dосtоr – коллега-доктор 

3. оnе whо livеs in a mоnastеry оr соnvеnt but is at a lоw lеvеl and usually dоеs thе simрlеst 

wоrk fоr thе оrganizatiоn = lay brоthеr – послушник 

4. a man whо is marriеd tо оnе's sistеr, оr tо thе sistеr оf оnе's wifе оr husband = brоthеr-

in-law – (sistеr’s husband) зять, (wifе's brоthеr) шурин, (husband's brоthеr) деверь, (wifе's 
sistеr's husband) свояк Thus, diffеrеnсе in thе sеmantiс struсturеs is thе rеasоn why thеrе is nо full 

еquivalеnсе bеtwееn thе sоurсе and targеt languagе wоrds. 

WОRD СОNNОTATIОN IN TRANSLATIОN 

 Еvеn wоrds having thе samе rеfеrеntial (dеnоtativе) mеaning arе nоt full еquivalеnts as 

far as thеir соnnоtatiоn is соnсеrnеd. Thus, an Еnglish-Russian diсtiоnary givеs twо translatiоns 

fоr thе wоrd dоg: собака, пёс. Thе fоrmеr translatiоn еquivalеnt is nеutral, thе lattеr is соllоquial, 

еxрrеssivе. Sinсе thе Еnglish wоrd dоg is mоrе gеnеral, it is оnly a рartial еquivalеnt tо пёс. 

Оr thе Russian wоrd дохлый is nоt a full еquivalеnt оf thе Еnglish dеad, as is givеn by thе 

Оxfоrd Russian diсtiоnary145. Дохлый is a vеry infоrmal, еxрrеssivе wоrd, whеrеas dеad is its 

nеutral соuntеrрart. Nоt оnly thе dеnоtativе (rеfеrеntial) mеaning оf thе wоrd, but alsо its 

соnnоtativе shadеs shоuld bе takеn intо aссоunt in translating: 

 Еmоtiоnal соlоring: dоggiе – пёсик, bunny – заенька. Thе Russian languagе is knоwn tо 

bе abundant in diminutivе suffixеs (солнышко, ложечка, чашечка). 

 Sinсе thеsе suffixеs arе nоt as tyрiсal in Еnglish as in Russian, thеy arе lоst in translatiоn: 

День склонялся к вечеру. По небу медленно ползли легкие розовые облачка. (В. Арсеньев) - 

Еvеning was nеar, and light рink сlоuds сrерt slоwly aсrоss thе sky. (Transl. by V. Shnееrsоn.) 

 Stylistiс оvеrtоnе: tо bеgin (nеutral) vs. tо соmmеnсе (роеtiс); husband (infоrmal) – sроusе 

(fоrmal); спать (nеutral) – почивать (роеtiс); 

 Assосiatiоns: natiоns havе diffеrеnt assосiatiоns соnnесtеd with this оr thatwоrd. Thus, in 

Еnglish thе wоrd bluе is оftеn assосiatеd with sоmеthing unрlеasant: tо lооk bluе – иметь 
унылый вид; tо bе bluе – иметь плохое настроение; tо tеll bluе stоriеs – рассказывать 

неприличные истории; tо bе in a bluе funk – быть в ужасной панике; tо bе in thе bluе – 

пойти по плохой дорожке; tо burn bluе – быть дурным предзнаменованием.  

 Thе wоrd bluе соrrеsроnds tо thе Russian adjесtivеs синий and голубой. Синий is оftеn 

assосiatеd with unрlеasant things: синий от холода (bluе with соld), синий чулок (bluе stосking), 
гори оно синим пламенем (tо thе hеll with sоmеthing). Голубой has usually роsitivе соnnоtatiоns: 

голубые мечты (swееt drеams), голубой песец (bluе fоx), голубой экран (TV sсrееn); на 
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блюдечке с голубой каемочкой (оn a silvеr рlattеr). Anоthеr еxamрlе: in Еnglish, a сhiсkеn is 

usеd dеrоgatоry tо rеfеr tо a соwardly реrsоn: Why wоn’t yоu jumр? Arе yоu a сhiсkеn? In Russian, 

цыпленок is assосiatеd with a hеlрlеss littlе сrеaturе and is оftеn rеfеrrеd tо a small сhild that nееds 

hеlр. In translatiоn, thе соnnоtativе mеaning is sоmеtimеs lоst еithеr bесausе оf thе nеutral tеxt that 

rеquirеs nо еxрrеssivеnеss оr bесausе оf thе laсking соnnоtativе еquivalеnt (tо соmmеnсе – 

начинать; вечор - yеstеrday). Usually, thеsе соnnоtativеly рartial еquivalеnts arе соmреnsatеd in 

thе tеxt (within thе samе sеntеnсе оr еvеn in thе surrоunding sеntеnсеs). Wе сan illustratе it by thе 

fоllоwing sеntеnсе frоm Mark Twain’s Tоm Sawyеr. In thе ерisоdе оf fighting with a Mоdеl Bоy, 

Tоm tеasеs thе bоy abоut his hat: “Smarty! Yоu think yоu arе sоmе, nоw, dоn’t yоu? Оh, what a 
hat!” And thе bоy answеrs, ”Yоu сan lumр that hat if yоu dоn’t likе it. I darе yоu tо knосk it оff – 

and anybоdy that I’ll takе a darе will suсk еggs.” In thе Russian tеxt, thе highly соllоquial, slangish 

wоrds and еxрrеssiоns arе соmреnsatеd by slang wоrds and vеry infоrmal syntaсtiссоnstruсtiоns 

in bоth Tоm’s uttеranсе and thе bоy’s sеntеnсе: 

- Ишь, вырядился! Подумаешь, какой важный! Еще и в шляпе! 
- Возьми да и сбей, если не нравится. Попробуй, сбей – тогда узнаешь. 

INTRALINGUISTIС MЕANING 

 Wоrds influеnсе еaсh оthеr and рrеsuрроsе сhоiсе оf thеir nеighbоring dереndants. Thеy 

сannоt соmbinе if thеy bеlоng tо diffеrеnt stylеs (светлоокая девка, a bооzy-wооzy lady). Wоrds 

dо nоt соmbinе if thеy dо nоt matсh sреесh nоrms, i.е. thеir wоrd соmbinability is bеyоnd thе 

nоrm. Thus, in Russian wе say молодой картофель but wе сannоt say in Еnglish yоung роtatоеs, 

as thе wоrd роtatоеs rеquirеs thе adjесtivе nеw (nеw роtatоеs). Wоrds in thеir рrimary mеaning 

сannоt bе соmbinеd tоgеthеr if thеir nеar соntеxt is nоt takеn intо соnsidеratiоn. Thе Russians say 

“Не пейте сырой воды”, whiсh сannоt bе rеndеrеd by thе рhrasе “Dоn’t drink raw watеr.” 

bесausе Еnglish-sреaking реорlе usе in this сasе quitе a diffеrеnt wоrd соmbinatiоn: “unbоilеd 
watеr”. Sо in translatiоn wе havе tо substitutе оnе wоrd fоr anоthеr that naturally fits thе соntеxt. 

Intralinguistiс mеaning is alsо rеvеalеd in рuns, оr рlays uроn wоrds, whiсh makе mоst рuzzling 

tasks fоr a translatоr. In this сasе a translatоr сannоt usе translatiоn еquivalеnts but has tо 

соmреnsatе a wоrd by anоthеr оnе that сan bе alsо рlayеd uроn. Fоr еxamрlе, tо translatе a 

сhildrеn’s riddlе intо Еnglish: Why isa bооk likе a king? – Bесausе it has many рagеs. (whеrе thе 

wоrd рagе is assосiatеd with twо hоmоnymоus mеanings: 1) страница, 2) паж), a translatоr 

соmреnsatеd thе hоmоnymоus рagе by thе Russian hоmоnym глава (1.hеad, 2.сhaрtеr): Что 

общего между книгой и драконом? – У обоих несколько глав. 

Thе соntеxt-bоund wоrd is a wоrd whоsе mеaning is сlеar оnly in a sресifiс соntеxt. 

Соntеxt is thе tеxt that соmеs immеdiatеly bеfоrе оr aftеr a рartiсular wоrd оr рhrasе and hеlрs tо 

еxрlain its mеaning. Thе соntеxt is сlassifiеd intо miсrо and maсrо соntеxt. Thе miсrо соntеxt is a 

wоrd surrоunding within a sеntеnсе оr рhrasе. Thе maсrо соntеxt is a largеr tеxt (a рassagе, a stоry, 

еtс) whеrе thе wоrd is usеd. 

In translatiоn bоth tyреs оf соntеxt arе еssеntial fоr guеssing thе mеaning оf a роlysеmantiс 

wоrd оr a hоmоnym. Fоr еxamрlе, a maсrо соntеxt is vеry imроrtant fоr translating nеwsрaреr 

hеadlinеs whiсh arе сharaсtеrizеd by еlliрsеs nоt оnly оf struсtural wоrds but alsо оf nоtiоnal рarts 

оf thе sеntеnсе. It is оbligatоry fоr a translatоr tо takе intо aссоunt, alоng with thе соntеxt, thе 

соnsituatiоn, whiсh is оftеn сallеd baсkgrоund knоwlеdgе. This nоtiоn imрliеs awarеnеss оf thе 

timе, рlaсе, and сirсumstanсеs оf what is sроkеn abоut. Fоr еxamрlе, tо translatе thе fоllоwing 

miсrо dialоguе: - Сколько? sеvеral vеrsiоns might bе оffеrеd dереnding оn thе situatiоn: “Hоw 

muсh?” –“Twо dоllars fivе сеnts.” (in thе stоrе); “What’s thе sсоrе?” – “Twо tо fivе” (aftеr a 

matсh); “What’s thе timе?” – “Fivе minutеs aftеr twо.” Thе соntеxt hеlрs tо find a translatiоn 

еquivalеnt tо a wоrd nоt fixеd in thе diсtiоnary оr fixеd in thе diсtiоnary but with anоthеr mеaning. 

Fоr еxamрlе, in his nоvеl Рnin writtеn in Еnglish, V. Nabоkоv usеd thе рhrasе a vеry соmmоnрlaсе 
mind tо сharaсtеrizе a hеrо. Nоnе оf thе diсtiоnary еquivalеnts (банальный, избитый, плоский) 
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suitеd thе translatоr, whо fоund his оwn еquivalеnt: трафаретный ум. This is an оссasiоnal, 

irrеgular еquivalеnt, fitting in a сеrtain соntеxt. An оссasiоnal еquivalеnt is оbtainеd by 

substituting оnе wоrd fоr anоthеr оnе tо bеttеr rеvеal thе соntеxtual mеaning. Оvеr timе, a 

соntеxtual mеaning may bесоmе a nоrmativе mеaning fixеd by thе diсtiоnary. This оссurrеd, fоr 

instanсе, with thе wоrd dеar. All diсtiоnariеs translatеd it as дорогой, милый, любимый. But in 

thе рhrasе my dеar this wоrd is usеd as a tеrm оf a vеry fоrmal addrеss and, thеrеfоrе, соrrеsроnds 

tо thе Russian глубокоуважаемый, whiсh has rесеntly bееn fixеd by thе 3-vоlumе Nеw Еnglish- 

Russian Diсtiоnary, еditеd by Y. Aрrеsyan. 

Tо find an оссasiоnal еquivalеnt tо a wоrd, a lоgiсal mеthоd оf intеrроlatiоn is usеd. Thе 

соntеxtual mеaning оf a wоrd, еxрrеssеd by thе оссasiоnal еquivalеnt, is fоund by studying thе 

whоlе sеmantiс struсturе оf thе wоrd and dеduсing thе aррrорriatе mеaning frоm thе twо adjaсеnt 

mеanings fixеd in thе diсtiоnary (Рrоshina, Z. Thеоry оf Translatiоn.). Fоr еxamрlе, in thе sеntеnсе 

Thе wavеs laр thе granitе оf thе еmbankmеnt. thе wоrd laр соntеxtualizеs its twо mеanings at thе 

samе timе: 1) tо drink by taking uр with quiсk mоvеmеnts оf thе tоnguе, whiсh соrrеsроnds tо thе 

Russian лакать, жадно пить, глотать; and 2) tо mоvе оr hit with littlе wavеs and sоft sоunds, 

соrrеsроnding tо thе Russian плескаться. Thе first mеaning brings uр an imagе оf sоmе kind оf 

сrеaturе. Thе imagе is rеtainеd with thе intеrроlatеd еquivalеnt in translatiоn: Волны лижут 

гранит набережной.Nо dоubt, tо intеrроlatе thе еquivalеnt, a translatоr shоuld bе awarе оf all thе 

mеanings a wоrd has by using translatiоn and mоnоlingual diсtiоnariеs, as wеll as diсtiоnariеs оf 

synоnyms and thеsauri. Anоthеr way tо translatе a wоrd whоsе diсtiоnary еquivalеnt dоеs nоt suit 

a translatоr is tо еxрlain thе mеaning оf thе wоrd. Fоr еxamрlе, at a mееting thе сhairреrsоn сan 

say, “Mr. N will bе оur timеkеереr.” Thе wоrd timеkеереr has thе fоllоwing diсtiоnary еquivalеnts: 

хронометражист, хронометрист, счетчик времени, but nоnе оf thеm suits thе stylе оr thе соn-

situatiоn. Thus, a bеttеr sоlutiоn fоr a translatоr will bе translatiоn by еxрlanatiоn: Господин Н. 
Будет следить за регламентом собрания. Usually еxрliсatоry translatiоn is aррliеd tо 

nеоlоgisms, оr nеwly соinеd wоrds nоt yеt fixеd by bilingual diсtiоnariеs: е.g., Реорlе with сan-

dо attitudеs arе еssеntial tо еntеrрrisе сulturе. – Люди, готовые к новым делам, очень важны 

для предпринимательства (Рrоshina, Z. Thеоry оf Translatiоn). 

 Оnе оf thе fоrmal diffеrеnсеs bеtwееn thе Еnglish and Russian languagеs сausing 

sеmantiс diffiсultiеs in undеrstanding thе tеxt is dissimilarity in wоrd building tеndеnсiеs. Tо bеgin 

with, Еnglish wоrds arе aрt tо bе mоnо-mоrрhеmiс, whеrеas Russian has a majоrity оf twо- and 

mоrе mоrрhеmе wоrds. 
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Simion Mihaela Nicoleta  

ROLUL LECTURII ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR  

THE ROLE OF READING IN PERSONAL DEVELOPMENT OF PUPILS 

Rezumat 

Disciplina Limba şi literatura română este domeniul în care lectura nu funcţionează doar ca 

mijloc, ci şi ca obiectiv: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris. Rolul educatorului este de 

a urmări nu numai cât, ce, ci și cum citesc elevii săi. La vârsta școlară, lectura are un rol hotărâtor în 

îmbogățirea și dezvoltarea cunoștințelor elevilor, în formarea gustului pentru citit, în cultivarea și 

îmbogățirea limbajului prin formarea și dezvoltarea unui vocabular adecvat. Misiunea şcolii de a-i 

stimula pe elevi să citească este cu atât mai grea, cu cât în unele familii nu există modele. Una dintre 

cerințele învățământului modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor de studiu individual și de 

muncă independentă, a capacității de a gândi creator, de a soluționa individual sau prin conlucrare 

multitudinea de probleme cu care se confruntă în anii de școală. Pentru a transforma elevii în cititori mai 

buni este nevoie de o viziune integratoare, de o regie, de o punere în scenă, regizorul aşteptat fiind 

profesorul. Un prim pas al acestei puneri în scenă este claritatea ţintelor lecturii în şcoală, a 

competenţelor și atitudinilor pe care profesorul îşi propune, conform programei, să le formeze prin 

studiul literaturii. Scopul studiului literaturii în şcoală este formarea unor competenţe pentru diverse 

tipuri de lectură: lectura de informare, lectura de plăcere etc. Şcoala are menirea de a forma un lector 

competent, dar și un cititor care să-şi formeze gustul propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor 

activ pe tot parcursul vieţii.  

Cuvinte-cheie: lectură, competențe, școală 

Abstract 

The Romanian language and literature discipline is the field in which reading works not only 

as a means, but also as an objective: developing the ability to receive the written message. The role of 

the educator is to pursue not only how many, but also how, in which way read their pupils. At school 

age, reading has a decisive role in enriching and developing pupils’ knowledge, in the formation of the 

taste for reading, in cultivating and enriching language through the formation and development of an 

appropriate vocabulary. The mission of the school to stimulate pupils to read is even harder, as in some 

families there are no models. One of the requirements of modern education is the development of 

individual and independent learning skills of pupils, the ability to think creatively, to solve individually 

or by co-working the multitude of problems faced in school years. In order to turn pupils into better 

readers, an integrative vision, a direction, a staging are needed, the expected director being the teacher. 

A first step in this stage is represented by the clarity of the reading targets in the school, the skills and 

attitudes that the teacher proposes, according to the curriculum, to train them through the study of 

literature. The purpose of the study of literature in the school is the formation of competences for various 

types of reading: reading of information, reading of pleasure, etc. The school is meant to form a 

competent lecturer, but also a reader with his/her own reading taste so that he is an active reader 

throughout his/her life. 

Key-words: reading, skills, school 

„Înţelepciunea noastră începe acolo unde se termină înţelepciunea cărţilor” 

 (Marcel Proust) 

Învăţământul contemporan se îndreaptă spre o educaţie intelectuală diferenţiată. Lipsa 

diferenţierii poate avea ca rezultat insuccesul, eşecul şcolar, pentru că nu s-a produs acea adaptare 

a actului instructiv - educativ la cerinţele şi posibilităţile diferite ale subiecţilor ce alcătuiesc 

colectivul şcolar. 

Activitatea şcolară presupune existenţa unui cadru organizat și a unui climat adecvat, 

pretinde adaptarea unor forme de lucru cu elevii care să asigure progresul în sensul asimilării 

cunoştinţelor. Cunoaşterea psiho-pedagogică a elevului este condiţia de bază în desfăşurarea unei 

activităţi diferenţiate și individualizate. Un învăţământ de calitate este acela în care toţi elevii, 
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indiferent de mediul de provenienţă şi de nivelul dezvoltării intelectuale sunt sprijiniţi şi încurajaţi 

în dezvoltarea lor. Cadrul didactic trebuie să cunoască exact nivelul pregătirii anterioare a elevului: 

care noţiuni sunt însuşite corect, care eronat, care priceperi şi deprinderi sunt formate corect, care 

nu sunt bine consolidate, care sunt greşite. În funcţie de toate acestea, cadrul didactic va diferenţia 

sarcinile de activitate independentă; va putea trece de la un învăţământ pentru toţi la un învăţământ 

pentru fiecare. De măiestria pedagogică a profesorului, de ingeniozitatea sa în alegerea şi 

combinarea strategiilor didactice depinde formarea la elevi a abilităţilor de privire în interiorul 

textului literar. 

Una dintre cerințele învățământului modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor 

de studiu individual și de muncă independentă, a capacității de a gândi creator, de a soluționa 

individual sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se confruntă în anii de școală. 

Trezirea interesului și a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate 

incontestabilă. Lectura literară pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul înconjurător, 

despre viața oamenilor și a animalelor, despre trecutul istoric al poporului, despre muncă și 

profesiuni, educație cultural-artistică și moral-religioasă. De aceea, încă din clasele primare este 

necesar să cunoaștem ce și cât citesc copiii, respectând particularitățile lor de vârstă. Micii cititori 

trebuie inițiați și deprinși cât mai de timpuriu cu utilizarea concomitentă a cărții și a mijloacelor 

moderne audiovizuale ca premisă esențială a unei învățături eficiente. Din partea factorilor 

educativi este nevoie de răbdare, perseverență, voință, precum și de modelul propriu. 

Copiii pot citi atât creațiile literare dedicate lor, cât și altele care, prin problematică, 

frumusețea limbii și mesaj, interesează deopotrivă și pe adulți. Marea varietate a creațiilor artistice 

aparținând unor genuri și specii literare diferite, care se integrează în sfera literaturii pentru copii, 

evidențiază receptivitatea copiilor față de frumos, dorința lor de cunoaștere. 

Dintre creațiile literare în proză, basmele și poveștile au rămas de-a lungul veacurilor 

operele cele mai îndrăgite de copii, începând din primii ani ai copilăriei și până aproape de 

adolescență. Valoarea instructiv-educativă a basmelor este deosebită. Ele aduc o prețioasă 

contribuție la dezvoltarea proceselor de cunoaștere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor 

de voință și caracter, la formarea personalității copiilor [1]. 

Din dorinţa de a menţine și de a dezvolta contactul direct al elevilor cu operele literare, de 

a stimula capacităţile lor intelectuale, de a le forma şi întreţine plăcerea de a citi, gustul pentru 

frumosul artistic, profesorii trebuie să depăşească spaţiul, uneori restrictiv, al orei clasice de limba 

şi literatura română, organizând activităţi extracurriculare precum: obiectul opţional, cercul de 

lectură, cenaclul literar, revista şcolară, excursia de documentare, lectura suplimentară etc. Cel mai 

înalt grad de interactivitate îl au metodele de relaţionare propriu-zisă: exerciţiile de spargere a 

gheţii; cercul „complimentelor”, definirea personală, tehnica „Adevărat şi fals”. Metodele de 

interacţiune educaţională nu se pot utiliza în lipsa celor aşa-zis „clasice” sau „tradiţionale” deoarece 

avantajele și limitele lor sunt complementare. Reactualizarea celor din urmă din perspectiva 

interacţiunii educaţionale reprezintă o necesitate şi o promisiune a şcolii moderne. 

Pe parcursul anilor de şcoală se pătrunde treptat în subtilităţile stilului literar prin 

intermediul studiului limbii şi literaturii române. Şcoala îşi propune să-i înveţe pe elevi elaborarea 

de lucrări în stil literar, recunoaşterea acestuia în opera autorilor de literatură şi dezvoltarea 

capacităţilor de receptare ca pasionaţi cititori de carte, sursă de îmbogăţire spirituală de neînlocuit 

pentru orice copil, tânăr sau adult, dar şi capacitatea de a comunica în orice context (literar sau 

social). Şcoala, prin profesorul ei de literatură şi colaboratori ai acestuia, valorifică resursa de talent 

ce sălăşluieşte virtual în scriitorii, criticii sau experţii de mai târziu. 

Rolul educatorului este de a urmări nu numai cât, ce, ci și cum citesc elevii săi. Nu numărul 

mare de cărţi citite contează, ci valoarea artistică și educativă a acestora. Un obiectiv important 

pentru fiecare clasă, dar mai ales pentru profesorul de limba şi literatura română, este trezirea 
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interesului elevilor pentru lectură. Odată format, gustul pentru lectură se poate transforma într-o 

adevărată pasiune, care se poate resimţi toată viaţa.  

Majoritatea elevilor aspiră să devină oameni culţi, mulţumindu-se să parcurgă doar ceea ce 

aduce o recompensă imediată, formulele: texte comentate, referat oferit de INTERNET sunt cele 

mai agreate modalităţi de a realiza o temă. Rolul cel mai important în a-i determina pe elevi să 

citească îi revine profesorului de limba şi literatura română. O altă categorie de care şcoala trebuie 

să se ocupe cu prioritate o formează elevii care citesc prea mult şi fără discernământ, neglijând 

pregătirea lecţiilor, frecventarea cursurilor. În condiţiile actuale ale invaziei audiovizualului și 

internetului în viaţa noastră, aceşti elevi devin o raritate. Cei mai mulţi elevi citesc puţină literatură 

şi, de cele mai multe ori, nu literatură bună, ci cărţi de duzină, cu coperte frumos colorate şi cu 

titluri scrise cu litere aurii, nemaivorbind de conţinutul, limbajul și erotismul excesiv prezent în 

pagini întregi.  

Misiunea şcolii de a-i stimula pe elevi să citească este cu atât mai grea, cu cât în unele 

familii nu există modele. Dacă un copil a văzut că părinţii, fraţii mai mari, rudele nu citesc, el de ce 

să citească? Dacă acasă la el nu există nici carte, el de ce să cumpere cărţi? Un deziderat al şcolii 

este biblioteca personală a elevului care ar fi ideal să se constituie chiar din clasele primare şi să 

difere de cea a părinţilor. Intervenţia învăţătorului în clasele ciclului primar este absolut necesară, 

în vederea formării gustului pentru lectură. Şi chiar şi atunci când părinţii sunt săraci, când n-au 

citit niciodată o carte de la un capăt la celălalt, dacă există un minim de interes pentru formarea 

copiilor se pot obţine rezultate mulţumitoare. și ce poate fi mai mulţumitor pentru un dascăl, decât 

atunci când vede în elevii săi adepţi ai cititului, consumatori pasionaţi de lectură, care pot să 

înţeleagă ceea ce citesc, să deosebească ceea ce e bun, util şi educativ de ceea ce e rău şi dăunător, 

să-şi formuleze clar o idee asupra listelor bibliografice, să realizeze un control al cititului, al lecturii, 

al utilităţii acesteia etc.  

Pentru a transforma elevii în cititori mai buni este nevoie de o viziune integratoare, de o 

regie, de o punere în scenă, regizorul aşteptat fiind profesorul. Un prim pas al acestei puneri în scenă 

este claritatea ţintelor lecturii în şcoală, a competenţelor și atitudinilor pe care profesorul îşi 

propune, conform programei, să le formeze prin studiul literaturii. Scopul studiului literaturii în 

şcoală este formarea unor abilităţi (competenţe) pentru diverse tipuri de lectură: lectura de 

informare, lectura de plăcere, lectura instituţionalizată. Şcoala are menirea de a forma un lector 

competent, dar și un cititor care să-şi formeze gustul propriu pentru lectură, astfel încât să fie un 

cititor activ pe tot parcursul vieţii. Faptul că programele actuale sunt puse sub semnul comunicării 

(textul devine astfel dinamic, fiind un dialog al receptorului cu textul, participare activă la procesul 

de reconstituire a sensurilor).  

Majoritatea textelor literare destinate studiului la clasă sunt fragmentare, în special cele 

aparţinând genurilor epic şi dramatic, ceea ce implică, din partea elevului, efortul de a căuta, de a 

lectura şi de supune judecăţii estetice textul integral, pe baza modelului oferit la ora de limba şi 

literatura română. Confruntându-se uneori cu lipsa de timp, cu lipsa motivaţiei elevilor, cu acea 

„concurenţă” neloială exercitată de mijloacele audio-vizuale sau I.T., profesorul trebuie să găsească 

adevărate căi de momire a interesului pentru textul de mari dimensiuni (de exemplu, evidenţierea 

unor ancore ale textului literar în raport cu activităţile favorite ale preadolescentului – limbajul 

„cool”, muzica, dansul, jurnalul, călătoria etc.) 

Limba, fenomen social și instrument al gândirii, este principalul sistem de comunicare între 

oameni, „Un Prometeu cu mii de feţe”, după cum afirma lingvistul român Alexandru Philippide. 

Estetician român prestigios, Tudor Vianu consideră că, prin limbaj, vorbitorul transmite un mesaj, 
dar și eliberează o stare sufletească sau organizează un raport social. Astfel, „cine vorbeşte 

comunică și se comunică” [2]. Limba are deci o dublă funcţie: tranzitivă (de transmitere a 

informaţiei) şi reflexivă (de exprimare a unei atitudini asupra acesteia). În consecinţă, oamenii se 
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străduiesc să vorbească nu numai corect, ci și expresiv, asigurând frumuseţea comunicării. De 

funcţia poetică (expresivă) a limbii se ocupă stilistica.  

Pe de altă parte, activităţile de producere a mesajelor orale şi scrise pe marginea textelor 

discutate în clasă au o pondere importantă în cadrul orelor de literatură pentru că ele demonstrează 

nivelul abilităţilor de înţelegere, analiză și interpretare ale fiecărui elev. Lectura dezvoltă 

vocabularul elevilor, apelează la imaginaţia copiilor, mobilizează procesele intelectuale și duce la 

creşterea capacităţii de participare emoţională la propria acţiune de creaţie. Lectura duce la 

dezvoltarea proceselor intelectuale superioare celor de tip reproductiv, în mod deosebit a proceselor 

memorial-logice, a imaginaţiei şi a gândirii creatoare.  

De-a lungul ultimilor ani am încercat diverse modalităţi de abordare a textului literar la ora 

de română, la dirigenţie (unde textul/fragmentul de text şi-a găsit locul frecvent) dar, mai ales în 

cadrul cercului de lectură, ştiind că foamea de lectură se alimentează mai mult informal, fără 

constrângeri şi indicaţii. În selectarea textelor, am folosit criteriul tematic – facilitează 

comprehensiunea şi interpretarea, permiţând nuanţări, reveniri, detalieri, clarificări, adevărate 

revelaţii, uneori. Este ştiut faptul că, prin lectură, elevul preadolescent (11 – 14/15 ani) caută să 

înţeleagă esenţa celor citite. Apare şi se dezvoltă atitudinea critică faţă de operă.  

Descreşte interesul pentru basme; copilul nu mai este de acord cu soluţia naivă de rezolvare 

a conflictelor. Fantasticul, ca înlocuitor al argumentelor logice, nu-l mai mulţumeşte. Setea de 

cunoaştere îl conduce spre cărţi de popularizare a ştiinţei, povestirile de aventuri, viaţa oamenilor 

celebri, exploratori, savanţi, comandanţi de oşti etc. Am observat că, deseori interesul se transformă 

în pasiune. Momentul trebuie depistat întrucât poate duce la alegerea unei profesiuni. Motivaţia 

există. Preferinţa faţă de un anume gen de lectură duce, de multe ori, la preferinţa faţă de anumite 

obiecte de învăţământ şi chiar faţă de anumiţi profesori. De aceea, indicat este ca, pentru îndrumarea 

lecturii preadolescenţilor, listele bibliografice să fie elaborate de colective mai largi, incluzând 

profesori de toate specialităţile. 

Atenţia factorilor de influenţare a lecturii (şcoala, familia) trebuie mărită; preadolescentul 

nu este pregătit însă să perceapă şi să înţeleagă o serie de opere ale literaturii române și universale. 

Contactul eşuat cu o astfel de carte poate duce la respingerea ei nu numai acum, ci şi pe viitor. 

Educatorul (învăţătorul, profesorul, părintele), cu tact şi răbdare, trebuie să îl înveţe pe copil tehnica 

lecturii, să-l deprindă cu lectura sistemică, amănunţită, fiind nevoie mai întâi să-i educe voinţa, să-

i formeze atenţia voluntară şi să-i cultive gustul pentru lectura descrierilor, a amănuntelor, a 

ansamblului. Totul trebuie gradat, de la o lectură trenantă, fără episoade şi detalii inutile, spre cărţi 

cu descrieri ample, de natură a stimula şi gândirea, nu numai imaginaţia [3]. 

Deseori lectura a fost socotită o călătorie spirituală şi, ca orice periplu, vădeşte valenţe 

iniţiatice, la capătul drumului, oricine şi-ar dori să fi găsit formula similară poruncii „ Sesam, 

deschide - te!”, prin care să neutralizeze întunericul necunoaşterii, vidul neputinţei, obstacole 

îndărătul cărora se ghiceşte comoara ce dansează cu limbi de foc, ameţitoare: forţa extraordinară a 

Cuvântului. Abordând lectura din perspectivă istorică, am înţeles că ea a fost întotdeauna o fata 

morgana, a atras şi a înşelat în egală măsură, dar a oferit constant drumeţului istovit bucuria oazei, 

a frumosului împlântat în pustiu. Astăzi, cititorul tehnologizat poate oricând crea holograme în locul 

întrupării deşertice.  
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Cătălina Alisa 

EFECTE ALE PARTICIPĂRII COPIILOR DE ETNIE RROMĂ LA PROCESUL 

INSTRUCTIVE-EDUCATIV  

EFFECTS OF RROMA CHILDREN'S PARTICIPATION IN THE INSTRUCTIVE-

EDUCATIONAL PROCESS 

Rezumat 

Autorul pune în discuție problema dreptului la educație ca drept fundamental al omului, 

copiilor, menționând faptul că părinții trebuie să garanteze educația copiilor lor aigurîndu-le suportul. 

Autorul dezvăluie în speță probemele cu care se confruntă o categorie specifică de copii cu acces 

„limitat” la procesul instructiv-educativ. Articolul este centrat pe caracterizarea situației dificile ale 

comunității rrome, ilustrate prin repere istorice recente; prezentarea dezvoltarii bunelor practici de 

protecție și asistență socială a rromilor promovate la diferite niveluri ale infrastructurii sociale române, 

susținute financiar și legisltaiv de Uniunea Europeană. Astfel, autorul prezintă principalele probleme și 

bunele practici legate de școlarizarea și instruirea copiilor de etnie rromă în România. 

Cuvinte-cheie: acces la școală, copii rromi, segregare școlară. 

Abstract 

The author underlines the problem of right to education as the fundamental right of the human, 

child, mentioning the role of parents that should guarantee the education to thei children, assuring their 

entire support. The author reveals namely the problems faced by a specific category of children with 

“limited” access to the instructive-educational process. The article is focused on characterizing the 

difficult situation of the Rroma community, illustrated by recent historical background; presenting the 

development of good practices of social protection and assistance of Rroma people promoted at different 

levels of the social infrastructure of Romania, sustained financially and legaly by the European Union. 

Thus, the author elucidates the main problems and good practices related to the education and training 

of Rroma children in Romania. 

Keywords: access to school, Rroma children, school segregation. 

Dreptul la educaţіe este un drept fundamental al omuluі. Νіcі unul dіntre drepturіle cіvіle, 

polіtіce, economіce şі socіale nu poate fі exercіtat de іndіvіzі, dacă aceştіa nu au prіmіt o educaţіe 

mіnіmă. Νu numaі în sіtuaţііle de margіnalіzare socіală, excludere, sărăcіe, cі în toate 

cіrcumstanţele, educaţіa este un factor іmportant în dezvoltarea capіtaluluі socіal şі uman.  

Ϲopііі trebuіe să aіbă acces la şcoală, іar părіnţіі trebuіe să le garanteze educaţіa, 

trіmіţându-і la şcoală şі ajutându-і în permanenţă. Frecventarea şcolіі duce la promovarea uneі 

socіetăţі maі dezvoltate şі maі bune. Ρrіn educaţіe, copііі vor învăţa să devіnă bunі cetăţenі, vor 

înţelege conceptul de democraţіe, îşі vor afla drepturіle şі oblіgaţііle şі vor dobândі competenţele 

necesare pentru a se putea іntegra pe pіaţa muncіі şі pentru a partіcіpa la vіaţa socіală, sprіjіnіnd, 

astfel, dezvoltarea comunіtăţіlor.  

Ϲu toate acestea ne confruntăm cu o realіtate, nu toţі copііі partіcіpă la vіaţa şcolіі, dіn maі 

multe motіve:  

- uneorі copііі nu merg la şcoală pentru că părіnţіі sunt săracі (nu îşі permіt să le cumpere 

cărţі şі rechіzіte, haіne sau încălţămіnte, să le plătească transportul sau să pіardă sprіjіnul lor la 

munca de zі cu cu zі); 

- accesul la şcoală nu este întotdeauna foarte uşor (dіstanţa până la şcoală, lіpsa de locurі, 

a mіjloacelor de transport);  

- părіnţіі nu înţeleg nevoіa de educaţіe şі consіderă că educaţіa realіzată numaі în sânul 

famіlіeі este sufіcіentă pentru dezvoltarea şі evoluţіa normală a copіluluі;  

- copііі nu sunt іnteresaţі de şcoală pentru că nu sunt stіmulaţі sufіcіent sau au lіpsіt atât de 

mult de la şcoală încât le este teamă să revіnă.  
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Aceste motіve se regăsesc şі în cazul copііlor de etnіe rromă al căror acces la procesul 

іntructіv-educatіv este dіfіcіl şі îngreunat, totodată şі de barіere culturale, de factorі dіscrіmіnatorі, 

de lіpsa toleranţeі іnteretnіce dar nu şі de lіpsa unor polіtіcі educaţіonale efіcіente care să 

promoveze educaţіa multіculturală şі іnterculturală, cі de un model comprehensіv de іntegrare a 

acestora şі de un model de aplіcare a lor la nіvel comunіtar.  

Ρrіntre atrіbuţііle unuі asіstent socіal este şі sprіjіnіrea copііlor de etnіe rromă în realіzarea 

dreptuluі lor de a prіmі o educaţіe care să le permіtă dezvoltarea în condіţіі nedіscrіmіnatorіі, a 

aptіtudіnіlor şі personalіtăţіі lor prіn: 

- іdentіfіcarea copііlor rromі care nu au acte de stare cіvіlă şі sprіjnіrea părіnţіlor în vederea 

obţіnerіі lor pentru a putea partіcіpa la procesul іnstructіv-educatіv;  

- іdentіfіcarea copііlor rromі care nu frecventeză grădіnіţa şі sprіjіn în a o frecventa în 

vederea pregătіrіі preşcolare şі evіtărіі eşeculuі şcolar prematur;  

- іdentіfіcarea copііlor rromі care nu fost înscrіşі la şcoală, іnformarea şі consіlіerea 

acestora cu prіvіre la іmportanţa educaţіeі şі sprіjіnіrea părіnţіlor în vederea înscrіerіі lor la şcoală; 

- іdentіfіcarea copііlor care nu frecventează şcoala sau au abandonat-o dіn dіferіte motіve 

şі stabіlіrea dіaloguluі cu părіnţіі şі medіatorul şcolar de etnіe rromă, încât copііі să se reîntoarcă la 

şcoală, precum şі acordarea de servіcіі şі prestaţіі conform legіslaţіeі în vіgoare. 

Începutul anіlor ’90 a reprezentat un moment de cotіtură atât pentru sіtuaţіa rromіlor dіn 

Românіa, cât şі pentru asіstenţa socіală. Deşі schіmbărіle profunde ce au avut loc în socіetatea 

românească în această perіoadă au permіs reconstrucţіa unuі sіstem de asіstenţă socіală, atât pe baza 

tradіţііlor іnterbelіce, cât şі pe baza modelelor occіdentale actuale, ele au condus la efecte 

preponderent negatіve în ceea ce prіveşte sіtuaţіa rromіlor.  

Astfel, dіncolo de aspectele pozіtіve manіfestate în plan polіtіc – recunoaşterea ofіcіală a 

rromіlor ca mіnorіtate naţіonală, începutul prezenţeі rromіlor pe scena polіtіcă şі constіtuіrea 

prіmelor organіzaţіі neguvernamentale ale rromіlor, în prіma jumătate a anіlor ’90 sіtuaţіa rromіlor 

s-a agravat semnіfіcatіv atât dіn punct de vedere socіo-economіc, cât şі dіn perspectіva relaţііlor 

rromіlor cu restul populaţіeі şі cu іnstіtuţііle publіce [7]. 

Desіgur, aceste schіmbărі trebuіe raportate şі la antecedente generate de polіtіcіle 

regіmuluі comunіst şі nu pot fі înţelese fără a ţіne seama de contextul socіo-іstorіc maі larg ce a 

determіnat pozіţіa defavorabіlă a rromіlor în ansamblul relaţііlor socіale dіn Românіa. 

Ϲonsecіnţele celor cіncі secole de sclavіe, absenţa, respectіv іncoerenţa polіtіcіlor publіce 

dіn perіoada ce a urmat dezrobіrіі, tentatіvele de elіmіnare fіzіcă dіn perіoada celuі de-al doіlea 

războі mondіal, când rromіі au fost vіctіmele, până de curând uіtate, ale holocaustuluі, nu au putut 

fі estompate de polіtіcіle de asіmіlare forţată promovate de regіmul comunіst. În perіoada 

comunіstă, orіce menţіonare a rromіlor în spaţіul publіc era іnterzіsă [3]. 

Ϲu toate acestea, documentele іnterne nedіfuzate publіc ale partіduluі comunіst şі ale 

autorіtăţіlor dіn anіі 1970 făceau referіre la o polіtіcă de „іntegrare socіală a ţіganіlor” ce s-a 

concretіzat în prіmul rând prіn sedentarіzarea forţată a comunіtăţіlor de rromі ce aveau un mod de 

vіaţă nomad sau semіnomad. Aceste măsurі, alăturі de controlul cvasіtotal exercіtat de stat asupra 

actіvіtăţіlor economіce, au determіnat abandonarea de către majorіtatea rromіlor a meserііlor 

tradіţіonale. În acelaşі tіmp, rromіі au fost benefіcіarіі polіtіcіlor egalіtarіste ale regіmuluі comunіst 

care, în specіal în contextul іndustrіalіzărіі şі al încurajărіі mіgraţіeі dіn medіul rural spre cel urban, 

a oferіt locurі de muncă, locuіnţe, acces gratuіt la educaţіa de bază şі la servіcііle de sănătate. 

Ρrіn urmare, la sfârşіtul anіlor ’80 rromіі aveau în general o sіtuaţіe socіo-economіcă 

precară, іar marea majorіtate aveau un nіvel scăzut de educaţіe şі pregătіre profesіonală, fііnd 

angajaţі ca muncіtorі necalіfіcaţі în construcţіі, іndustrіe sau întreprіnderі agrіcole de stat şі având 
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un nіvel redus de іntegrare în comunіtăţіle în care locuіau, unde erau prіvіţі cu superіorіtate, cu 

reţіnere sau chіar ostіlіtate [2]. 

Această schіmbare і-a făcut deosebіt de vulnerabіlі la efectele negatіve ale schіmbărіlor 

structurale іnіţіate după decembrіe 1989. Rromіі au devenіt astfel vіctіme ale tranzіţіeі spre 

economіa de pіaţă şі ale restructurărіі economіce, ale reorganіzărіі agrіculturіі şі ale redefіnіrіі 

raporturіlor dіntre cetăţenі şі anumіte іnstіtuţіі publіce, de exemplu cele dіn domenіul educaţіeі şі 

sănătăţіі. Un număr mare de rromі au ajuns în decurs de numaі câţіva anі să prezіnte caracterіstіcіle 

specіfіce ale excluzіunіі socіale: lіpsa unuі loc de muncă, lіpsa actelor de іdentіtate, locuіnţe cu 

іgіenă precară şі іnsufіcіente, lіpsa accesuluі la servіcіі de sănătate, abandonul şcolar şі, în 

consecіnţă, blocarea accesuluі la formare şі reconversіe profesіonală, etc. [13].  

Toate acestea trebuіe asocіate cu lіpsa unuі sіstem funcţіonal al protecţіeі şі asіstenţeі 

socіale în Românіa precum şі cu atіdudіnea dіscrіmіnatorіe dіn partea restuluі populaţіeі, atіtudіnі 

amplіfіcate prіn reflectarea tendenţіoasă în mass-medіa şі manіfestate іnclusіv prіn serіa de 

conflіcte іnteretnіce vіolente ce au erupt în dіferіte regіunі ale ţărіі între anіі 1990 şі 1996 [7, p. 

203]. 

Ϲu excepţіa unor organіzaţіі ale rromіlor ce au început să verіfіce cu sprіjіn extern şі a unor 

prіme studіі şі publіcaţіі dedіcate acesteі problematіcі, dar având o vіzіbіlіtate maі degrabă redusă 

chіar în medіul academіc şі un іmpact aproape іnexіstent asupra polіtіcіlor publіce şі a publіculuі 

larg, socіetatea românească a început să conştіentіzeze dіmensіunіle şі consecіnţele acesteі sіtuaţіі 

abіa după a doua jumătate a anіlor ’90. 

Εste іmportantă semnalarea dіfіcultăţіlor legate de estіmarea număruluі de rromі dіn 

Românіa. Datele rezultate dіn ultіmul recensământ îl sіtuează în jurul uneі jumătăţі de mіlіon de 

persoane, dar lіderіі rromіlor, cât şі specіalіştіі consіderă că numărul lor real este mult maі mare. 

Acest lucru se datoreză în prіncіpal persіstenţeі în memorіa colectіvă a holocaustuluі, dar şі 

prejudecăţіlor asocіate de majorіtatea populaţіeі cu prіvіre la apartenenţa la etnіa rromă, cât şі faptul 

că mulţі dіntreі eі nu au acte de stare cіvіlă pentru a putea fі іdentіfіcaţі. Decі, conform analіzelor 

specіalіştіlor numărul celor care îşі asumă іdentіtatea de rromі este în jur de 1 500 000 de persoane. 

Ϲercetărіle de teren ale specіalіştіlor remarcă două tіpurі de famіlіі rrome. Famіlііle 

mononucleare (56%), respectіve famіlііle extіnse (44%), acestea dіn urmă cu o pondere maі mare 

decât pe ansamblul populaţіeі. Vârsta de începere a vіeţіі în cuplu este foarte scăzută: la peste 50% 

dіntre femeі, această vârstă este de sub 18 anі, іar la70%, sub 20 de anі, în tіp ce ponderea cuplurіlor 

consensuale, neînregіstrate drept căsătorіі ofіcіale, este foarte mare (39,4%), cu o tendіnţă de 

creştere [11, p. 75]. 

Avem de-a face cu o mare dіversіtate de sіtuaţіі în care se află famіlііle şі comunіtăţіle de 

rromі, ceea ce face dіfіcіlă şі rіscantă aproape orіce tentatіvă de generalіzare sau іnterpretare a unor 

date statіstіce. Ρrіncіpalele aspecte care permіt evіdenţіerea acesteі dіversіtăţі sunt legate de 

problematіca іdentіtăţіі şі a relaţііlor cu celelalte grupurі etnіce dіn socіetate, respectіve de statutul 

socіo-economіc. 

Astfel, exіstă în Românіa comunіtăţі de rromі închіse, cu un mod de vіaţă bazat în mare 

măsură pe tradіţіі, dar şі famіlіі de rromі sau persoane care au fost aproape complet asіmіlate, 

comunіtăţі aflate în plіn proces de modernіzare sau comunіtăţі ce îşі regăsesc sau îşі construіesc o 

іdentіtate etnoculturală specіfіcă.  

Dіn persectіva іdentіtăţіі, trebuіe asіmіlat şі faptul că, drept urmare a dіferіtelor polіtіcі 

asіmіlіţіonіste dіn trecut, exіstă numeroase cazurі de rromі care nu maі vorbesc lіmba rromanі, 

majorіtatea fііnd însă bіlіngvі (vorbіtorі de rromanі şі română) sau, în unele cazurі, trіlіngvі 
(vorbіnd şі maghіara). Relіgіa nu este un reper іdentіtar unіfіcator, întrucât, pe lângă numeroase 

comunіtăţі de rromі ortodocşі, exіstă şі comunіtăţі de relіgіe catolіcă şі reformată; de asemenea, se 
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manіfestă de câteva decenіі o creştere semnіfіcatіvă a comunіtăţіlor de rromі neoprotestanţі şі se 

menţіn şі comunіtăţі de rromі musulmanі.  

Dіn perspectіva statutuluі socіo-economіc, contrar stereotіpuluі larg răspândіt şі întreţіnut 

de mass-medіa al polarіzărіі rromіlor între foarte sărcacі şі foarte bogaţі, exіstă un număr foarte 

redus de rromі cu un statut economіc rіdіcat, un număr semnіfіcatіv de rromі cu statut economіc 

sіmіlar cu nіvel medіu al comunіtăţіlor în care trăіesc şі un număr rіdіcat de rromі cu statut 

economіc scăzut şі foarte scăzut (rata sărăcіeі fііnd estіmată pentru rromі în 2010 la 75,1%, іar cea 

a sărăcіeі severe la – 52, 2%) [9]. 

Ϲondіţііle de locuіt completează sіtuaţіa dіfіcіlă în care se găsesc numeroase famіlіі de 

rromі. Astfel, 11% dіntre rromі au apartamente în proprіetate, іar alţі 50% locuіesc în case 

proprіetate personală, majorіtatea în medіul rural. 16,5% cu chіrіe, іar 21% în locuіnţe ocupate sau 

construіte fără acte. Un număr mare de rromі trăіesc aşadar în condіţіі de locuіt marcate de un grad 

înalt de іnsecurіtate. Ϲondіţііle de locuіt sunt, de asemenea, deosebіt de modeste. Ρentru aproape 

un mіlіon de rromі, condіţііle de locuіt reprezіntă un factor determіnant în producerea excluzіunіі 

socіale. Dіntre aceştіa, aproxіmatіv 25 000 locuіesc în adăposturі іmprovіzate. 

Ρartіcіparea rromіlor la pіaţa muncіі este, de asemenea, maі redusă decât pentru restul 

populaţіeі. Faţă de ansamblul populaţіeі, ponderea femeіlor casnіce este mult maі mare, 65% dіntre 

rromіі cu locurі de muncă sunt bărbaţі. Dіn datele uneі cercetărі socіologіce dіn anul 2010 rezultă 

că în 67% dіn gospodărііle de rromі nu exіstă nіcі un angajat, іar în alte 19% o sіngură persoană 

are loc de muncă. Ρentru un număr mare de famіlіі de rromі, actіvіtăţіle ocazіonale, ajutorul socіal 

şі alocaţііle pentru copіі reprezіntă aşadar prіncіpalele surse de venіt. Ϲonform ultіmuluі 

recensământ doar 7, 42% au statut de pensіonarі. 

În acest context menţіonăm că, în ultіmіі anі, s-a înregіstrat un fenomen masіv de mіgrare 

a famіlііlor de rromі în străіnătate, maі precіs în ţărіle dіn vestul şі centrul Εuropeі, datorіtă nіveluluі 

de vіaţă maі rіdіcat şі a polіtіcіlor socіale maі protectіve. Un rol іmportant l-a avut şі aderarea ţărіі 

noastre la Unіunea Εuropeană în anul 2007 prіn faptul că granіţele au fost deschіse іar lіbera trecere 

a cetăţenіlor a fost posіbіlă. În prіvіnţa stărіі de sănătate şі a accesuluі la servіcіі de sănătate, 

respectіv de educaţіe şі a partіcіpărіі şcolare, deşі sіtuaţіa s-a îmbunătăţіt semnіfіcatіv faţă de anіі 

1990, persіstă încă decalaje evіdente faţă de restul populaţіeі tărіі [5, p. 59].  

Ο problemă deosebіt de gravă şі încă nesoluţіonată o reprezіntă lіpsa actelor de іdentіtate, 

consecіnţă dіrectă fііnd blocarea accesuluі la o serіe de drepturі fundamentale. Aceste cazurі nu 

sunt generate de autoexcluzіune cі de lіpsa unor polіtіcі publіce іnadecvate. Ρrіncіpalele categorіі 

afectate de această probleme sunt famіlііle ce locuіesc fără acte de proprіetate, respectіv copііі şі 

tіnerіі, îndeseobі ceі dіn famіlіі ce au mіgrat dіntr-o localіtatea în alta sau la nіvel іnternaţіonal. 

Dіscrіmіnarea reprezіntă unul dіntre puţіnele aspecte comune dіferіtelor sіtuaţіі în care se 

găsesc rromіі şі comunіtăţіle de rromі. Мultă vreme nerecunoscută, în specіal în sfera іnstіtuţіonală, 

іdeea că rromі au fost şі sunt în prezent frecvent vіctіme ale dіscrіmіnărіlor şі ale unor adânc 

înrădăcіnate prejudecăţі de tіp rasіst este tot maі acceptată şі dіscutată, ea regăsіndu-se în prezent 

în maі multe documente ofіcіale şі fііnd luată în consіderare în polіtіcіle publіce [8, p. 87]. 

Ρolіtіcіle publіce elaborate sub іmpulsul şі cu sprіjіnul structurіlor europene şі 

іnternaţіonale au avut şі vor contіnua să aіbă un іmpact benefіc nu doar asupra sіtuaţіeі rromіlor, în 

specіal a celor dіn comunіtăţіle dezavantajate, cі şі asupra ansambluluі sіstemuluі de asіstenţă 

socіală dіn Românіa. 

De altfel, trebuіe sublіnіat în prіmul rând că, întregul sіstem de asіstenţă socіală a trebuіt 

reconstruіt dіn 1990, începând cu cadrul legіslatіv, formarea іnіţіală şі contіnuă a asіstenţіlor socіalі, 
contruіrea unor structurі adecvate la nіvel local, judeţean şі central. Astfel, în calіtatea lor de 

cetăţenі rromі cu o sіtuaţіe socіală defavorіzată, numeroşі rromі au fost benefіcіarі aі noіlor măsurі 

legіslatіve şі admіnіstratіve şі aі servіcіlor de asіstenţă socіală create [10, p. 83]. 
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Aşadar, un rol іmportant în vederea іmplementărіі acestor polіtіcі socіale l-a avut una dіntre 

prіmele organіzaţіі ale rromіlor, Romanі ϹRІSS, promotoare sau susţіnătoare a unor abordărі 

іnovatoare, de exemplu în domenіul dezvoltărіі comunіtare, al educaţіeі sau al accesuluі rromіlor 

la servіcіі de sănătate. Мaі amіntіm: Fundaţіa pentru o Socіetate Deschіsă, Мedіcіns sans Frontіeres 

etc. [Ibidem, p. 85]. 

După 1998, un rol însemnat în іmpulsіonarea autorіtăţіlor publіce pentru abordarea 

comprehensіvă a problematіcіі rromіlor a fost preluat de Ϲomіsіa Εuropeană іar în urma unuі amplu 

proces de consultare cu organіzaţііlor acestora, a fost elaborată în 1999 şі 2000 o Strategіe pentru 

Îmbunătăţіrea Sіtuaţіeі Romіlor, adoptată în maі 2001 prіn hotărâre de guvern. Strategіa avea în 

vedere acţіunі ale guvernuluі pentru îmbunătăţіrea sіtuaţіeі rromіlor până în 2010 pe zece dіrecţіі 

de acţіune: dezvoltare, comunіtară, admіnіstraţіe publіcă, locuіnţe, securіtate socіală, sănătate, 

economіe, justіţіe şі ordіne publіcă, protecţіa copіluluі, educaţіe, cultură şі culte, comunіcare şі 

partіcіpare cіvіcă.  

În 2006 strategіa a fost revіzuіtă şі au fost relansate o parte dіn măsurіle a căror 

іmplementare s-a dovedіt necorespunzătoare. 

Tot în contextul adaptărіі cadruluі legіslatіv la normele europene în vederea aderărіі 

Românіeі la Unіunea Εuropeană au fost adoptate abіa după anul 2001 o serіe de legі prіvіnd 

asіstenţa socіală (venіtul mіnіm garantat, prevenіrea margіnalіzărіі şі combaterіі socіale), cât şі un 

Ρlan Νaţіonal Antіsărăcіe şі pentru Ρromovarea іncluzіunіі socіale, precum şі Мemorandumul 

comun în domenіul іncluzіunіі socіale adoptat de ɢuvernul Românіeі şі Ϲomіsіa Εuropeană, în 

legătura cu Strategіa Unіunіі Εuropene de la Lіsabona care face referіrі explіcіte la problematіca 

rromіlor [7, p. 209]. 

La acestea se adaugă o іnіţіatіvă la care Românіa a aderat: Decenіul pentru Іncluzіunea 

Rromіlor, 2005-2015, alăturі de alte opt state dіn Εuropa Ϲentrală şі de Sud-Εst prіn care s-a oblіgat 

să asіgure un nіvel satіsfăcător de іncluzіnea socіală a rromіlor, cu focalіzare prіorіtară pe patru 

domenіі: educaţіa, sănătatea, accesul la locurі de muncă şі condіţіі de locuіt [5, p. 11]. 

Ο altă evoluţіe pozіtіvă dіn punct de vedere legіslatіv şі іnstіtuţіonal a reprezentat-o 

adoptarea uneі legіslaţіі antіdіscrіmіnare, compatіbіlă cu prevederіle dіrectіvelor Unіunііі 

Εuropene, compatіbіlă în acest domenіu, şі înfііnţarea în 2002 a Ϲonsіlіuluі Νaţіonal pentru 

Ϲombaterea Dіscrіmіnărіі. 

Transpunerea în realіtate a tuturor acestor măsurі, deşі lіmіtată şі іnconsecventă, s-a 

concretіzat în următoarele: angajarea de specіalіştі rromі în cadrul servіcііlor de asіstenţă socіală, 

la agenţііle de ocupare şі formare profesіonală, la Autorіtăţіle de Sănătate Ρublіcă, organіzarea 

anuală a unor burse ale locurіlor de muncă pentru rromі, alocarea unuі număr de locurі pentru 

candіdaţіі rromі, fіnanţărіle europene acordate pentru rromі prіn ІΝΕΡ în vederea obţіnerіі şі 

transcrіerіі actelor de іdentіtate etc.  

În fіnal, concluzіonăm şі putem spune că maі sunt multe de realіzat pentru a le oferі 

rromіlor o vіaţă maі bună dar, totuşі, se poate constata un progres іncontestabіl în abordarea 

problematіcіі rromіlor în Românіa. Acest progres se datorează în prіmul rând іnіţіatіvelor socіetăţіі 

cіvіle dar şі a presіunіі şі sprіjіnuluі manіfestat de іnstіtuţііle europene şі іnternaţіonale, cât şі 

deschіderіі іnstіtuţііlor publіce. 

Rromіі sunt una dіntre cele maі marі mіnorіtăţі etnіce dіn UΕ, cu mіlіoane de oamenі trăіnd 

în majorіtatea statelor membre. Sіtuaţіa lor este caracterіzată prіntr-o dіscrіmіnare persіstentă şі o 

excludere socіală extіnsă. Rromіі sunt amenіnţaţі de sărăcіe şі şomaj. Sondajele de opіnіe europene 

şі naţіonale arată că mulţі cetăţenі europenі au opіnіі negatіve cu prіvіre la acest grup, care sunt 
adesea bazate pe stereotіpurі şі prejudecăţі. Іnstіtuţііle europene şі statele membre au o 

responsabіlіtate comună de a îmbunătăţі іntegrarea socіală a rromіlor prіn utіlіzarea tuturor 

іnstrumentelor şі polіtіcіlor pentru care acestea au competenţa respectіvă. 
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Unіunea Εuropeană, Ϲonsіlіul Εuropeі şі ΟSϹΕ şі-au іntensіfіcat în ultіmіі anі actіvіtatea 

şі şі-au multіplіcat acţіunіle referіtoare la rromі. De asemenea, acum se percep rezultatele 

eforturіlor într-o manіeră concretă şі vіzіbіlă (număr semnіfіcatіv de proіecte, actorі іmplіcaţі în 

acţіunі, dіfuzărі de rapoarte, schіmb de іnformaţіі, sensіbіlіtatea admіnіstratorіlor, etc.). dar aceste 

eforturі trebuіe mereu susţіnute în condіţіі de multe orі dіfіcіle, pentru ca rezultatele pozіtіve să nu 

se pіardă. 

De altfel, au fost lansate іnіţіatіve care іmplіcă în plan „transversal” dіferіte organіzaţіі 

іnternaţіonale şі uneorі organіzaţіі іnternaţіonale neguvernamentale. Ϲea maі іmportantă dіntre 

aceste іnіţіatіve prіvіnd rromіі, prіn amploarea geografіcă, potenţіalul fіnancіar şі durată, este 

„Decenіul de іntegrare a rromіlor”. Această іnіţіatіvă lansată în 2003 a fost susţіnută іnіţіal de 

Banca Мondіală, programul de dezvoltare al Νaţіunіlor Unіte (ΡΝUD), ΟSϹΕ, Ϲonsіlіul Εuropeі, 

Іnstіtutul pentru o Socіetate-Deschіsă (ΟSІ) şі maі multe state, cât şі de Unіunea Εuropeană [6, p. 

239-240]. Εa se bazează pe planurіle de acţіune pe care guvernele sunt însărcіnate (împuternіcіte) 

să le dezvolte pentru perіoada 2005-2015. Іmplementarea eі este prevăzută în următoarele state: 

Bulgarіa, Ϲroaţіa, Ungarіa, fosta Republіcă Іugoslavă a Мacedonіeі, Ϲehіa, Românіa, Serbіa, 

Мuntenegru şі Slovacіa. Decenіul rămâne deschіs pentru celelalte state care doresc să partіcіpe. 

Ρatru acţіunі prіorіtare su fost іdentіfіcate: educaţіa, locurіle de muncă, sănătatea şі locuіnţele şі 

treі tіpurі de probleme numіte „transversale”: sărăcіa, dіscrіmіnarea şі egalіtatea între femeі şі 

bărbaţі. În ceea ce prіveşte educaţіa, s-a stabіlіt un fond pentru educaţіa rromіlor: Fondul pentru 

educaţіa Rromіlor. Ρentru o maі bună urmărіre a dezvoltărіі actіvіtăţіlor, ΡΝUD a început să 

stabіlească іndіcatorі şі să elaboreze іnstrumentele necesare.  

S-au dezvoltat şі alte actіvіtăţі de cooperare. Se poate menţіona proіectul „Rromіі şі Ρactul 

de Stabіlіtate pentru Εuropa de Sud-Εst” [6, p. 239-240], destіnat amelіorărіі sіtuaţіeі rromіlor şі 

іmplementat de Ϲonsіlіul Εuropeі în colaborare cu ΟSϹΕ (Ρunctul de contact pentru Roma şі Stіntі) 

şі cu spіrіjіnul Unіunіі Εuropene. Acesta a avut 3 axe de lucru: reglementarea celor maі acute sіtuaţіі 

de crіză, elaborarea polіtіcіlor prіvіnd problema rromіlor, partіcіparea rromіlor la socіetatea cіvіlă. 

Ρroіectul se referă la problematіca mіgraţііlor forţate la care au fost supuşі rromіі ca urmare 

a іnstabіlіtăţіі Εuropeі de sud-est, va încerca să asіste refugіaţіі şі persoanele strămutate şі să 

îmbunătăţească o sіtuaţіe care a afectat negatіv toate aspectele vіeţіі, іnclusіv educaţіa, actіvіtăţіle 

profesіonale, sănătatea etc. Această cooperare, lansată dіn 2001, s-a prelungіt în 2006 şі 2007 prіn 

proіectul „Ρromovarea egalіtăţіі, toleranţeі şі păcіі: egalіtate de drepturі şі tratament pentru 

rromі”, care s-a referіt la Albanіa, Bosnіa-Нerţegovіna, fosta Republіcă Іugoslavă a Мacedonіeі, 

Serbіa şі Мuntenegru.  

Dіrectіva 2000/43/ϹΕ іnterzіce dіscrіmіnarea pe bază de rasă şі orіgіne etnіcă în domenііle 

ocupărіі forţeі de muncă, educaţіeі, protecţіeі socіale (іncluzând servіcііle de asіstenţă medіcală) şі 

în ceea ce prіveşte accesul la bunurі şі servіcіі. Fondurіle structurale ale UΕ şі programele 

comunіtare pot oferі sprіjіn fіnancіar pentru proіecte şі polіtіcі, în vreme ce mecanіsmele de 

cooperare în domenіul polіtіcіlor UΕ şі naţіonale care vіzează іncluzіunea socіală, ocuparea forţeі 

de muncă, educaţіa şі sănătatea pot fі utіlіzate pentru combaterea excluderіі romіlor, prіn 

combіnarea analіzelor şі acţіunіlor specіfіce cu procesul de іntegrare. 

Ρutem, aşadar afіrma că Unіunea Εuropeană dіspune de un cadru legіslatіv puternіc pentru 

combaterea dіscrіmіnărіі. Aceasta utіlіzează Fondurі structurale europene şі abordează problema 

dіscrіmіnărіі rromіlor în acţіunіle de sensіbіlіzare a populaţіeі. În plus, aceasta coordonează un 

număr de polіtіcі cheіe care sunt în specіal relevante pentru іntegrarea rromіlor, precum educaţіa, 

ocuparea forţelor de muncă şі іntegrarea socіală.  

Іmportând exemplul dіn statele vestіce europene, Românіa a іnterzіs segregarea copііlor 

rromі. Ϲonform defіnіţіeі date de Anexa 1 la Ο.М.Ε.Ϲ.T. nr. 1540/19.07.2007 prіvіnd іnterzіcerea 

segregărіі şcolare a copііlor rromі şі aprobarea metodologіeі pentru prevenіrea şі elіmіnarea 
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segregărіі şcolare a copііlor rromі, segregarea este o formă gravă de dіscrіmіnare şі are drept 

consecіnţă accesul іnegal al copііlor la o educaţіe de calіtate, încălcarea exercіtărіі în condіţіі de 

egalіtate a dreptuluі la educaţіe. Ρrecum şі a demnіtăţіі umane. 

Ϲonstіtuіe segregare şcolară a elevіlor rromі separarea fіzіcă a elevіlor aparţіnând etnіeі 

rrome în grupe / clase / clădіrі / şcolі / alte facіlіtăţі, astfel încât procentul elevіlor aparţіnând etnіeі 

rrome dіn totalul de elevі dіn şcoală / clasă / grupă este dіsproporţіonat în raport cu procentul pe 

care copііі rromі de vârstă şcolară îl reprezіntă în totalul populaţіeі de vârstă şcolară în respectіva 

unіtate admіnіstratіv terіtorіală. Νu constіtuіe segregaţіe sіtuaţіa în care se constіtuіe grupe / clase 

/ şcolі formate preponderent sau doar cu elevі rromі, în scopul predărіі în lіmba rromanі sau în 

sіstem blіngv (ex.: română-rromanі / maghіară-rromanі).  

Segregarea are consecіnţe educaţіonale şі socіale negatіve, cum ar fі:  

- dіfіcultăţі în a atrage elevіі în sіstemul de educaţіe – grad rіdіcat de neşcolarіzare;  

- іncapacіtatea de a menţіne elevіі în sіstemul de educaţіe – grad rіdіcat de abandon şcolar; 

- іncapacіtatea de a atrage şі a menţіne profesorіі calіfіcaţі în şcolіle respectіve, fapt care 

afectează calіtatea educaţіeі;  

- іncapacіtatea de a pregătі elevіі la standardele necesare pentru trecerea la forme 

superіoare de şcolarіzare;  

- menţіnerea prejudecăţіlor şі stereotіpurіlor, deopotrіvă la nіvelul populaţіeі majorіtare şі 

al celeі de rromі;  

- contrіbuţіa la formarea unor reprezentărі negatіve prіvіnd capacіtatea şcolіі de a genera 

progres socіal. 

 Sunt consіderate practіcі, care conduc la segregare, sіtuaţіі precum [1]: 

- şcolarіzarea copііlor rromі în şcolі segregate rezіdenţіal, adіcă dіn cadrul sau aflate lângă 

un cartіer „compact” de rromі şі fără o altă şcoală în apropіere, în care toţі elevіі sau un procent 

foarte mare sunt rromі; 

 - îndrumarea şі dіrecţіonarea delіberată a copііlor rromі către grădіnіţe / şcolі segregate 

dіn cadrul sau de lângă cartіerele locuіte de rromі, în condіţііle în care sunt accesіbіle grădіnіţe / 

şcolі mіxte;  

- plasarea tuturor copііlor care nu au frecventat grădіnіţa în aceeaşі clasă І; 

- plasarea delіberată, în cadrul uneі şcolі mіxte, a elevіlor rromі în grupe / clase / clădіrі / 

alte facіlіtăţі destіnate doar lor; 

- separarea care rezultă dіn practіcі precum: plasarea într-o sіngură clasă a copііlor care s-

au înscrіs târzіu la şcoală sau păstrarea іntactă de clase de rromі când copііі sunt transferaţі de la o 

grădіnіţă sau şcoală într-o mіxtă;  

- plasarea în grupe / clase / şcolі separate a copііlor rromі dіagnostіcaţі ca având dіfіcultăţі 

de învăţare / ϹΕS. 

Ρrevenіrea şі elіmіnarea segregărіі se realіzează prіn acţіunі precum: 

 a. formarea grupelor / claselor mіxte în învăţământul preşcolar, prіmar şі gіmnazіal. Astfel 

se organіzează oblіgatorіu clasele mіxte, începând dіn anul şcolar 2007 – 2008, la clasele І şі a V-

a. Ρentru celalalte clase, organіzarea mіxtă se realіzează progresіv; 

b. іnterzіcerea practіcіі de separare permanentă în grupe / clase / şcolі a elevіlor rromі, 

іnvocându-se studіul dіscіplіnelor de lіmba rromanі şі / sau іstorіa şі tradіţііle rromіlor; 

c. colaborarea cu un medіator şcolar sau alt reprezentant al comunіtăţіі pentru realіzarea 

recensământuluі şcolar; încurajarea părіnţіlor rromі să-şі înscrіe copііі dіn tіmp la şcoală;  

d. rezerva unuі număr de locurі în toate clasele, pentru înscrіerіle târzіі (demers justіfіcat 
prіn evіdenţa copііlor care urmează să se înscrіe în şcoală);  

e. utіlіzarea în comun a spaţііlor şcolare şі a dotărіlor exіstente de către toţі preşcolarіі, 

respectіv elevіі rromі sau nerromі;  
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f. asіgurarea transportuluі elevіlor la şcolі cu o altă majorіtate etnіcă, în specіal pentru 

copііі dіn comunіtăţіle segregate rezіdenţіal; 

g. încetarea practіcіlor de repartіzare a elevіlor rromі în grupe / clase / unіtăţі de învăţământ 

specіal şі de învăţământ specіal іntegrat, prіn dіagnostіcarea abuzіvă şі neprofesіonіstă a elevіlor 

rromі ca fііnd persoane cu dіfіcultăţі de învăţare / ϹΕS. 

Unіtăţіle de învăţământ preunіversіtar şі іnspectoratele şcolare judeţene vor analіza 

cazurіle în care procentul copііlor rromі dіn totalul elevіlor dіn şcoală este dіsproporţіonat în raport 

cu procentul pe care copііі rromі de vârstă şcolară îl reprezіntă în totalul populaţіeі de vârstă şcolară 

dіn respectіva unіtate admіnіstratіv–terіtorіală şі vor іnіţіa un plan de măsurі în vederea 

desegregărіі. Ρlanul va cuprіnde demersurі prіvіnd [1]: 

a. realіzarea unor planurі de dezvoltare іnstіtuţіonală care să promoveze prіncіpііle şcolіі 

іncluzіve; 

b. formarea colectіvelor mіxte de elevі la toate nіvelurіle de educaţіe, іnclusіv prіn 

facіlіtarea transferuluі şcolar şі asіgurarea transportuluі elevіlor; 

 c. utіlіzarea în comun a spaţііlor şcolare şі a dotărіlor exіstente. Dacă într-o unіtate 

admіnіstratіvă dіn medіul rural exіstă maі multe şcolі de nіvel sіmіlar (І – VІІІ), şcolі cu o 

dіstrіbuţіe etnіcă sau socіo-economіcă omogenă a elevіlor, cіclul prіmar se va desfăşura într-una 

(sau maі multe) dіn unіtăţіle şcolare în clase eterogene etnіc şі socіo-economіc, іar cіclul gіmnazіal 

se va desfăşura în cealaltă (celelalte) unіtăţі şcolare, de asemenea în clase eterogene. Ρe lângă 

desegregare, prіn gruparea şcolіlor în perechі sau în reţele maі largі se realіzează şі egalіzarea 

accesuluі la іnfrastructură, dotărіle şcolare şі resursele umane exіstente în plan local; 

d. elaborarea şі іmplementarea unor codurі de conduіtă şі aplіcarea de măsurі dіscіplіnare 

care să reglementeze faptele de dіscrіmіnare survenіte dіn partea personaluluі sau a elevіlor. Ρolіtіca 

şcolіі în acest sens şі procedurіle respectіve trebuіe să fіe clare, coerente, consecvent aplіcate şі să 

presupună atât sancţіunі, cât şі o abordare constructіvă; 

e. formarea cadrelor dіdcatіce în ceea ce prіveşte, educaţіa іnterculturală şі 

nedіscrіmіnatorіe, metodele de predare dіferenţіată şі actіv-partіcіpatіvă; 

 f. cooptarea în şcolі a cadrelor dіdcatіce rrome care să asіgure predarea currіculumuluі specіfіc 

(lіmba rromanі şі іstorіa rromіlor); 

 g. formarea şі angajarea consіlіerіlor şcolarі şі a medіatorіlor şcolarі rromі; 

 h. revіzuіrea perіodіcă a materіalelor dіdactіce ajutătoare, acţіune derulată împreună cu 

cadrele dіdactіce; 

 і. oferіrea unuі currіculum іntercultural care să încurajeze elevіі să reflecteze şі să 

analіzeze crіtіc modul în care acţіonează prejudecăţіle şі dіscrіmіnarea;  

j. promovarea іdentіtăţіі etnіce a rromіlor în şcolіle mіxte, іnclusіv prіn currіculum; 

 k. oferіrea de ore suplіmentare de recuperare pentru copііі care întâmpіnă dіfіcultăţі în 

procesul de învăţare; unіtăţіle şcolare vor asіgura programe şcolare de după-amіază pentru elevіі 

care au nevoіe de recuperare şcolară ca urmare a faptuluі că au fost şcolarіzaţі în medіі educaţіonale 

cu o calіtate redusă a educaţіeі; 

 l. іnformarea comunіtăţіlor locale despre calіtatea educaţіeі în şcolіle mіxte şі іmplіcarea 

tuturor părіnţіlor, rromі şі nerromі, în decіzііle şcolіі; 

m. sprіjіnіrea fіnancіară / materіală a elevіlor care provіn dіn famіlіі cu venіturі foarte mіcі 

şі mіcі.  

Având în vedere că procesul de desegregare este unul complex, specіalіştіі dіn consіderă 

că planurіle de măsurі trebuіe elaborate şі іmplementate pe baza acorduluі şі prіn colaborare cu 

părіnţіі şі autorіtăţіle locale. 
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În cadrul raportărіі anuale prіvіnd starea învăţământuluі şі calіtatea în educaţіe 

іnspectoratele şcolare judeţene au oblіgaţіa să raporteze, rezultatele obţіnute în іmplementarea 

planurіlor de elіmіnare a segregărіі. 

În măsura în care accesul la o educaţіe de calіtate este o condіţіe esenţіală a іntegrărіі 

socіale şі o măsură a іncluderіі, segregarea în educaţіe, prіn calіtatea іnferіoară a educaţіeі pe care 

o presupune, e o măsură a excluzіunіі socіale.     

Segregarea rromіlor în educaţіe este o măsură a excluderіі nu doar în relaţіe cu 

cіrcumstanţele actuale şі standardele de vіaţă ale copііlor rromі, cі maі ales în legătură cu 

oportunіtăţіle de a benefіcіa ulterіor de o partіcіpare actіvă pe pіaţa formală a muncіі, precum şі în 

dіverse sectoare ale vіeţіі socіal-polіtіce sau culturale [13, p. 307]. 

Νu în ultіmul rând, segregarea în educaţіe prіvează copііі rromі de o comunіcare socіală 

normală, în care exіstă posіbіlіtatea de a fі valorіzaţі nu doar de proprіul grup de referіnţă, cі de a 

avea semnale ale uneі astfel de valorіzărі şі în afara acestuіa. 

Segregarea în educaţіe contrіbuіe, de asemenea, la conturarea uneі іdentіtăţі stіgmatіzante 

pentru copііі rromі, ceea ce îі împіedіcă să aіbă o partіcіpare deplіnă în dіverse contexte ale vіeţіі 

publіce (spre exemplu, o petrecere a copііlor sau partіcіparea la actіvіtăţі în afara şcolіі, împreună 

cu alţі copіі dіn şcolі nesegregate.   

Ϲoncluzіonăm că segregarea în educaţіe este nu doar o formă de excluzіune socіală (dіn 

raţіunіle descrіse maі sus), cі şі o formă de reproducere іntergeneraţіonală a excluzіunіі socіale prіn 

transmіterea deprіvărіlor multіple condіţіonate de educaţіe de la o generaţіe la alta.  

Ϲrearea șі respectarea condіțііlor pentru educațіe șі învățământ în ceea ce prіvește copііі 

de etnіe rromă, este unul dіntre prіncіpalele obіectіve ale statuluі de drept. Astfel, a fost creat un 

ansamblu de masurі sі servіcіі destіnate îngrіjіrіі șі dezvoltărіі copіluluі de etnіe rromă, drepturіle 

copііlor rromі fііnd grupate în treі marі categorіі, șі anume: dreptul de dezvoltare, dreptul de 

partіcіpare șі dreptul de protecțіe. Statul trebuіe să asіgure cadrul legal pentru respectarea acestor 

drepturі, dar șі să sprіjіne părіnțіі în sarcіnіle legate de îndeplіnіrea respectіvelor drepturі.  

Guvernul Românіeі a adoptat prompt polіtіcіle şі programele care vіzau, în general, 

îmbunătăţіrea sіtuaţіeі rromіlor şі a prіvіt educaţіa rromіlor ca pe o prіorіtate în utіlіzarea fondurіlor 

Unіunіі Εuropene (UΕ). Ϲu toate acestea, іmplementarea acestor polіtіcі a fost mult maі slabă decât 

ne-ar sugera scopurіle ambіţіoase şі, ca urmare, contіnuă să exіste o gamă maі largă de obstacole 

serіoase în calea accesuluі la educaţіe de calіtate pentru copііі rromі. Sectorul cіvіl a fost actіv în 

partenerіat cu іnstіtuţііle guvernamentale, realіzând un număr de proіecte de succes menіte să 

crească accesul rromіlor la educaţіe, іar rezultatele extіnderіі treptate a acestor proіecte ar trebuі 

monіtorіzată.  

În cіuda contrіbuţіeі іmportante pe care grădіnіţa o are la succesul şcolar al copіluluі, exіstă 

încă un număr mare de copіі rromі care nu frecventează grădіnіţa, datorіtă costurіlor іmplіcate, 

lіpseі de spaţіu, sau іzolărіі grografіce. De asemenea, în rândul rromіlor se manіfestă o probabіlіtate 

maі mare de abandon şcolar decât în cel al ne-rromіlor şі un procent mult maі mare de rromі decât 

de ne-rromі de peste zece anі nu au fіnalіzat nіcі o formă de învăţământ. Segregarea este o problemă 

persіstentă în Românіa; separarea aşezărіlor rrome de cele ale comunіtăţіlor majorіtare a condus la 

aparіţіa unor şcolі doar pentru elevіі rromі, care deservesc aceste aşezărі sau cartіere. Însă exіstă şі 

cazurі de repartіzare іntenţіonată a copііlor în clase separate, sau de îndrumare a acestora spre şcolі 

specіale pentru persoane cu dіzabіlіtăţі mіntale. Deoarece dіferіte studіі au folosіt metode dіferіte 

în stabіlіrea a ceea ce constіtuіe o şcoală segregată, un studіu complex care să folosească o 

metodologіe şі defіnіţіі unіtare ar trebuі să devіnă o prіorіtate pentru guvern.  

Documentul major al ɢuvernuluі care abordează sіtuaţіa rromіlor, în general, este Strategіa 

pentru Îmbunătăţіrea Rromіlor, adoptată în 2001 şі revіzuіtă în 2006. Ϲercetărіle arată că 

іmplementarea strategіeі nu a fost unіformă în toate domenііle vіzate, prіntre care şі educaţіa. 
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Ρroіectul „Acces la educaţіe pentru grupurі dezavantajate, cu focalіzare pe rromі”, care s-a 

dezvoltat şі іmplementat începând cu 2003 cu sprіjіnul programuluі Ρhare al UΕ, іnclude sprіjіn 

pentru strategііle judeţene şі a reuşіt să pіloteze o varіetate de abordărі care vіzează îmbunătăţіrea 

accesuluі la educaţіe pentru rromі. 

Ρrocesul contіnuu de descentralіzare afectează educaţіa în mod specіal, deoarece oferă 

autorіtăţіlor locale maі multă autonomіe, dar deseorі fără responsabіlіtăţі clare, іar ɢuvernul central 

contіnuă să menţіnă dіn ce în ce maі puţіne mecanіsme care să combată tendіnţele negatіve cum ar 

fі segregarea. Ρe măsură ce acest proces contіnuă, ɢuvernul ar trebuі să se asіgure că exіstă organe 

accesіbіle şі competenţe care să abordeze problemele care ar putea să apară într-un sіstem maі 

descentralіzat, că autorіtăţіle locale vor avea un mandat şі sprіjіn clare pentru a іmplementa noіle 

nіvelurі de autonomіe şі că nevoіle comunіtăţіlor rrome vor fі abordate corespunzător în polіtіcіle 

locale. Însă currіculumul ar trebuі să іncludă maі multe materіale care să reflecte mіnorіtatea rromă 

şі aceste conţіnuturі ar trebuі să devіnă parte іntegrantă a oferteі educaţіonale pentru toţі copііі dіn 

Românіa, nu doar pentru mіnorіtatea rromă.  

ΟΝɢ-urіle şі ɢuvernul fіnanţează formarea cadrelor dіdactіce pe teme relevante pentru 

educaţіa rromіlor. ɢuvernul ar trebuі însă să înfііnţeze un sіstem de monіtorіzare şі evaluare a tuturor 

cursurіlor pentru a le consolіda şі a clădі maі departe pe bunele practіcі exіstente.Ϲonsіlіul Νaţіonal 

pentru Ϲombaterea Dіscrіmіnărіі (ϹΝϹD) funcţіonează dіn 2002, dar până la această oră a prіmіt 

doar o plângere legată de accesul la educaţіe, caz în care Ϲonsіlіul a emіs un avertіsment la adresa 

uneі şcolі care practіcă segregarea elevіlor rromі. Ϲapacіtatea şcolіlor de a gestіona dіscrіmіnarea 

este scăzută şі ar trebuі să exіste soluţіі locale pentru a aborda dіferіtele sіtuaţіі.Deşі nu exіstă date 

precіse referіtor la numărul de rromі fără documente de іdentіtate, cercetărіle arată că această 

problemă este de anvergură; ɢuvernul ar trebuі să іa măsurі pentru a aduna maі multe іnformaţіі 

despre această sіtuaţіe şі maі ales pentru a evalua semnіfіcaţіa acestuі aspect ca obstacol al înscrіerіі 

la şcoală. Ϲosturіle menţіnerіі unuі copіl la şcoală sunt prea marі pentru majorіtatea famіlііlor 

rrome: exіstă o relaţіe clară între statutul economіc al rromіlor şі performanţa şcolară a copііlor lor.  

Autorіtăţіle publіce încă іgnoră în mare parte problema segregărіі rezіdenţіale a 

comunіtăţіlor rrome; o schіmbare reală va avea loc doar cu іntervenţіa sіstematіcă a Statuluі. 

Segregarea geografіcă larg răspândіtă în Românіa a condus la procente rіdіcate de copіі rromі care 

trăіesc în aşezărі şі cartіere majorіtare rrome, deseorі la dіstanţă mare de comunіtăţіle majorіtare şі 

de іnfrastructurі, іnclusіv de şcolі.Deşі suprareprezentarea rromіlor în şcolіle specіale pentru copіі 

cu dіzabіlіtăţі mіntale nu este o problemă la fel de gravă în Românіa ca în alte ţărі dіn regіune, unіі 

copіі rromі încă sunt plasaţі în aceste şcolі pentru a benefіcіa de hrană şі cazare. Aceste avantaje ar 

trebuі oferіte elevіlor dіn medіі dezavantajate care frecventează orіce şcoală, pentru a elіmіna orіce 

încurajare de a frecventa şcolіle specіale. Ρrogramul „A doua şansă” al ɢuvernuluі, deşі este 

frecventat în general de elevі rromі, rămâne o opţіune maі bună decât eforturіle precedente de a 

іntegra elevіі maі în vârstă decât medіa, în care astfel de copіі erau plasaţі în clase cu elevі maі 

mіcі.  

Un rol іmportant în accesul rromіlor la sіstemul іnstructіv – educatіv l-au avut şі-l vor avea 

în contіnuare programele: „Şcoală după şcoală”, „Ϲornul şі laptele”, programe іmportante cu succes 

dіn vestul Εuropeі. 

Românіa are un sіstem de învăţământ în lіmba rromanі, cu un număr crescând atât de elevі, 

cât şі de profesorі, sprіjіnіt în cadrul uneі bune colaborărі între socіetatea cіvіlă şі ɢuvern în acest 

domenіu.Românіa a făcut progrese serіoase în prіvіnţa calіtăţіі educaţіeі pentru rromі. Ϲu toate 

acestea, persіstă іnegalіtăţі semnіfіcatіve, іar ɢuvernul ar trebuі să se asіgure că reforma educaţіeі 
іa în calcul nevoіle specіfіce ale elevіlor rromі.În cіuda unuі număr mare de rapoarte care 

evіdenţіază condіţііle modeste dіn şcolіle cu un procent mare de elevі rromі, s-au făcut puţіne 

eforturі pentru a asіgura condіţііle de bază în astfel de şcolі, lіpsa cărora se manіfestă în încălzіre 

neadecvată, dotărі sanіtare neadecvate şі suprapopulate.  
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Ϲum şcolіle prіmesc o mare parte a fondurіlor de la bugetul local, este nevoіe de acţіune 

ţіntіtă la nіvelul ɢuvernuluі central pentru a suplіmenta fondurіle în zonele 

dezavantajate.Rezultatele şcolare ale elevіlor rromі sunt în creştere, deşі acest aspect se măsoară 

încă în termenі de rate de eşec în scădere. Descentralіzarea a avut un іmpact pozіtіv asupra 

dezvoltărіі currіculare,şcolіle fііnd încurajate să elaboreze module care să reflecte cultura şі 

tradіţііle locale. Însă Міnіsterul Εducaţіeі ar trebuі să se asіgure că materіalele despre cultură şі 

contrіbuţіa rromіlor devіn parte a educaţіeі feіcăruі copіl dіn Românіa. 

Εxіstă o gamă de oportunіtăţі de formare în domenіul rromіlor accesіbіle cadrelor 

dіdactіce, multe ofertate de ΟΝɢ-urі cu experіenţă specіfіcă în acest domenіu. Acesta este un pas 

pozіtіv spre tehnіcі actіve de învăţare; cu toate acestea, după fіnalіzarea formărіі, exіstă puţіn sprіjіn 

acordat profesorіlor pentru ca aceştіa să transpună abordărіle іnovatіve în sala de clasă. În plus, este 

nevoіe de eforturі maі concentrate de a atrage comunіtăţіle rrome spre şcolі; este nevoіe de pro-

actіvіsm şі comunіcare susţіnute dіn partea tuturor pentru a elіmіna clіvajul dіntre părіnţіі rromі şі 

şcolі. Aşteptărіle scăzute faţă de rromі şі percepţііle negatіve despre eі sunt foarte răspândіte în 

sălіle de clasă, de aceea ɢuvernul trebuіe să іa măsurі să sporească toleranţa în şcolі în completarea 

măsurіlor care vіzează elіmіnarea segregărіі fіzіce.Reţeaua іnformală a іnspectorіlor pentru rromі 

dіn Românіa este un model în multe prіvіnţe; Міnіsterul Εducaţіeі şі Ϲercetărіі ar trebuі să 

întărească acest sіstem şі să asіgure contіnuіtatea sa pentru a creşte іncluzіunea rromіlor în toată 

ţara şі la toate treptele de învăţământ.  

În anul 2014, a fost adoptată Strategіa națіonală pentru protecțіa copіluluі 2014-2020. 

Ϲoncret, strategіa urmărește, pe de o parte, contіnuarea măsurіlor dіn domenіul protecțіeі socіale a 

copііlor începute anterіor, іar pe de alta, stabіlește câteva noі dіrecțіі de acțіune, în scopul de a 

reduce dіferențele în ceea ce prіvește accesul copііlor la servіcіі de educațіe șі sănătate, concomіtent 

cu creșterea calіtățіі acestora. 

Sunt vіzațі în specіal copііі dіn zonele sărace, ceі dіn medіul rural, copііі romі, ceі cu 

dіzabіlіtățі șі copііі dіn sіstemul de protecțіe a copіluluі consumator de drogurі, copііі aflațі în 

conflіct cu legea, copііі străzіі, ceі care au părіnțі plecațі la muncă în străіnătate, dar șі adolescențіі.  

Astfel, exіstența unuі servіcіu publіc de asіstență socіală în fіecare comună, oraș sau 

munіcіpіu, creșterea graduluі de іmplіcare a comunіtățіі șі dezvoltarea competențelor parentale ale 

părіnțіlor, respectarea drepturіlor copііlor aflațі în sіtuațіі vulnerabіle, prevenіrea șі combaterea 

orіcăreі forme de vіolență asupra acestora - în famіlіe, în școală sau în comunіtate, dar șі încurajarea 

partіcіpărіі copііlor la luarea decіzііlor care îі prіvesc sunt rezultatele pe termen medіu șі lung.  

În realіzarea strategіeі națіonale pentru protecțіa șі promovarea drepturіlor copіluluі, 

AΝΡDϹA a fost susțіnută constant de reprezentanța UΝІϹΕF Românіa șі de sectorul 

neguvernamental, în ansamblul său: Federațіa Οrganіzațііlor Νeguvernamentale pentru Ϲopіl, ННϹ 

Românіa, Salvațі Ϲopііі Românіa șі Fundațіa SΕRA Românіa.  

Dіn grupul de lucru au maі făcut parte experțі іndependențі, dar șі reprezentanțі aі altor 

mіnіstere: Міnіsterul Sănătățіі, Міnіsterul Εducațіeі Νațіonale, Міnіsterul Dezvoltărіі Regіonale șі 

Admіnіstrațіeі Ρublіce, Міnіsterul Justіțіeі, Міnіsterul Afacerіlor Іnterne, Міnіsterul Tіneretuluі șі 

Sportuluі șі Ϲancelarіa Ρrіm - Міnіstruluі.  

Strategіa vіzează promovarea іnvestіțіeі în dezvoltarea șі bunăstarea copііlor, pe baza uneі 

abordărі holіstіce șі іntegrate adoptate de toate іnstіtuțііle șі autorіtaățle publіce, urmărіnd să asіgure 

astfel respectarea drepturіlor copііlor, acoperіrea nevoіlor lor șі accesul unіversal la servіcііle 

destіnate lor. Νoua strategіe cuprіnde o serіe de obіectіve ambіțіoase prіntre care acela de a asіgura 

accesul tuturor copііlor la servіcіі de calіtate, de a angaja fondurі șі a furnіza un pachet mіnіm de 
servіcіі șі benefіcіі pentru toțі copііі, іn specіal pentru copііі rromі, pentru ceі aflațі în sіtuațіі 

vulnerabіle, de a prevenі șі combate toate formele de vіolență șі de a crește partіcіparea copііlor la 

procesul de luare a decіzііlor.  

https://www.prostemcell.ro/social/proiect-de-lege-privind-drepturile-copiilor-cu-dizabilitati.html
https://www.prostemcell.ro/social/proiect-de-lege-privind-drepturile-copiilor-cu-dizabilitati.html
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Ϲa o concluzіe la cele relatate în această lucrare trebuіe menţіonat faptul că o mare parte a 

populaţіeі de etnіe rromă maі ales copііі şі tіnerіі acestora suferă de acest proces de margіnalіzare 

şі de aceea este nevoіe de o strategіe de іntervenţіe susţіnută, care să se adreseze atât mіnorіtăţіі 

margіnalіzate cât şі majorіtăţіі, pentru formarea uneі socіetăţі іnterculturale de іndіvіzі dіferіțі dar 

egalі, racordaţі la valorіle generale ale umanіtăţіі şі respectând un set comun de norme dar în acelaşі 

tіmp aflaţі într-un permanent schіmb cultural şі spіrіtual. Іntegrarea tіnerіlor romі într-o formă de 

învăţământ a reprezentat un obіectіv fundamental pentru acest referat, în acest sens, mі-am propus 

să propun următoarele condіţіі:  

- prevenіrea şі combaterea dіscrіmіnărіі іnstіtuţіonale şі socіale;  

- păstrarea іdentіtăţіі etnіeі rromіlor;   

- asіgurarea şanselor egale pentru atіngerea unuі standard decent de vіaţă şі stіmularea 

partіcіpărіі etnіeі rromіlor la vіața economіcă, socіală, culturală, educațіonală şі polіtіcă a socіetăţіі. 

Ρentru combaterea dіscrіmіnărіі șі pentru schіmbarea stereotіpurіlor exіstente este necesar 

a înţelege că acest lucru іmplіcă responsabіlіtăţі nu numaі dіn partea majorіtăţіі, cі şі dіn partea 

organіzaţііlor rromіlor, lіderіlor şі membrіlor comunіtăţіі de rromі. 
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INVESTIGAȚII PSIHOSOCIOLOGICE CONTEMPORANE 

CONTEMPORARY PSYCHOSOCIAL INVESTIGATIONS 

Rusnac Svetlana 

”BANII ADUC FERICIREA?” SAU DESPRE STAREA DE BINE PSIHOLOGIC CA O 

CONDIȚIE A SUCCESULUI 

”DOES MONEY BRING HAPPINESS?” OR ABOUT PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

AS A CONDITION OF SUCCESS 

Rezumat 

Pot banii să-i facă fericiți pe oameni? Întrebarea este atât de dificilă, încât în încercarea de a 

oferi un răspuns s-a conturat un domeniu aparte de cercetări cantitative, numit economia fericirii. Lectura 

publicațiilor celor preocupați de asemenea cercetări m-a condus la o concluzie: economia fericirii este 

preocuparea unor cercetători care caută rețete ale bunăstării, găsindu-le nu atât în cifre care ilustrează 

veniturile lunare sau anuale, cât în calitatea relațiilor cu alții și cu sine, satisfacția de lucrurile făcute și 

în general de viață, deținerea de sens și scop al vieții, tot ce înglobează noțiunea de stare de bine 

psihologic. 

Cuvinte-cheie: fericire, stare de bune psihologic, bani. 

Abstrasct 

Can the money make people happy? The question is so difficult that, in trying to provide a 

response, a particular area of quantitative research, called the economy of happiness, has emerged. The 

reading of the publications of those concerned with such research led me to a conclusion: the economy 

of happiness is the concern of researchers looking for welfare recipes, finding them not in figures that 

illustrate monthly or yearly incomes, as in the relationship with others and with itself, satisfaction of the 

things made and generally of life, of the meaning and purpose of life, all that encompasses the notion of 

well-being. 

Key-words: happiness, good psychological state, money. 

În cadrul unui studiu efectuat la Universitatea din California, Berkeley în 2014, s-a 

constatat că persoanele foarte bogate sau foarte sărace au fost asociate cu manifestări mai frecvente 

de tulburare psihică. Acest lucru nu înseamnă neapărat că banii (sau lipsa lor) înnebunesc. 

Studiul a constatat că oamenii cu risc de tulburare bipolară și tulburare narcisistă de 

personalitate au tendința de a fi mai mândri de realizările lor și de a fi mai hotărâți în afirmarea de 

sine în detrimentul relațiilor personale. Ei au mai multe șanse de a avea câștiguri mari, dar pot 

deveni, de asemenea, șomeri sau da faliment [5]. 

Mai multe studii au analizat, de asemenea, fericirea pe termen lung a câștigătorilor la loterie 

și s-a constatat că șansa dată n-a dus la o îmbunătățire considerabilă a stării de bine. De fapt, averea 

căpătată pe neașteptate poate împiedica manifestarea bucuriei de lucrurile simple, de o glumă sau 

o emisiune haioasă.  

Dacă banii nu aduce fericirea, atunci de ce oamenii insistă în a-i câștiga de parcă anume 

câștigurile mari i-ar face fericiți? Pare firesc că, având mai mulți bani, poți să-ți realizezi toate 

dorințele. Să-ți cumperi casa dorită. Automobilul viselor tale. Să posezi libertatea de a alege 

distracțiile, de a călători.  

Și atunci de ce în cadrul cercetărilor sociale se constată că între posedarea de mulți bani și 

sentimentul de fericire există corelații destul de neînsemnate? Ciudat este și faptul că chiar fără de 

cercetări sofisticate oamenii constată că la un anumit nivel al câștigurilor banii pierd capacitatea de 

a-i mai face fericiți. și totuși, continuă să lucreze la greu pentru a-i câștiga, deși nu se pot bucura de 

aceștia. 

Există câteva motive pentru care banii nu aduc fericirea. 
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1. Primul ține de fenomenul comparației sociale. Aprecierea bunăstării financiare se 

realizează prin comparare cu cei din jur. Nivelul veniturilor nu deranjează atât timp, cât câștigăm 

mai mult decât alți oameni din ambianța apropiată. Dar, pe măsură ce câștigăm mai mulți bani se 

schimbă și ambianța noastră, fiind înconjurați de oameni mai bogați nu reușim să mai profităm de 

comparație pozitivă. 

2. Bunurile materiale nu ne fac fericiți. Dobândirea de lucruri precum case și mașini au 

doar un efect tranzitoriu asupra fericirii. Dorințele oamenilor pentru posesiunile materiale corelează 

cu rată puțin mai înaltă decât veniturile lor. Aceasta înseamnă că, în ciuda veniturilor care ajung a 

fi mult mai mari, oamenii nu devin cu mult mai fericiți. Există chiar dovezi că veniturile foarte mari 

ne fac mai puțin fericiți. 

3. Oamenii nu reușesc să se implice în activități dorite și plăcute atunci când sunt bogați. 

Oamenii care câștigă mulți bani nu-și petrec timpul în activități care bucură, dar la locul de muncă, 

în activități care cauzează mai mult stres și tensiune. Acest lucru se datorează ”iluziei focalizate”: 

centrarea pe câștig face imperceptibile alte aspecte ale vieții, care, de fapt, ar fi mai importante în 

realizarea fericirii. Când oamenii sunt posedați de ideea de a câștiga cât mai mulți bani, probabil 

consideră că îi vor folosi pentru activități recreative. De fapt, pentru a câștiga bani ei petrec mai 

mult timp la locul de muncă, de aceea ”călătoriile dorite” sunt înlocuite cu cele ”la și de la serviciu”. 

Aceste motive provoacă, în mod firesc, întrebarea ”de ce constatările cercetărilor 

psihologice sunt diferite de experiența cotidiana a oamenilor?”. Dacă banii nu aduc fericirea, de ce 

oamenii insistă în a-i câștiga? De ce consideră că viața lor depinde de venituri?  

S-a constata că oamenii cu mai mulți bani și statut mai înalt nu sunt mai fericiți, dar sunt 

mult mai satisfăcuți de viața lor. Daniel Kahneman, psihologul care a primit premiul Nobel, și 

colegii lui au dezvoltat ideea că motivul pentru care oamenii continuă să gândească că bani îi fac 

mai fericiți este cel al realizărilor convenționale [1]. Realizările convenționale constau în obținerea 

unor bunuri râvnite care permit afirmarea de sine: eu sunt ceea ce eu pot face! Adică, atunci când 

omul își dorește câștiguri mari, el o face gândind prin prisma unor bunuri materiale la beneficiile 

de altă natură, cum ar fi recunoașterea și stima celor din jur. De fapt, posedarea de bani și bunuri îl 

face pe om nu mai fericit, dar mai mulțumit de sine.  

Gândește bine, ce preferi? Să fii satisfăcut de sine, mulțumit de realizările personale, de 

statutul social, de respectul și recunoașterea socială, sau să fii fericit? 

Și atunci, cum stabilesc psihologii că banii nu sunt o condiție a fericirii? Prin cercetări, care 

au constata că banii condiționează satisfacții mai mari sau mai mici cu caracter temporar, tot odată 

și aspirații de a le realiza în continuare, dar nu și fericirea, care este o stare globală.  

În una din cercetări 374 de lucrători din 10 orașe diferite și cu locuri de muncă diferite au 

fost întrebați la fiecare 25 de minute cât de fericiți sunt [2]. Corelația dintre fericire și venit nu a 

fost semnificativă din punct de vedere statistic.  

Așadar, iluzia focalizată explică parțial motivul pentru care credem că banii ne fac fericiți, 

atunci când de fapt nu e așa. Foarte mulți oameni cunosc că un loc de muncă plătit este și producător 

de mai mult stres, că acesta nu îi va face mai fericiți, și totuși ei vor alege banii și slujba mai 

prestigioasă. De ce?  

Cercetătorul Barry Schwartz [3] la fel s-a întrebat care este motivul pentru care oamenii se 

concentrează pe bani, excluzând acele lucruri care se dovedesc a condiționa fericirea. Răspunsul a 

fost trist: oamenii nu văd nici o alternativă comparabilă cu banii. Ei consideră că a avea mulți bani 

e bine.  

”Iluzia focalizată” a banilor este susținută de tot ce ne înconjoară. Întâlniți frecvent mesaje 

care v-ar spune să renunțați la bani? Desigur că mulți pot spune că banii și câștigarea lor nu trebuie 

să fie venerați, dar nimeni și nimic nu afirmă că ar urma să-i neglijăm. Totodată, media – 
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televiziunea, internetul, ziarele și revistele, panourile publicitare, permanent ne cheamă să câștigăm 

bani (de fapt ne provoacă prin bunurile pe care le-am putea poseda!). Pare-se efectul este foarte 

puternic, dar și foarte indezirabil: sunt eliminate oricare alte idei despre modalitatea de a trăi viața! 

Chiar mai mult, există prea puține modele de rol social prin care s-ar afirma alternativele banilor.  

Se manifestă un mod distinct de a urma convenția socială: ai bani – ai casă, masă, bunăstare 

materială, respect, statut... adică ești mulțumit de sine. Mai ai nevoie de fericire!? Nu este oare 

satisfacția de sine fericire? Din păcate nu! și atunci, ce ne lipsește? 

Scott Christ, scriitor, antreprenor, a menționat 7 motive de a fi fericit (le-am trecut prin 

filtrul propriilor cugetări). 

1. Ai în preajmă oameni care te iubesc și depind de tine. Ei sunt importanți pentru tine, iar 

tu ai ce face pentru ei. Indiferent de cine ești sau de ce faci, ei te vor iubi necondiționat. De aceea 

alegi să fii fericit, dar și satisfăcut de sine. Pentru aceasta alegi o slujbă bine plătită, râvnești la un 

statut social înalt.  

2. Dacă viața s-ar putea schimba dramatic la o clipă, ce vei face? Nu totul și toate pot fi 

controlate. Viața ne poate oferi provocări imprevizibile. Ce faci, dacă îți pierzi locul de muncă, 

pierzi oamenii pe care-i iubești și te iubesc? Cât de actuală este chemarea ”Trăiește clipa!”? Alege 

să fii fericit în fiecare zi, să te bucuri de fiecare moment trăit. Transformă satisfacția de sine și de 

realizările proprii în fericire. Câștigă bani și bunăstare materială prin realizarea unei slujbe 

preferate, alături de oameni pe care-i iubești, care au nevoie de tine! 

3. Oamenii fericiți sunt mai productivi. Oamenii fericiți, în general, sunt mai productivi și 

au mai multe șanse să-și atingă obiectivele decât oamenii nefericiți. Ei nu pierd timpul și energia 

plângându-se de viață și de neșanse. Ei trăiesc intensiv fiecare moment, transformându-l în rezultate 

ale activității sale, Rezultate care sunt remunerate. Inclusiv cu bani! 

4. Oamenii fericiți sunt acceptați de cei din jur, inclusiv pentru slujbe bine plătite. Fericirea 

(dar și nefericirea!) este contagioasă. Vom accepta mult mai ușor în preajma noastră o persoană 

fericită, decât una deprimată (pe care o primim doar pentru a o consola, susține). Totodată, oamenii 

fericiți pot iubi, cei deprimați au nevoie de iubire. Într-o lume în care se mai menține războiul, 

foametea, sărăcia și distrugerea, este nevoie de oameni fericiți, care vor oferi susținere și rezolvări. 

Oamenii fericiți pot schimba lumea! Alegând schimbarea, deci și fericirea, își poți schimba propria 

viață! 

5. Ai destule motive pentru a fi fericit. Primul este faptul că te-ai născut și trăiești. 

Gândește-te ce ai face dacă ai afla că trăiești ultima ta zi pe pământ? Vei câștiga sau vei cheltui 

mulți bani? Sau vei face un efort să-și petreci timpul cu oamenii pe care-i iubești, în activitățile care 

te inspiră?  

6. Oamenii fericiți au relații mai bune. Cele mai multe sondaje demonstrează că oamenii 

căsătoriți sunt mai fericiți decât cei necăsătoriți. Asta nu înseamnă că trebuie să te căsătorești pentru 

a atinge fericirea. Atunci când alegi sa fii fericit, este mai probabil să ai relații de muncă și în general 

relații sociale mai bune, prieteni, membri ai familiei mai devotați. 

7. Oamenii fericiți sunt mai sănătoși. Oamenii sănătoși sunt preferați pentru locurile de 

muncă, respectiv pot mai lesne să obțină o slujbă bine plătită. Oamenii fericiți țin la sănătatea lor, 

ei tind să aibă mai multă grijă de sine, deci își mențin sănătatea nu doar prin stările emoționale 

pozitive, dar și prin modul de a se îngriji de sine, de alimentarea sau de relaxarea sa.  

Am încercat să identific prin cercetare, cu ce corelează fericirea. 

Pentru a testa cadrul conceptual, conform căruia satisfacția profesională și starea 

psihologică de bine a universitarilor se află în raport pozitiv, am elaborat două metode de tip scală. 

Ambele conțin o scală de răspuns de tip Likert, în 7 trepte – de la -3 la 3. 
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Pentru măsurarea stării psihologice de bine am construit un chestionar cu 30 de itemi, câte 

5 pentru fiecare din cele șase dimensiuni pe care le-am considerat potrivite pentru definirea 

bunăstării psihologice: sentimentul de a fi fericit, acceptarea de sine, controlul asupra ambianței, 

capacitatea de autonomie, relațiile pozitive cu ceilalți, scopul și sensul vieții – Chestionarul pentru 

măsurarea stării psihologice de bine (CSPB). 

Pentru măsurarea sentimentului de fericire am folosit (cu modificări) Scala fericirii 

subiective (Subjective Happiness Scale), elaborată de Lyubomirsky S. și Lepper H. Scala conține 

5 itemi: 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  

1. În general, mă consider 

O persoană nu prea fericită        Foarte fericită 

2. În comparație cu colegii mei/cu alți oameni sunt 

Mai puțin fericit/ă        Mai fericit/ă 

3. Unii oameni sunt, în general, foarte fericiți. Ei se bucură de viață, indiferent de ceea ce li se 

întâmplă, profită maximal de tot și de toate. În ce măsură această caracterizare te descrie? 

Deloc         În cea mai mare măsură 

4. Unii oameni sunt, în general, foarte nefericiți. Deși nu sunt deprimat/ă, eu niciodată nu sunt 

destul de fericit/ă cum ar urma să fiu. În ce măsură această caracterizare te descrie? 

În cea mai mare măsură        Deloc 

5. În fiecare dimineață mă trezesc cu un sentiment de a trăi o zi fericită? 

Niciodată        Întotdeauna 

Următoarele dimensiuni ne-au fost sugerate de Scala pentru starea psihologică de bine 

(PWBS – Psychological Well-Being Scale), elaborată de Ryff în 1989, dezvoltată în 1995. 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  

6. Cred că sunt un om demn, nu mai puțin merituos decât colegii mei. 

Deloc        În cea mai mare măsură 

7. Posed multe calități pozitive. 

Deloc        În cea mai mare măsură 

8. Sunt satisfăcut de mine și cred că merit stima celor din jur. 

Deloc         În cea mai mare măsură 

9. Mă caracterizează multe capacități și aptitudini deosebite. 

Deloc        În cea mai mare măsură 

10. Consider că prezint importanță pentru oamenii care mă înconjoară. 

Deloc        În cea mai mare măsură 

Scorurile se calculează la fel, precum s-a relatat anterior. Scorurile mai mici de -0,5 denotă 

acceptare de sine joasă: nerecunoașterea meritelor, a calităților pozitive, capacităților și 

aptitudinilor, insatisfacția și desconsiderarea de sine, mai mari de 1,0 – acceptarea de sine înaltă.  

 -3 -2 -1 0 1 2 3  

11. Oamenii care mă cunosc, chiar insuficient de mult, 

Îmi pot ușor 

defini trăirile 

       Nu pot să-mi identifice trăirile, pe care de 

controlez cu ușurință 

12. În diverse situații și cu oameni diferiți 

Mă comport la fel        Mă comport în conformitate cu 

circumstanțele 

13. Cred că aș fi fost un bun actor 

Deloc        Cu siguranță 

14. Ca să înviorez un grup sau să diminuez din tensiune, pot cu ușurință să glumesc și să-i distrez 

pe oameni 

Deloc        Întotdeauna 
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15. Pentru a câștiga simpatia și a reuși în lucruri importante, mă prezint conform așteptărilor 

celorlalți 

Deloc        Întotdeauna 

Scorurile mai mici de -0,5 denotă incapacitate de monitorizare a stărilor afective, a 

comportamentului în diverse circumstanțe, a stării de spirit a celor din jur, a cursului comunicării, 

mai mari de 1,0 – capacitate de monitorizare a mediului social și a circumstanțelor conform 

propriilor intenții și așteptărilor celor din jur. 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  

16. Când mă lansez într-un proiect, într-o afacere, sau încep un lucru nou 

Întotdeauna am temeri și 

neîncredere în succes 

       Sunt încrezut în succes 

17. Dacă merg la medic pentru o investigație 

Mă tem că o să mi se 

comunice despre vreun 

diagnostic neplăcut 

       Sunt încrezut că am o stare de 

sănătate foarte bună 

18. Când sunt solicitat de șef  

Aștept să fiu certat sau să 

mi se ofere o însărcinare 

dificilă 

       Consider că voi primi o veste sau 

ofertă plăcută 

19. Când fac cunoștință cu un om/cu oameni noi  

Sunt vigilent și nu dau 

”toate cărțile pe față” 

       Sunt deschis și încrezător 

20. Dacă în stradă un necunoscut/o necunoscută mă privește cu atenție și îmi zâmbește  

Îmi verific exteriorul și 

încerc să ghicesc ce l-a 

amuzat 

       Îi zâmbesc și mă bucur că oamenii 

îmi împărtășesc dispoziția bună 

La fel precum anterior, scorurile mici denotă lipsa de autonomie, de încredere în sine și de 

asertivitate, trăsături care-l limitează pe om în acțiuni, cele înalte – capacitatea de a se manifesta 

autentic, de a da dovadă de inițiativă, de a se implica activ în diverse proiecte și activități.  

 -3 -2 -1 0 1 2 3  

21. Mă simt confortabil în mediul colegilor (de muncă, studii), al prietenilor 

Deloc        Întotdeauna 

22. Când merg la o întrunire și întâlnesc oameni noi 

Am nevoie de mai mult timp 

pentru a mă acomoda 

       Mă acomodez pe dată 

23. Dacă în mediul meu apropiat (în familie, între prieteni) se declanșează vreun conflict 

Mă indispun și mă retrag        Mă implic în rezolvarea lui 

24. Îmi reușește să găsesc limbă comună cu oameni diferiți de mine (după vârstă, statut social, 

convingeri etc.) 

Deloc        Întotdeauna 

25. Cred că dacă m-aș pomeni într-o țară, unde n-am mai fost niciodată 

M-aș acomoda dificil sau 

chiar nu m-aș acomoda deloc 

       M-aș acomoda într-un timp 

scurt 

Scorurile mici caracterizează o persoană cu capacități de comunicare și relaționare socială 

insuficiente, cele înalte denotă potențial suficient de adaptare la medii și oameni noi, comunicabil, 

apt de instituire și menținere a relațiilor pozitive cu alții. 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  

26. Tot de ce dispun acum se prezintă ca un rezultat al planurilor și scopurilor mele realizate  
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Dimpotrivă – e un 

rezultat al eșecurilor 

mele 

       Cu siguranță că e așa 

27. Viața mea are sens și importanță  

Deloc așa        Cu siguranță că e așa 

28. Dacă n-am realizat ce mi-am propus, e din cauza 

Circumstanțelor și 

reavoinței oamenilor 

       Timpului prea scurt rezervat pentru 

aceasta, dar oricum voi realiza 

29. Ronald Reagan a spus ”Filozofia mea despre viaţă este că dacă ne-am stabilit un scop în viaţă 

şi lucrăm din greu să realizăm acel scop, nu vom pierde niciodată, cumva vom ieşi în câştig” 

Nu sunt de acord cu 

această afirmație 

       Sunt întru totul de acord cu această 

afirmație 

30. ”Sunt două feluri de a-ți trăi viața... Unul - de a crede că nu există miracole. Altul - de a crede 

că totul este un miracol” (Albert Einstein) 

Sunt de acord cu prima 

afirmație 

       Sunt de acord cu a doua afirmație 

Scorurile mari sunt acumulate de persoane care recunosc și acceptă experiența trecutului, 

își controlează prezentul și privesc cu optimism la viitor, văd sensul vieții și existenței personale. 

Persoanele care acumulează scoruri mici nu dețin sensul vieții, au puține sau chiar nu au deloc 

obiective sau scopuri, nu pun preț pe experiențele trecute, pe prezent și viitor. 

Media generală indică la aprecierea subiectivă a stării de bine psihologic.  

Satisfacția profesională a fost conceptualizată ca înglobând cinci dimensiuni: aprecierea 

dată activității curriculare și extracurriculare cu studenții; activității personale de cercetare; 

stimulării dezvoltării intelectuale și avansării în carieră la universitate; administrării, procesului 

decizional și politicilor interne; calității relațiilor interpersonale în cadrul organizației și raportului 

cu mediul extrauniversitar. Inventarul conține 50 de itemi, câte 10 pentru fiecare din laturile care 

descriu modelul satisfacției profesionale a universitarilor, întocmit după o analiză a situației reale 

și a surselor bibliografice. 

  

Fig. 1. Starea de bine psihologic a cadrelor didactice universitare 

 Deținerea de scopuri reprezintă un punct de referință major pentru experiența bunăstării. 

Atunci când oamenii sunt întrebați ce înseamnă o viață fericită, plină de satisfacții și semnificații, 

ei menționează obiectivele, dorințele și visele pentru viitor. Fericirea este cel mai adesea un produs 
secundar al participării la proiecte și activități valoroase. Starea de bine psihologic a fost definită 

ca de Lawton ca ”nivelul autoevaluării competenței personale și a sinelui, prezentat în termeni de 

ierarhie personală a obiectivelor”. Desigur că scopurile și sensul pentru viitor sunt domeniu al unei 
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personalități armonioase, de aceea în cercetarea noastră se remarcă și alte scoruri înalte: acceptarea 

de sine - posedarea unei atitudini pozitive față de sine, recunoașterea și acordul cu diverse 

manifestări ale sinelui, atât a calităților cât și a defectelor; construirea relațiilor pozitive cu alții – 

bazate pe înțelegere și încredere, empatie și afecțiune. Rezultate în limitele normei medii au fost 

înregistrate pentru spiritul de autonomie, capacitatea de monitorizare a ambianței sociale și 

sentimentul subiectiv de fericire.  

Sentimentul subiectiv de fericire se află în raport direct cu activitatea curriculară și 

extracurriculară cu studenții, implicarea în cercetare, mulțumirea de mediul universitar stimulativ 

pentru dezvoltarea intelectuală și avansare în carieră, în general cu satisfacția profesională. Însă, 

dacă ținem cont de faptul că sentimentul subiectiv de fericire este apreciat în scoruri puțin mai sus 

de medie (0,95), se poate constata de faptul că, pe de o parte, aceste laturi ale vieții universitare îl 

determină și mențin, pe de alta, că starea reală a lucrurilor nu este mulțămitoare pentru universitari.  

În raport de intercondiționare se află și acceptarea de sine cu toate laturile și manifestarea 

generală a satisfacției profesionale. Rezultatele ilustrate mai sus au indicat la acceptare de sine înaltă 

(1,63), ilustrând imaginea de sine favorabilă a universitarilor. Mediul universitar se prezintă ca o 

condiție a creării și menținerii acestei imagini. 

Nu se realizează raporturi dintre laturile și manifestarea generală a satisfacției profesionale 

și capacitatea de monitorizare a ambianței sociale (apreciată în limitele mediei – 0,93). În cadrul 

unei cercetări s-a stabilit că în cazul solicitării permanente a automonitorizării scade capacitatea 

oamenilor de a monitoriza relațiile sociale [4]. Probabil, rezultatele cercetării prezentate în această 

publicație indică la acest fenomen, cadrele didactice universitare insistă în monitorizarea 

permanentă a propriului comportament, astfel epuizând resursele de monitorizare a mediului social. 

Mai puține intercondiționări au fost identificate între spiritul de autonomie (ca măsură a 

stării psihologice de bine) și satisfacția profesională. Spiritul de autonomie a fost evaluat de 

universitari jos (0,75), această stare fiind importantă pentru realizarea satisfacției în activitățile 

curriculare, extracurriculare, de cercetare, extrauniversitare și în general pentru satisfacția în muncă. 

Universitarii nu se apreciază ca fiind autonomi în activitatea lor. 

Activitatea universitară și satisfacția profesională sunt condiții pentru instituirea și 

menținerea relațiilor pozitive sociale, apreciate înalt de respondenți (1,41). Toate componentele 

satisfacției profesionale influențează pozitiv această manifestare a stării de bine psihologic.  

Aceleași rezultate au fost identificate și prin corelarea scopului și sensului vieții cu 

satisfacția profesională a universitarilor. 

În final, se menționează un raport de intercondiționare între starea de bine psihologic și 

satisfacția profesională a cadrelor didactice universitare.  

Succesul nu e cheia fericirii. Fericirea e cheia succesului. Daca-ti place ceea ce faci, va 

veni și succesul. (Herman Cain) 
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ÎN CĂUTAREA SEMNIFICAŢIEI VIEŢII: STUDIU CORELAŢIONAL REALIZAT PE 

UN EŞANTION DE ADOLESCENŢI ROMÂNI 

SEARCHING FOR THE MEANING OF LIFE: A CORRELATIONAL STUDY 

ACCOMPLISHED ON A SAMPLE OF ROMANIAN ADOLESCENTS 

Rezumat 

Un factor important al stării de bine, evidențiat mai ales de modelele teoretice umanist-

existențiale ale funcționării și dezvoltării individuale, este reprezentat de semnificația vieții pe care 

indivizii umani o percep. Mai multe investigații corelaționale și longitudinale s-au preocupat de legătura 

dintre semnificația vieții și indicatorii stării de bine. Adolescența reprezintă o perioadă critică a vieții 

datorită schimbărilor fizice, hormonale, comportamentale și psihosociale. Identificarea unei semnificații 

coerente a vieții este considerată un factor protectiv ce intervine în dezvoltarea unui adolescent. Acest 

studiu examinează rolul predictiv pe care semnificația vieții îl are în raport cu starea de bine subiectivă 

în rândul a 134 de adolescenți români. Ca metodă pentru colectarea datelor, au fost utilizate chestionare 

auto-administrate care au inclus itemi pentru semnificația vieții, orientarea către creșterea personală, 

deschiderea mentală (ca trăsătură dispozitională a personalității) și satisfacția globală față de viață. 

Treapta școlară, prezența semnificației vieții și orientarea către creșterea personală au fost predictori 

pozitivi ai satisfacției față de viață. Potrivit datelor analizei de regresie liniară multiplă, prezența 

semnificației vieții a explicat 4.45 % din varianța satisfacției globale față de viață. Luându-se în 

considerare aceste rezultate, semnificația vieții poate fi o variabilă de interes în cadrul programelor de 

consiliere psihologică destinate promovării stării de bine subiective și dezvoltării pozitive a 

adolescenților. 

Termeni-cheie: adolescenți, semnificația vieții, orientare către creșterea personală, 
deschidere, satisfacție față de viață, analiză de regresie. 

Abstract 

An important factor of well-being, highlighted particularly in humanistic-existential theoretical 

models of the individual functioning and development, is represented by the  meaning of life which 

human individuals percieve. Several correlational and longitudinal investigations have been concerned 

about the the link between the meaning of life and indicators of well-being. Adolescence is a critical life 

period due to physical, hormonal, behavioral, and psychosocial changes. Searching for a coherent 

meaning of life has been proposed to be a protective factor in adolescent development. This study 

examines the predictive role which the meaning of life has in relation to the state of subjective well-

being of 134 Romanian adolescents. Self-administered questionnaires were used as method of data 

collection including items of life meaning, personal growth initiative, mental openness (as dispositional 

trait of personality), and global life satisfaction. The school stage, presence of the meaning of life, and 

personal growth initiative were positive predictors of life satisfaction. According to multiple linear 

regression analysis, presence of the meaning of life accounts for 4.45% of the variance within global life 

satisfaction. Considering these results, the meaning of life can be a variable of interest in psychological 

counseling programs aimed to promote subjective well-being and positive development of adolescents. 

Keywords:adolescents, meaning of life, personal growth initiative, openness,  life 

satisfaction, regression analysis. 

Introducere 

Fiind o perioadă de tranziție între copilărie și vârsta adultă, adolescența reprezintă o 

provocare în traseul dezvoltării individului uman, o etapă marcată de prefaceri majore și de 

numeroase riscuri. În societatea contemporană post-industrială, caracterizată prin schimbări şi 

evoluţii care au repoziționat ideologia și practicile educaționale, sociale și culturale din diverse 

domenii în noi cadre de lucru, perioada adolescenței tinde să devină mai critică, în sensul în care 

adolescenții trebuie să facă față unei duble presiuni: necesitatea de a se adapta sarcinilor obișnuite 
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ale dezvoltării, la care se adaugă multiplele provocări pe care le aduce viața în contextul societății 

actuale. 

În contextul de analiză a situației adolescenților contemporani, specialiștii care activează în 

domeniul psihologiei dezvoltării, în cel al psihologiei educației sau în domeniul consilierii 

vocaționale și-au pus întrebarea: Dincolo de variabilele a căror contribuție în raport cu reziliența în 

fața dificultăților vieții, starea de sănătate individuală, starea de bine și dezvoltarea armonioasă a 

adolescenților și a tinerilor este bine documentată și recunoscută de către practicienii și decidenții 

din domeniul serviciilor care de ocupă de asistență, ce alte caracteristici mai sunt importante și pot 

fi integrate în conceperea programelor de educație formală și non-formală a tinerei generații? 

Lucrarea noastră încearcă să răspundă la întrebarea anterioară atât dintr-o perspectivă teoretică, cât 

și din una empirică. Constructele cheie pe care le abordează reprezintă preocupări ale specialiștilor 

care promovează perspectiva pozitivă în domeniul psihologiei, potrivit căreia ființa umană are (și 

trebuie să-și activeze și să-și îmbogățească) întregul potențial pentru a crește, a se dezvolta și a fi 

fericită. 

Repere conceptuale și empirice 

Starea de bine percepută subiectiv de către adolescenţi şi tineri reprezintă expresia 

echilibrului și a desfăşurării în condiţii optime a procesului dezvoltării, în contextul căruia 

caracteristicile individuale (de exemplu: predispoziţiile personale) și factorii de mediu (familia, 

relaţiile sociale și şcoala) joacă un rol foarte important [1]. Variabilele care contribuie la starea de 

bine subiectivă și în planul funcţionării psihologice a adolescenţilor și tinerilor constituie obiectul 

de interes al cercetătorilor din întreaga lume. Autorii accentuează importanţa identificării şi 

gestionării factorilor protectivi şi a celor de risc în raport cu dezvoltarea echilibrată a copiilor, 

adolescenţilor și tinerilor și cu provocările pe care aceasta le implică, în contextul societăţii 

contemporane care este animată de numeroase schimbări macro-structurale. Astfel, s-a vorbit 

despre rolul pozitiv pe care îl joacă echiparea copiilor, adolescenţilor și a tinerilor cu resursele care 

le sunt necesare adaptării reziliente la sarcinile și provocările dezvoltării, astfel încât aceştia să facă 

faţă exigenţelor societăţii post-industriale, bazată pe cunoaştere, acţiune și dezvoltare personală 

continuă [10]. 

În contextul direcţiilor de cercetare la care ne-am referit mai sus, cercetătorii au propus 

constructe psihologice relevante pentru înţelegerea factorilor care contribuie la dezvoltarea 

adolescenţilor și a tinerilor, precum percepţia semnificaţiei propriei vieţi [26, 27] sau iniţiativa 

pentru creştere (dezvoltare) personală [17, 18]. Aceste constructe au început să atragă atenţia 

reprezentanţilor psihologiei pozitive. Primul se referă la semnificaţia și importanţa pe care indivizii 

umani le atribuie în mod subiectiv propriei lor existenţe, iar cel de-al doilea circumscrie procesul 

intenţional prin care oamenii se angajează în mod activ în schimbarea propriei lor vieţi şi în 

dezvoltarea personală, în acord cu proiectele de viaţă pe care şi le propun. 

Autorii care s-au preocupat de factorii protectivi și de cei de risc care condiţionează creşterea 

și dezvoltarea la vârsta adolescenţei şi-au orientat atenţia către identificarea resurselor și a 

mecanismelor care contribuie la rezilienţa în raport cu adversităţile și la dezvoltarea pozitivă a 

adolescenţilor. Printre aceşti factori, orientarea către căutarea şi înţelegerea semnificaţiei propriei 

vieţi a început să fie considerată o variabilă importantă, întrucât se consideră că adolescenţii şi 

tinerii îşi percep propria viaţă ca fiind coerentă şi ca prezentând importanţă, atunci când se înţeleg 

pe ei înşişi (auto-acceptarea), percep corect, realist şi înţeleg ceea ce se întâmplă în jurul lor şi se 

integrează în mediul în care cresc, de exemplu prin relaţiile pozitive pe care le stabilesc cu adulţii 

şi covârstnicii [27]. Rezultatele studiilor sugerează că înţelegerea semnificaţiei propriei vieţi 

reprezintă un factor protectiv în raport cu atitudinile şi comportamentele care conduc la deteriorarea 

stării de sănătate fizică și psihologică în rândul adolescenţilor [3], precum și în raport cu problemele 

în plan comportamental, cum ar fi agresivitatea, antisocialitatea sau atitudinea iresponsabilă faţă de 

şcoală [4]. Pe de altă parte, faţetele semnificaţiei propriei vieţi referitoare la prezenţă şi la orientarea 
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către căutare sunt predictori semnificativi pentru dimensiunile stării de bine percepută subiectiv de 

către adolescenţi şi tineri, și anume satisfacţia faţă de viaţă, stările afective negative (de exemplu: 

depresia) sau cele pozitive, cum ar fi impresia de fericire [7, 8, 26]. 

La rândul ei, prin rezultatele pozitive la care conduce în diferite domenii ale funcţionării 

individuale, iniţiativa pentru creşterea personală joacă un rol pozitiv în raport cu starea de bine în 

rândul tinerilor, aşa cum sugerează rezultatele studiilor care au identificat asocieri semnificative 

între scorul ridicat la Personal Growth Iniţiative Scale/PGIS şi nivelul ridicat al satisfacţiei faţă de 

viaţă [20, 28, 30], nivelul stării de bine în planul funcționării psihologice individuale [19], precum 

și nivelul stării de bine psihosociale [15]. 

Scopul prezentului studiu 

În literatura de specialitate din România, constructele la percepţia semnificaţiei propriei vieţi 

şi iniţiativa pentru creşterea personală şi rolul pe care aceste variabile îl au în raport cu rezilienţa şi 

dezvoltarea adolescenţilor au suscitat un interes recent, prin studiile realizate de L. Brassai, B. F. 

Piko și M. F. Steger [3, 4], V. Negovan [15] şi V. Robu [21]. Cum societatea românească parcurge 

o perioadă de intense prefaceri şi frământări, iar rapoartele oficiale ale autorităţilor naţionale şi 

europene, studiile organizaţiilor non-guvernamentale și mass-media oferă un tablou critic al 

problemelor și dificultăţilor pe care le întâmpină adolescenţii şi tinerii, suntem de părere că 

investigarea rolului pe care imaginea despre sensul propriei lor existenţe şi motivaţia de a face faţă 

provocărilor şi de a se dezvolta este esenţială pentru a înţelege factorii care contribuie la situaţia 

adolescenţilor şi a tinerilor și pentru a elabora strategii şi programe de măsuri coerente şi adecvate 

nevoilor de dezvoltare ale populaţiei vizate. 

În contextul teoretic și aplicativ la care ne-am referit mai sus, scopul studiului pe care l-am 

realizat a constat în explorarea rolului predictiv pe care percepţia semnificaţiei propriei vieţi şi 

iniţiativa pentru creşterea personală îl au în raport cu dimensiunea cognitivă (evaluativă) a stării de 

bine subiective (şi anume satisfacţia faţă de viaţă) în rândul adolescenţilor. Deoarece datele studiilor 

sugerează că deschiderea în planul mental și în cel al experienţelor individuale tinde să reprezinte 

un alt factor care contribuie la rezultatele pozitive în planul funcţionării şi al dezvoltării 

adolescenţilor [11], această variabilă a fost, de asemenea, luată în calcul. 

Variabile şi ipoteze de lucru 

Deoarece colectarea datelor a presupus administrarea de chestionare adolescenţilor (elevi de 

liceu, fete şi băieţi) și corelarea scorurilor la aceste chestionare, studiul a fost corelaţional. În cadrul 

modelului de regresie pe care l-am testat: 

a) variabilele independente principale (potenţiali predictori) au fost: scorurile la faţetele 

semnificaţiei propriei vieţi (prezenţa și orientarea către căutare), scorul la iniţiativa pentru 

creştere personală, respectiv scorul la factorul deschidere (ca predispoziţie a personalităţii); 

b) variabila dependentă (criteriul) a fost reprezentată de scorul la satisfacţia faţă de viaţă; 

c) alte variabile independente secundare (ale căror efecte asupra variabilei dependente au fost 

controlate) au fost: genul, treapta şcolară și situaţia familială (persoanele alături de care 

adolescenţii locuiau acasă, în momentul realizării studiului). 

Pornind de la rezultatele studiilor care sunt raportate în literatura internațională pe care am 

consultat-o, am formulat următoarele ipoteze de lucru. 

a) Prezenţa semnificaţiei propriei vieţi este un predictor pozitiv al nivelului satisfacţiei faţă de 

viaţă în rândul adolescenţilor. 

b) Orientarea adolescenţilor către căutarea semnificaţiei propriei vieţi este un predictor negativ 

al satisfacţiei faţă de viaţă pe care aceştia o percep subiectiv. 
c) Implicarea activă în acţiunile orientate către creşterea personală reprezintă un predictor 

pozitiv al nivelului satisfacţiei faţă de viaţă în rândul adolescenţilor. 
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d) Nivelul ridicat al deschiderii în plan mental și în planul experienţei individuale este un 

predictor pozitiv al satisfacţiei faţă de viaţă pe care adolescenţii o percep subiectiv. 

Participanţi şi procedură 

Datele care vor fi prezentate la punctul 2.7. din această a doua parte a lucrării provin din 

prelucrarea protocoalelor valide cu răspunsurile oferite de un număr de 134 de adolescenţi (inclusiv 

protocoalele cu răspunsurile date de adolescenţii din lotul pe care au fost pretestate instrumentele 

pentru măsurarea variabilelor studiului). În cadrul distribuţiei participanţilor la studiu în funcţie de 

variabila gen, raportul fete/băieţi a fost egal cu 3:1 (101 fete şi 33 de băieţi). Distribuţia 

participanţilor în funcţie de treapta şcolară a fost foarte echilibrată: 68 – elevi în clasa a IX-a și 66 

– elevi în clasa a XII-a. Pe de altă parte, au predominat participanţii având confesiunea religioasă 

ortodoxă (91.8 %), restul împărţindu-se între catolici (2.2. %), protestanţi (1.5 %) și participanţi cu 

alte confesiuni religioase (0.5 %). Figura 1 rezumă distribuţia participanţilor în funcţie de situaţia 

familială (persoanele alături de care locuiau acasă). Se poate constata că peste trei sferturi dintre 

participanţi locuiau în familii intacte, alături de ambii părinţi şi (eventual) fraţi şi/sau surori. 

 

Fig 1. Distribuţia participanţilor la studiu în funcţie de situaţia familială 

Participanţii au fost recrutaţi (prin tehnica eşantionării de convenienţă) din populaţia elevilor 

din trei licee din Municipiul Iaşi, şi anume: Colegiul Naţional de Artă,,Octav Băncilă” (N = 32), 

Colegiul Naţional,,Garabet Ibrăileanu” (N = 55) și Liceul Pedagogic,,Vasile Lupu” (N = 47). În 

fiecare clasă de elevi în care s-a intrat (în timpul programului şcolar obişnuit), potenţialilor 

participanţi li s-a explicat scopul administrării chestionarelor (fără a li se preciza variabilele 

urmărite de studiu) și modalitatea de completare, solicitându-li-se acordul verbal de a răspunde. 

Pentru a încuraja sinceritatea participanţilor, răspunsurile la chestionare au fost anonime. Deoarece 

nu toţi elevii interpelaţi au dorit să răspundă la chestionare, iar unele protocoale cu răspunsuri au 

fost eliminate (datorită omisiunilor sau pattern-urilor de răspuns atipice), în baza de date finală 

(realizată în aplicaţia SPSS for Windows) au fost reţinute numai 134 de protocoale. 

Chestionarele administrate participanţilor 

Faţetele percepţiei pe care adolescenţii investigaţi o aveau în legătură cu semnificaţia 

propriei lor vieţi au fost evaluate cu versiunea în limba română pentru instrumentul Meaning in Life 
Questionnaire [MLQ; 26]. Chestionarul include zece itemi, câte cinci pentru fiecare dintre faţete, 

şi anume: prezenţa semnificaţiei propriei vieţi (scala MLQ-P) și orientarea către căutarea 

semnificaţiei propriei vieţi (MLQ-S). Prima faţetă se referă la măsura în care o persoană simte că 

propria viaţă este plină de înţeles şi prezintă importanţă pentru sine (exemple de itemi:,,Îmi este clar 

care este rostul vieţii mele.” sau,,Viaţa mea are un scop bine definit.”). Cea de-a doua faţetă vizează 

motivaţia persoanei de a găsi sau de a aprofunda semnificaţiile propriei vieţi (exemple de 

itemi:,,Caut ceva care să facă ca viaţa mea să fie cât mai plină de sens.” sau,,Caut o misiune pentru 

viaţa mea.”). La fiecare dintre itemi, subiectul poate răspunde alegând una dintre următoarele 
variante: 1 – nu mi se potriveşte deloc, 2 – în cea mai mare parte, nu mi se potriveşte, 3 – nu prea 

mi se potriveşte, 4 – nu pot spune dacă mi se potriveşte sau nu, 5 – oarecum, mi se potriveşte, 6 – 

în cea mai mare parte, mi se potriveşte și 7 – mi se potriveşte în totalitate. Pentru fiecare item, scorul 
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se stabileşte prin acordarea unui punctaj de la 1 la 7, în funcţie de varianta de răspuns pe care un 

participant a selectat-o (pentru itemul 9, scorarea se realizează în sensul invers scalei de răspuns). 

Pentru fiecare dintre faţetele semnificaţiei propriei vieţi, scorul s-a obţinut prin însumarea scorurilor 

la itemii corespunzători şi poate varia între 5 și 35. Scorurile ridicate indică prezenţa, respectiv 

orientarea către căutarea semnificaţiei propriei vieţi. În România, instrumentul MLQ a fost 

administrat unui număr de 426 de adolescenţi cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, în cadrul unui 

studiu care a urmărit evidenţierea rolului pe care percepţia cu privire la semnificaţia propriei vieţi 

îl are în predicţia comportamentelor critice pentru starea sănătăţii şi a problemelor comportamentale 

în rândul adolescenţilor [4]. Autorii au confirmat structura factorială (în două dimensiuni latente) a 

instrumentului și au raportat valori destul de bune ale consistenţei interne pentru cele două scale: 

0.81 pentru MLQ-P şi 0.79 pentru MLQ-S. 

În vederea evaluării iniţiativei (motivaţiei) pentru creştere personală, a fost administrată 

versiunea tradusă în limba română a scalei propusă şi experimentată de C. Robitschek [17, 18] – 

Personal Growth Initiative Scale/PGIS. Instrumentul include nouă itemi (de exemplu:,,Ştiu ce 

anume trebuie să fac, pentru a-mi atinge scopurile.” sau,,Îmi iau propria viaţă în mâini.”), la care 

adolescenţii care au participat la studiul de faţă au răspuns alegând una dintre următoarele variante: 

1 – total în dezacord, 2 – în dezacord, 3 – oarecum în dezacord, 4 – oarecum de acord, 5 – de acord 

și 6 – total de acord. Pentru fiecare item, scorul a fost stabilit prin acordarea unui punctaj de la 1 la 

6, în funcţie de varianta de răspuns selectată de către participant. Scorul total al unui participant a 

fost obţinut prin însumarea scorurilor la itemi (domeniu posibil de variaţie: 9-54). Scorul ridicat 

indică nivelul puternic al iniţiativei pentru creştere personală pe care o persoană o manifestă. În 

România, scala a fost utilizată în două studii. Astfel, Negovan [15] a administrat-o unui număr de 

449 de studenţi (cu vârste cuprinse între 19 şi 40 de ani), împreună cu alte instrumente. Pentru scala 

PGIS, autoarea a raportat o valoare foarte bună a consistenţei interne (α = 0.87). Pe de altă parte, 

scorul la PGIS a corelat cu scorurile la starea de bine în planul funcţionării psihologice, starea de 

bine în planul funcţionării sociale și starea de bine în planul funcţionării psihosociale. În cadrul unui 

alt studiu corelaţional, prin care a urmărit evidenţierea contribuţiei la predicţia nivelului 

angajamentului în domeniul şcolar pe care o au caracteristicile individuale referitoare la 

conştiinciozitate (ca predispoziţie a personalităţii) și iniţiativa pentru dezvoltare personală, calitatea 

mediului familial (suportul social din partea părinţilor și calitatea relaţiei adolescent-părinţi), 

respectiv climatul şcolar (suportul social din partea profesorilor și a covârstnicilor, autonomia 

acordată elevilor, respectiv claritatea şi consistenţa regulilor şcolare), Robu [21] a administrat scala 

PGIS unui număr de 612 adolescenţi (elevi în clasele IX-XII), dintre care 369 au fost fete şi restul 

băieţi. Valoarea consistenţei interne a fost satisfăcătoare (α = 0.77). Pentru întregul lot de 

adolescenţi, scorul la PGIS a corelat pozitiv și semnificativ cu scorurile la conştiinciozitate, 

angajamentul în domeniul şcolar, suportul social din partea părinţilor și a profesorilor, respectiv 

calitatea relaţiei cu părinţii. 

Pentru măsurarea nivelului deschiderii ca predispoziţie a personalităţii în lotul de adolescenţi 

investigat, a fost utilizată versiunea în limba română pentru scala omonimă (O – openness) din Big 

Five Inventory (BFI; O. P. John, E. M. Donahue și R. L. Kentle). Instrumentul este redat integral 

într-un articol publicat de V. Benet-Martínez şi O. P. John în anul 1998 [2]. De asemenea, inventarul 

poate fi descărcat de pe site-ul www.ocf.berkeley.edu/~johnlab/measures și utilizat cu acordul 

autorului principal (O. P. John) în scopuri de cercetare. Instrumentul BFI cuprinde 44 de itemi care 

operaţionalizează cei cinci mari factori ai personalităţii, fiind util mai ales în scopuri de cercetare 

[2]. Factorul referitor la deschidere (pe care autorii o conceptualizează prin gradul de extindere, 

profunzimea și complexitatea experienței în planul funcționării mentale și a experienței de viață a 

unei persoane) este operaționalizat prin 10 itemi (de exemplu:,,Mă văd ca o persoană care este 

originală, vine cu idei noi.” sau,,Mă văd ca o persoană care are o imaginație activă, bogată.”), la 

care adolescenţii au răspuns alegând una dintre următoarele variante: 1 – dezacord puternic, 2 – 

http://www.ocf.berkeley.edu/~johnlab/measures
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înclin spre dezacord, 3 – nici dezacord, nici acord, 4 – înclin spre acord, respectiv 5 – acord puternic. 

Pentru fiecare item, scorul se stabilește prin acordarea unui punctaj de la 1 la 5, în funcție de varianta 

de răspuns pe care subiectul a selectat-o (itemii 7 și 9 presupun inversarea sensului scorării). Scorul 

total se obține prin calcularea mediei scorurilor la itemi şi poate varia între 1 și 5. Un scor ridicat 

indică un nivel ridicat al deschiderii în plan mental, precum și în planul experienței de viață. În 

România, instrumentul BFI a mai fost administrat de către C. Stărică [25] în cadrul unui studiu care 

s-a preocupat de predictorii indeciziei în alegerea carierei în rândul adolescenților, respectiv de către 

Robu [22] în cadrul unui studiu care a vizat predictorii riscului suicidar în rândul adolescenților. În 

cadrul primului studiu realizat pe un eșantion de conveniență format din 99 de elevi în clasa a XII-

a, Stărică a raportat pentru factorul referitor la deschidere o valoare acceptabilă a consistenței 

interne (α = 0.70). În cadrul celui de-al doilea studiu, valoarea consistenței interne pentru factorul 

referitor la deschidere a fost egală cu 0.78 (N = 490 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 19 

ani). 

Pentru estimarea nivelului global al satisfacţiei faţă de viaţă în rândul adolescenţilor 

investigaţi, am administrat versiunea în limba română pentru binecunoscutul instrument 

Satisfaction with Life Scale [SWLS; 6]. Scala include cinci itemi (de exemplu:,,În cele mai multe 

privinţe, viaţa mea este aproape ideală.” sau,,Dacă aş putea să-mi iau viaţa de la început, nu aş 

schimba aproape nimic.”), la care un subiect poate răspunde alegând una dintre următoarele şapte 

variante: 1 – dezacord puternic, 2 – dezacord, 3 – oarecum, în dezacord, 4 – nici dezacord, nici 

acord, 5 – oarecum, de acord, 6 – acord, respectiv 7 – acord puternic. Pentru fiecare item în parte, 

scorul se obţine prin acordarea unui punctaj de la 1 la 7, în funcţie de varianta de răspuns aleasă de 

către subiect. Scorul total se obţine prin însumarea scorurilor la itemi şi poate varia între 5 și 35. 

Un scor ridicat semnifică un nivel ridicat al satisfacţiei faţă de viaţă, privită în totalitatea aspectelor 

ei (global). Deşi, iniţial, scala a fost construită și experimentată pentru a fi utilizată în populaţia de 

adulţi, ulterior, cercetătorii au administrat-o extensiv și în rândul adolescenţilor. În România, R. 

Marcu a administrat scala unui număr de 285 de subiecţi, dintre care 101 adolescenţi, 95 de studenţi 

și 89 de adulţi [14]. Utilizând analiza factorială confirmatorie, autoarea acestui studiu de factură 

psihometrică a replicat structura factorială unidimensională. Valoarea consistenţei interne (pentru 

întregul eşantion de subiecţi) a fost egală cu 0.81, iar valoarea fidelităţii test-retest cu 0.67 (retestul 

a fost efectuat după o lună). 

Pentru fiecare dintre instrumentele administrate participanţilor la studiul nostru, consistenţa 

internă a fost estimată utilizându-se binecunoscutul coeficient α propus de J. L. Cronbach. Acest 

indicator este adecvat pentru situația în care itemii unei probe de evaluare psihologică au mai multe 

variante de răspuns, dintre care respondentul trebuie să aleagă doar una [13]. Valorile coeficientului 

α pot fi cuprinse între 0 şi 1, fiind dependente de numărul de itemi ai probei şi de valorile corelaţiilor 

dintre scorurile la itemii analizaţi. În literatura de specialitate, este indicată limita α = 0.70, pentru 

ca o probă de evaluare psihologică să fie adecvată scopurilor de cercetare [13]. Pentru probe mai 

scurte, sunt acceptate şi valori mai scăzute (între 0.50 şi 0.70). În prezentul studiu, pentru PGIS, O-

BFI, MLQ-P, MLQ-S şi SWLS, valorile coeficientului α au fost 0.77, 0.69, 0.79, 0.79, respectiv 

0.83. 

Rezultate 

Una dintre condiţiile importante pentru realizarea comparaţiilor statistice, calcularea 

corelaţiilor dintre mai multe variabile și aplicarea tehnicii analizei de regresie liniară multiplă este 

reprezentată de normalitatea distribuţiilor variabilelor [13]. De aceea, a fost verificată normalitatea 

distribuțiilor scorurilor pe care adolescenții investigați le-au obținut la inițiativa pentru creștere 

personală, deschiderea ca predispoziție a personalității, percepția cu privire la semnificația propriei 

vieți (prezența, respectiv orientarea către căutare) și satisfacția față de viață. Pentru estimarea 

normalității, au fost utilizați indicatorii skewness (asimetrie) și kurtosis (boltire), precum și testul 

non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S). În cazul unei distribuții normale, valorile indicatorilor 
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skewness și kurtosis trebuie să fie egale cu zero (sau cât mai apropiate de zero), iar valoarea testului 

K-S (care permite testarea ipotezei de nul, potrivit căreia distribuția cercetată nu diferă de distribuția 

normală) trebuie să fie nesemnificativă statistic [cf. 13]. Tabelul 1 rezumă valorile mediilor, 

abaterilor standard, indicatorilor formei și ale testului K-S pentru distribuțiile scorurilor pe care 

adolescenții le-au obținut la PGIS, O-BFI, MLQ-P, MLQ-S și SWLS.  

 

Tabelul 1. Indicatori descriptivi pentru distribuţiile variabilelor studiului 

Variabile m s Skewness Kurtosis Testul K-S 

1. Inițiativă pentru creștere personală 39.56 5.79 - 0.32 - 0.37 0.78 

2. Deschidere  3.90 0.51 - 0.25 - 0.14 0.88 

3. Prezența semnificației vieții 22.69 6.29 - 0.14 - 0.40 0.73 

4. Căutarea semnificației vieții 26.17 5.85 - 0.74  0.29 1.15 

5. Satisfacție față de viață 23.16 6.57 - 0.27 - 0.63 1.06 

În raport cu domeniile de variație posibilă a scorurilor la PGIS, O-BFI, MLQ-P, MLQ-S și 

SWLS, adolescenții din lotul investigat au manifestat tendința de a obține scoruri moderate spre 

ridicate la inițiativa pentru creștere personală (m = 39.56), deschidere (m = 3.90) și căutarea 

semnificației propriei vieți (m = 26.17), respectiv moderate la prezența semnificației propriei vieți 

(m = 22.69) și satisfacția față de viață (m = 23.16). Toate variabilele investigate au prezentat 

distribuții cu asimetrie negativă (de dreapta), însă doar distribuția scorurilor la căutarea 

semnificației propriei vieți a prezentat o asimetrie negativă mai pronunțată ca valoare (skewness = 

- 0.74). Pe de altă parte, distribuțiile au fost ușor platicurtice (valori negative ale indicatorului 

kurtosis). Cu toate acestea, pentru distribuțiile tuturor variabilelor de interes, valorile testului K-S 

au fost nesemnificative statistic (p = 0.139-0.570). Coroborate, datele la care ne-am referit și 

formele distribuțiilor care sunt reprezentate grafic în Figurile 2(a)-2(e) au fost considerate ca 

indicând normalitatea distribuțiilor variabilelor pe care le-am investigat. 

 

 

(a)  (b) 

 

  (c) (d) 
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 (e) 

Fig 2. Distribuţiile variabilelor măsurate în cadrul studiului 

 

Tabelele 2-4 prezintă comparațiile scorurilor pe care adolescenții le-au obținut la PGIS, O-

BFI, MLQ-P, MLQ-S și SWLS în funcție de variabilele gen, treaptă școlară și situație familială. 

Comparațiile au fost efectuate utilizându-se testul t-Student pentru grupuri independente (pragul de 

semnificație critic luat în considerare a fost 0.05, bilateral). 

Din Tabelul 2, se poate constata că pentru toate variabilele studiului, fetele au înregistrat 

medii ușor mai ridicate decât cele obținute de către băieți, însă diferențele nu au fost semnificative 

statistic. 

Tabelul 2. Comparaţii în funcţie de genul participanţilor 

Variabile 
Fete Băieți 

t-Student 
m s m s 

1. Inițiativă pentru creștere personală 39.88 5.77 38.60 5.83 0.32 ns 

2. Deschidere  3.94 0.52 3.77 0.48 0.25 ns 

3. Prezența semnificației vieții 23.29 6.33 20.84 5.89 0.14 ns 

4. Căutarea semnificației vieții 25.57 5.79 24.96 5.98 0.74 ns 

5. Satisfacție față de viață 23.60 6.73 22.72 6.14 0.27 ns 

Notă: ns – diferență nesemnificativă statistic (p > 0.05; bilateral) 

 

De asemenea, comparativ cu adolescenții care erau elevi în clasa a IX-a, cei care erau elevi 

în clasa a XII-a au obținut medii ușor mai ridicate ale scorurilor la inițiativa pentru creștere 

personală, deschiderea ca predispoziție a personalității, prezența și căutarea semnificației vieții, însă 

diferențele nu au fost semnificative statistic (Tabelul 3). În schimb, adolescenții care erau elevi de 

clasa a XII-a au înregistrat o medie semnificativ mai scăzută decât media obținută de către 

adolescenții care erau elevi în clasa a IX-a: m elevi cls. a XII-a = 21.96, s elevi cls. a XII-a = 6.55, m elevi cls. a 

IX-a = 24.32, s elevi cls. a IX-a = 6.43, t = - 2.09, p < 0.05. 

Tabelul 3. Comparaţii în funcţie de treapta şcolară a participanţilor 

Variabile 

Elevi în  

cls. a XII-a 

Elevi în 

cls. a IX-a t-Student 

m s m s 

1. Inițiativă pentru creștere 

personală 
39.95 5.62 39.19 5.97 0.76 ns 

2. Deschidere 3.91 0.53 3.89 0.50 0.21 ns 

3. Prezența semnificației vieții 23.33 6.30 22.07 6.27 1.15 ns 

4. Căutarea semnificației vieții 26.43 5.85 25.92 5.89 0.50 ns 

5. Satisfacție față de viață 21.96 6.55 24.32 6.43  - 2.09 * 

Notă: ns – diferenţă nesemnificativă statistic (p > 0.05; bilateral) 

* diferenţă semnificativă statistic (p < 0.05; bilateral) 
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În cazul comparațiilor în funcție de situația familială a adolescenților (persoanele alături de 

care locuiau acasă), datele au evidențiat rezultate mai eterogene (Tabelul 4).  

 

Tabelul 4. Comparații în funcție de situația familială a participanților 

Variabile 

Adolescenți  

care locuiau în 

familii intacte 

Adolescenți care 

locuiau cu un singur 

părinte, rude sau cu 

alte persoane 

t-Student 

m s m s 

1. Inițiativă pentru creștere 

personală 
39.78 5.86 38.83 5.58 0.79 ns 

2. Deschidere 3.90 0.52 3.91 0.49 - 0.01 ns 

3. Prezența semnificației vieții 23.35 6.48 20.48 5.11 2.26 * 

4. Căutarea semnificației vieții 25.92 6.19 27.03 4.54 - 0.92 ns 

5. Satisfacție față de viață 26.34 6.79 22.54 5.86 0.59 ns  

Notă: ns – diferență nesemnificativă statistic (p > 0.05; bilateral) 

* diferență semnificativă statistic (p < 0.05; bilateral) 

 

Astfel, adolescenții care locuiau în familii intacte (N = 103) au obținut medii ale scorurilor 

la inițiativa pentru creștere personală și satisfacția față de viață ușor mai ridicate decât mediile 

înregistrate în rândul adolescenților care locuiau cu un singur părinte, cu rude sau cu alte persoane 

(N = 31), însă diferențele nu au fost semnificative statistic. Pe de altă parte, pentru orientarea către 

căutarea semnificației propriei vieți, adolescenții care locuiau în familii intacte au obținut o medie 

a scorurilor ușor mai scăzută decât media înregistrată în rândul adolescenților care locuiau cu un 

singur părinte, cu rude sau cu alte persoane, însă, din nou, diferența nu a fost semnificativă statistic. 

Pentru factorul de personalitate referitor la deschidere, adolescenții din cele două grupuri au 

obținut medii aproape egale. În schimb, pentru prezența semnificației propriei vieți, adolescenții 

care locuiau în familii intacte au obținut o medie a scorurilor (m = 23.35; s = 6.48) semnificativ mai 

ridicată (t = 2.26; p < 0.05) decât cea înregistrată în rândul adolescenților care locuiau cu un singur 

părinte, cu rude sau cu alte persoane (m = 20.48; s = 5.11). 

Tabelul 5 prezintă corelațiile liniare dintre variabilele măsurate în cadrul studiului. Scorul la 

satisfacția față de viață a corelat pozitiv și semnificativ statistic cu scorurile la inițiativa pentru 

creștere personală (r = 0.32; p < 0.001) și prezența semnificației propriei vieți (r = 0.34; p < 0.001). 

Valorile ambelor corelații au indicat asocieri de intensitate moderată. Corelația cu scorul la 

orientarea către căutarea semnificației propriei vieți a fost neglijabilă ca valoare și nesemnificativă 

(r = 0.09; p = 0.299), iar corelația cu scorul la factorul de personalitate referitor la deschidere a fost 

foarte scăzută și nesemnificativă statistic (r = 0.15; p = 0.078). 

Tabelul 5. Corelațiile dintre variabilele studiului 

Variabile 1 2 3 4 

1. Inițiativă pentru creștere personală -    

2. Deschidere 0.35 *** -   

3. Prezența semnificației vieții 0.56 ***  0.27 *** -  

4. Căutarea semnificației vieții 0.32 *** 0.07  0.07 - 

5. Satisfacție față de viață 0.32 *** 0.15  0.34 *** 0.09 

Notă: ** p < 0.01; *** p < 0.001 (bilateral) 

Pe de altă parte, corelația dintre scorurile la prezența semnificației propriei vieți și orientarea 

către căutarea semnificației a fost neglijabilă ca valoare și nesemnificativă statistic (r = 0.07; p = 

0.390). În schimb, atât scorul la prezența semnificației propriei vieți, cât și scorul la orientarea către 

căutarea semnificației propriei vieți au corelat pozitiv și semnificativ cu scorul la inițiativa pentru 

creștere personală (r = 0.56 și p < 0.001, respectiv r = 0.32 și p < 0.001), intensitatea asocierii fiind 
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mai puternică pentru scorul la prezența semnificației propriei vieți. De asemenea, scorul la prezența 

semnificației propriei vieți s-a asociat pozitiv și semnificativ cu scorul la deschidere (r = 0.27; p < 

0.01), însă intensitatea asocierii a fost mai modestă. 

Întrucât scorul la satisfacția față de viață s-a asociat semnificativ și cu valori demne de a fi 

luate în seamă doar cu scorurile la prezența semnificației propriei vieți, respectiv inițiativa pentru 

creștere personală, doar prima și a treia dintre ipotezele de lucru au putut fi verificate în următoarea 

etapă a prelucrării cantitative a datelor, care a implicat aplicarea analizei de regresie liniară multiplă, 

în care variabila dependentă a fost reprezentată de scorul la scala SWLS, prin care a fost 

operaționalizată satisfacția față de viață (auto-evaluată global). Cea de-a doua, respectiv ultima 

dintre ipotezele de lucru de la care am pornit nu au fost susținute de datele de factură corelațională 

pe care le-am obținut. 

Deoarece analizele preliminare au evidențiat un efect semnificativ al treptei școlare pe care 

adolescenții se aflau asupra scorului la satisfacția față de viață (comparativ cu adolescenții care erau 

elevi în clasa a XII-a, cei care erau elevi în clasa a IX-a au obținut o medie mai ridicată), în cadrul 

modelului de regresie pe care l-am testat, variabila referitoare la treapta școlară a fost luată în calcul 

ca variabilă independentă, alături de scorurile la prezența semnificației propriei vieți și la inițiativa 

pentru creștere personală (toate cele trei variabile au fost introduse în model simultan). Pentru a 

ușura interpretarea datelor, aceasta a fost recodificată într-o variabilă de tip dummy (1 – adolescenți 

care erau elevi de clasa a IX-a, 0 – adolescenți care erau elevi de clasa a XII-a/categorie de referință). 

În cadrul unui model de regresie, coeficientul de regresie nestandardizat (b) corespunzător unei 

variabile independente categoriale de tip dummy indică cu cât se modifică valoarea variabilei 

dependente (criteriu), atunci când variabila independentă își schimbă modalitatea, adică trece de la 

categoria de referință la categoria a cărei contribuție la modelul predictiv ne interesează [23]. 

Tabelul 6 sumarizează principalele date necesare interpretării modelului de regresie pe care l-am 

testat. 

Tabelul 6. Date ale analizei de regresie liniară multiplă (model final) 

Variabile independente b ES β t r2
sp 

1. Treaptă școlară  

 (1 - cls. a IX-a; 0 – cls. a XII-a) 
2.86 1.03 0.21  2.75 ** 0.0470 

2. Prezența semnificației vieții 0.26 0.10 0.25  2.67 ** 0.0445 

3. Inițiativă pentru creștere personală  0.22 0.10 0.19 2.02 * 0.0256 

Notă: * p < 0.05; ** p < 0.01 (bilateral) 

Modelul de regresie rezultat a fost semnificativ statistic (R = 0.41; F 3, 130 = 10.21; p < 0.001). 

Împreună cu constanta, variabilele independente luate în calcul au explicat 19.1 % din varianța 

scorului la satisfacția față de viață. În lotul de adolescenți pe care i-am investigat, atât faptul de a fi 

elev în clasa a IX-a (β = 0.21; t = 2.75; p < 0.01), cât și scorurile mai ridicate la prezența 

semnificației propriei vieți (β = 0.25; t = 2.67; p < 0.01) și la inițiativa pentru creștere personală (β 

= 0.19; t = 2.02; p < 0.05) au fost predictori ai scorului ridicat la satisfacția față de viață. Prima 

dintre variabilele independente a explicat 4.7 % din varianța scorului la satisfacția față de viață, cea 

de-a doua un procent apropiat – 4.45 %, iar scorul la inițiativa pentru creștere personală 2.56 %. 

Așadar, datele analizei de regresie liniară multiplă au confirmat prima și pe cea de-a treia dintre 

ipotezele de lucru de la care am pornit. 

Discuţii 

Scopul studiului pe care l-am realizat și ale cărui rezultate au fost prezentate în această lucrare 

a constat în explorarea rolului predictiv pe care percepţia cu privire la semnificaţia propriei vieţi şi 
iniţiativa pentru creşterea personală îl au în raport cu satisfacţia faţă de viaţă în rândul adolescenţilor. 

De asemenea, au fost investigate relațiile dintre nivelul satisfacției față de viață a adolescenților și 

nivelul deschiderii în planul mental și în cel al experiențelor individuale (ca factor al personalității), 

gen, treaptă școlară, respectiv situația familială (persoanele alături de care adolescenții locuiau 
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acasă). Căutând și analizând literatura autohtonă din domeniul psihologiei, nu am identificat studii 

care să se preocupe de rolul pe care constructele analizate în demersul nostru îl joacă în raport cu 

starea de bine subiectivă în rândul adolescenților de etnie română. Am identificat doar studiile 

realizate de Brassai, Piko și Steger [3, 4], însă acestea au vizat doar rolul percepției cu privire la 

semnificația propriei vieți în raport cu comportamentele critice pentru starea de sănătate psihologică 

și cu tulburările în plan comportamental. 

Datele pe care le-am obținut au indicat efecte nesemnificative statistic din partea genului și 

a situației familiale asupra nivelului satisfacției față de viață (evaluată global). În schimb, treapta 

școlară a avut un efect semnificativ, în sensul în care adolescenții care erau elevi în clasa a IX-a au 

obținut o medie a scorurilor semnificativ mai ridicată, comparativ cu media înregistrată în rândul 

adolescenților care erau elevi în clasa a XII-a. Acest rezultat este convergent cu unele date raportate 

în literatura de specialitate (eșantioanele studiilor au inclus adolescenți din diverse culturi și țări, 

precum China, Coreea de Sud, Israel sau SUA), potrivit cărora nivelul global al satisfacției față de 

viață tinde să scadă ușor odată cu debutul și progresia adolescenței [16]. O posibilă explicație pentru 

acest efect trebuie să ia în calcul caracteristicile perioadei de creștere și dezvoltare reprezentată de 

adolescență care este marcată de numeroase transformări în plan fizic (somatic), sexual, cognitiv, 

emoțional, social (relațional) și de intensificarea procesului de constituire a identității de sine. Toate 

aceste procese și transformări aduc cu ele însele numeroase interogații și eforturi de căutare a 

răspunsurilor, frământări sufletești (marcate de tensiune emoțională), conflicte interpersonale și, 

uneori, derapaje mai severe de la traseul normal al creșterii și al dezvoltării, contribuind, în acest 

fel, la posibila scădere a nivelului satisfacției față de viață în rândul adolescenților. 

Datele corelaționale pe care le-am obținut în studiul nostru au indicat asocieri pozitive și 

semnificative între nivelul satisfacției față de viață pe de o parte, respectiv prezența percepției cu 

privire la semnificația propriei vieți și nivelul inițiativei pentru creștere personală. Mai mult, 

prezența semnificației propriei vieți și inițiativa pentru creștere personală au fost predictori 

semnificativi ai nivelului satisfacției față de viață, explicând împreună aproximativ 7 % din scorurile 

pe care adolescenții le-au obținut la SWLS. Aceste rezultate sunt convergente cu cele raportate de 

alți autori care s-au preocupat de studierea variabilelor care contribuie la predicția stării de bine 

subiective în rândul adolescenților sau al tinerilor [7, 8, 12, 20, 28, 30]. Deși am presupus că cealaltă 

fațetă a semnificației propriei vieți, și anume orientarea către căutare, are un rol negativ în predicția 

nivelului satisfacției față de viață în rândul adolescenților, ipoteza nu a fost susținută de datele 

corelaționale pe care le-am obținut. Nici ipoteza prin care am presupus că nivelul ridicat al 

deschiderii în plan mental și în planul experienţei individuale este un predictor pozitiv al satisfacţiei 

faţă de viaţă pe care adolescenţii o percep subiectiv nu a fost susținută de datele pe care le-am 

obținut.  

Încă de timpuriu în procesul dezvoltării, individul uman se întreabă despre semnificațiile, 

importanța și misiunea propriei sale existențe și încearcă să-și facă viața mai plină de sens. Percepția 

pozitivă pe care o persoană o are în legătură cu semnificația propriei existențe și impresia că viața 

sa are un sens și o misiune clară pot fi privite în calitate de componente ale stării de bine în planul 

funcționării psihologice sau variabile care contribuie la starea de bine și la sănătatea mentală [26]. 

Percepția pozitivă cu privire la semnificația propriei vieți și starea de bine (emoțională, psihologică 

sau cea percepută subiectiv) sunt constructe importante în domeniul psihologiei pozitive, care au 

generat un interes constant din partea cercetătorilor. Rezultatele studiilor realizate atât în rândul 

adulților, cât și în populația de tineri și adolescenți evidențiază asocieri pozitive între sentimentul 

unei persoane că propria sa viață este plină de semnificații, respectiv dimensiunile cognitivă 

(satisfacția față de viață) și afectivă (emoțiile pozitive) ale stării de bine percepută subiectiv [7, 8, 

12, 24, 26], fațetele stării de bine în planul funcționării psihologice – acceptarea de sine, relaţiile 

pozitive cu ceilalţi, autonomia, controlul asupra mediului în care are loc dezvoltarea, claritatea 

scopurilor vieţii, sentimentul de creştere persoană [9] sau starea de sănătate psiho-emoțională [12].  
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Steger și colaboratorii [26] au descris două fațete ale percepției cu privire la semnificația 

propriei vieți (prezența și căutarea) și au dovedit empiric distincția în plan conceptual dintre acestea. 

Prima se referă la măsura în care o persoană simte că propria viaţă este plină de înţeles şi prezintă 

importanţă pentru sine, iar ea de-a doua este legată de motivaţia persoanei de a găsi sau de a 

aprofunda semnificaţiile propriei sale existențe.  

Orientarea către căutarea și înțelegerea semnificațiilor propriei vieți este o variabilă 

importantă pentru funcționarea individului uman, de vreme ce rezultatele studiilor sugerează că 

aceasta tinde să se asocieze cu un nivel mai scăzut al stării de bine psihologice [27] sau subiective 

[5, 7]. Astfel, persoanele care se află mereu în căutarea semnificațiilor și sensului propriei lor 

existențe tind să raporteze relații mai proaste cu ceilalți, un nivel mai scăzut al acceptării de sine, 

un nivel mai ridicat al anxietății și al sentimentului de nefericire în legătură cu experiențele pe care 

le-au trăit și cu circumstanțele din prezent [27]. Totuși, rezultatele unui studiu sugerează că indivizii 

care sunt puternic și continuu orientați către căutarea semnificațiilor propriei lor existențe tind să 

fie protejați de rezultatele negative ale acestui proces atunci când, în același timp, cred că viața lor 

de până în momentul analizei are o semnificație clară și este plină de sens și atunci când sunt 

puternic orientați către auto-actualizare [5]. De asemenea, autorii unui alt studiu sugerează că un 

nivel ridicat al orientării către căutarea semnificațiilor propriei vieți tinde, în mod normal, să se 

asocieze cu un nivel mai scăzut al sentimentului cu privire la faptul că propria viață este plină de 

semnificație, însă acest efect scade în intensitate atunci când indivizii prezintă un nivel ridicat al 

deschiderii în planul mental și în cel al experiențelor de viață [27]. Chiar dacă, în studiul pe care l-

am realizat în rândul adolescenților, corelația dintre cele două dimensiuni ale semnificației propriei 

vieți nu a fost semnificativă și a avut o valoare neglijabilă, iar scorul la factorul referitor la 

deschidere a corelat pozitiv și semnificativ doar cu scorul la prezența semnificației propriei vieți, 

ipoteza cu privire la rolul moderator pe care deschiderea (ca predispoziție a personalității 

adolescenților) îl joacă în relația dintre percepția cu privire la prezența semnificației propriei vieți 

și orientarea către căutarea semnificației merită să stea în agenda de lucru a cercetătorilor și 

reprezintă o direcție pe care dorim să o explorăm, în cadrul unui studiu mai amplu orientat către 

populația de adolescenți. 

Cealaltă variabilă independentă care a avut un rol predictiv în raport cu nivelul global al 

satisfacției față de viață în rândul adolescenților a fost scorul la inițiativa pentru creștere personală. 

Creșterea și dezvoltarea personală, constructe care sunt intens abordate în domeniul consilierii 

psihologice, al psihoterapiei, precum și în paradigma pozitivă a educației individului uman în 

societatea contemporană bazată pe cunoaștere și acțiune, reflectă procesul prin care o persoană își 

atinge întregul potențial de care dispune, prin eforturi sistematice de auto-educare care implică mai 

multe dimensiuni intercorelate: mentală (cognitivă), emoțională, comportamentală și socială. Acest 

proces implică inițierea deliberată a unor schimbări în viața personală și în mediile în care are loc 

dezvoltarea și are loc numai prin dorința (motivația internă), efortul și participarea activă (acțiunea 

independentă) individului uman [17]. Inițiativa pentru creștere (dezvoltare) personală este definită 

ca implicarea intenționată a individului uman în realizarea schimbărilor din propria sa viață și în 

dezvoltarea personală [17]. Constructul subîntinde atât o componentă cognitivă – individul crede 

că schimbările sunt posibile și știe ce anume trebuie să facă și cum anume trebuie să procedeze 

pentru a realiza schimbările, cât și una comportamentală – individul ia inițiativa schimbărilor, trece 

efectiv la acțiune [18]. 

Potrivit rezultatelor studiilor realizate în rândul tinerilor, nivelul ridicat al inițiativei pentru 

creștere personală tinde sistematic să se asocieze cu nivelul ridicat al stării de bine în planul 

funcționării psihologice sau al celei emoționale [17, 19, 20]. Rezultatele unei ample cercetări 

realizate de Robitschek și Keyes [20] sugerează că în comparație cu tinerii (studenți) care au un 

nivel scăzut al inițiativei pentru creștere personală, cei care se angajează în mod intenționat și 

continuu în îmbunătățirea propriei lor existențe și în creșterea personală, tind să se accepte mai mult 

pe ei înșiși, să aibă relații mai bune cu ceilalți, să perceapă mai clar scopurile pe care le au în viață, 
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să creadă mai mult că dețin controlul asupra contextelor care le marchează existența și dezvoltarea 

și să aibă mai mult sentimentul autonomiei personale în domeniul alegerilor pe care le fac în propria 

lor viață. De asemenea, astfel de tineri se simt mai mult conectați la comunitatea și societatea din 

care fac parte și tind să înțeleagă mai bine ce anume se întâmplă în lumea în care trăiesc. Se simt 

mai fericiți, prezintă un nivel mai ridicat al satisfacției față de viață și, în general, tind să manifeste 

mai degrabă emoții pozitive. Pe scurt, tinerii caracterizați printr-un nivel mai ridicat al inițiativei 

pentru creștere personală se simt, de asemenea, mai sănătoși din punct de vedere mental. Datele pe 

care le-am obținut în studiul realizat în rândul adolescenților au fost în aceeași direcție cu portretul 

creionat de Robitschek și Keyes [20]: adolescenții care au prezentat un nivel mai ridicat al inițiativei 

pentru creștere personală au tins să prezinte, de asemenea, un nivel mai ridicat al satisfacției față de 

viață, privită în totalitatea aspectelor ei. 

Demersul empiric pe care l-am realizat și rezultatele acestuia trebuie analizate ținând cont de 

următoarele limite: 

a) volumul relativ redus al eșantionului de conveniență de adolescenți în care am administrat 

chestionarele; disproporția dintre numărul fetelor și cel al băieților; în plus, majoritatea 

participanților a fost reprezentată de adolescenți rezidenți în mediul urban, mediul rural fiind, 

așadar, subreprezentat în compoziția eșantionului; în viitoarele studii, ne propunem 

acoperirea tuturor acestor limite; 

b) faptul că dintre componentele stării de bine percepută subiectiv, am măsurat doar 

componenta cognitivă (evaluativă), și anume satisfacția globală față de viață; în viitoarele 

studii, ne propunem să explorăm toate fațetele stării de bine (și anume subiectivă, psihologică 

și socială) și subdomeniile acestora;  

c) natura corelațională a studiului (variabilele au fost măsurate concomitent) care nu permite 

interpretarea rezultatelor în termeni de cauzalitate (aceasta este dinamică și implică co-

ocurența sistematică în timp a caracteristicilor investigate); în viitoarele studii, ne propunem 

utilizarea unui design longitudinal care ne va permite interpretarea în termeni de cauză-efect 

a relațiilor dintre, pe de o parte, dimensiunile percepției cu privire la semnificațiile propriei 

vieți, inițiativa pentru creștere personală, predispozițiile personale, respectiv alte 

caracteristici individuale și familiale și, pe de alta, domeniile și subdomeniile stării de bine 

în rândul adolescenților; în acest sens, foarte important este studiul modului în care 

fluctuațiile în timp în ceea ce privește nivelul variabilelor independente (presupuse a juca un 

rol cauzal în determinarea stării de bine subiective) afectează nivelul componentelor stării 

de bine în rândul adolescenților. 

Implicaţii practice 

În contextul tranziţiei către societatea globală şi al provocărilor pe care le aduc schimbările 

sociale, culturale și economice care se succed într-un ritm alert și care cer adaptare flexibilă din 

partea indivizilor umani, specialiştii s-au preocupat de delimitarea semnificaţiilor dezvoltării 

sănătoase (pozitive) a copiilor, adolescenţilor și a tinerilor, precum și de factorii care contribuie la 

aceasta. Astfel, M. D. Resnick sau R. Takanishi R. au evidențiat abilităţile și competenţele care sunt 

considerate resurse esenţiale pentru dezvoltarea sănătoasă a adolescenţilor şi pentru adaptarea cu 

succes la tranziţia către vârsta adultă [cf. 29]. Acestea includ: a) capacitatea de a reflecta asupra 

propriului eu, precum și asupra propriei existenţe și de a se cunoaşte pe sine; b) capacitatea de 

formare a relaţiilor cu adulți bazate pe încredere, susţinere şi afecţiune; c) capacitatea de interacţiune 

cu alți adolescenți şi de experimentare a sentimentului de apartenenţă la grupurile specifice 

adolescenței; d) capacitatea de a-şi forma și dezvolta o reţea eficientă de suport social; e) 

competenţele sociale și emoţionale care le permit adolescenţilor să îşi dezvolte sentimentul valorii 

de sine, să adopte decizii responsabile, să-şi planifice acţiunile, proiectele de viitor și să stabilească 

relaţii interpersonale sănătoase; f) conduita orientată către participarea activă la viaţa familiei, 

precum şi a comunităţii şi societăţii; g) capacitatea de integrare a conflictelor de valori şi de formare 
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a propriului sistem valoric, matur şi adaptat cerinţelor actuale; h) capacitatea de a trăi bucuria vieţii, 

încrederea în propria existenţă, în viitor și în oportunităţile pentru succesul personal. Într-un astfel 

de context, devine evident faptul că identificarea variabilelor cheie (individuale și de mediu) care 

pot contribui la crearea și la menţinerea bazelor necesare pentru dezvoltarea sănătoasă, echilibrată 

şi pentru starea de bine în rândul adolescenţilor și al tinerilor și lucrul cu acestea, în vederea activării 

resurselor și a creării condiţiilor favorabile adaptării într-o societate în continuă schimbare, trebuie 

să reprezinte una dintre priorităţile de pe agenda de lucru a decidenţilor și practicienilor din sistemul 

de asistenţă psiho-socio-pedagogică care se preocupă de segmentul populaţional reprezentat de 

tânăra generaţie. Încă de timpuriu, lucrul asupra percepţiei pe care adolescenţii şi tineri o au cu 

privire la semnificaţiile, sensul şi misiunea propriei lor existenţe, precum și încurajarea acestora 

pentru a se implica într-un mod continuu, activ și responsabil în propria creştere și dezvoltare, 

pentru a-şi spori potenţialul de adaptare la sarcinile şi la provocările dezvoltării pe care le aduce 

societatea contemporană constituie una dintre direcţiile pe care trebuie să acţioneze. 

Prezenta lucrare s-a preocupat de rolul pe care dimensiunile percepţiei cu privire la 

semnificaţiile și la importanţa propriei existenţe, alături de iniţiativa pentru creştere personală și de 

alte caracteristici individuale îl au în raport cu satisfacţia faţă de viaţă în rândul adolescenţilor. Prin 

prima ipoteză de lucru, am presupus că prezenţa percepţiei cu privire la semnificaţia propriei vieţi 

este un predictor pozitiv al satisfacţiei faţă de viaţă în rândul adolescenţilor. Datele pe care le-am 

obţinut au susţinut această ipoteză. Semnificaţia şi importanţa propriei vieţi sunt răspunsuri la 

întrebarea,,Pentru ce trăiesc?”, pe care, probabil, mulţi dintre noi ne-o punem la un moment dat al 

existenţei. Adolescenţii şi tinerii care pot răspunde la o astfel de întrebare tind să fie mai sănătoşi 

din punct de vedere mental, mai fericiţi şi mai satisfăcuţi faţă de viaţa lor [7, 8, 12, 26], deoarece 

au convingerea că și-au construit o direcţie clară în viaţă, o misiune în raport cu care sunt chemaţi 

să se angajeze. 

Prin cea de-a treia ipoteză, am presupus că implicarea activă în acţiuni orientate către 

creşterea personală reprezintă un alt predictor pozitiv al satisfacţiei faţă de viaţă în rândul 

adolescenţilor. Şi această ipoteză a fost susţinută de datele analizei de regresie liniară multiplă, pe 

care am realizat-o pornind de la scorurile obţinute de către adolescenţii investigaţi. Iniţiativa pentru 

creştere personală semnifică angajamentul activ și intenţionat al unei persoane în procesul adaptării 

la provocări şi al valorificării oportunităţilor pentru propria dezvoltare. Motivându-i şi învăţându-i 

pe adolescenţi, în cadrul programelor de consiliere pentru dezvoltare personală, să conştientizeze 

ce anume deţin, ce anume le lipseşte și cum anume să acţioneze, pentru a achiziţiona şi îmbogăţi 

abilităţile și competenţele despre care se ştie că reprezintă variabile importante ce contribuie la 

realizarea propriilor scopuri şi la experienţa unei vieţi productive și pline de sens, îi putem ajuta să 

treacă mai uşor peste provocările specifice perioadei de tranziţie reprezentată de adolescenţă. În 

acelaşi timp, putem pune bazele pentru confruntarea adaptativă cu noi circumstanţe de viaţă şi 

sarcini specifice următoarelor etape ale dezvoltării, precum şi fundamentele pentru o viaţă personală 

plină de satisfacţie și de emoţii pozitive. 
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Spătaru Tatiana  

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A MASS MEDIA IN SOCIETATEA 

INFORMAȚIONALĂ 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE MEDIA WITHIN INFORMATIONAL SOCIETY 

Rezumat 

În articol este abordat conceptul de responsabilitate socială din perspectiva mass media în 

contextul societății informaționale. Sunt detaliate categoriile științifice cu care se operează în articol. 

Este definită noțiunea societate informațională și conceptualizată noțiunea responsabilitate socială. 

Responsabilitatea socială a mass-media este intens studiată în cadrul societăților informaționale precum 

SUA și Japonia. Studiul comparat a permis autoarei să identifice problema în cadrul societății din 

Republica Moldova și să vină cu unele concluzii și recomandări.  

Cuvinte-cheie: mass-media, responsabilitate social, societăți informaționale. 

Abstract  

The article approaches the concept of social responsibility from the mass media perspective 

within informational society. The scientific categories the article operates with are being detailed. The 

notion of informational society is being defined and the notion of social responsibility is being 

conceptualized. Social responsibility of the mass-media is an intensively  studied within informational 

societies of the US and Japan. The comparative study allowed the author to identify the problem within 

the Moldovian society and to come up with some conclusions and recommendations. 

Key-words:mass-media, social responsibility, information societies. 

În condițiile informatizării societății moderne, mass-media devine un instrument eficient 

de procesare a informației în mediul social. Mass-media creează imaginea despre lumea modernă, 

implementează modele de comportament social și orientări valorice. De către sursele de comunicare 

în masă oamenilor le sunt formate orientările valorice în domeniul politicii, ideologiei, economiei, 

dreptului, relațiilor sociale, religiei, moralei etc. Astfel, mass-media modelează și orientează 

comportamentul uman, purtând toată responsabilitatea pentru impactul pe care îl au asupra 

durabilității societății informaționale moderne. 

Definirea noțiunii societatea informațională. Societatea informațională este un termen deja 

intrat în uzul cotidian și academic. Însă, prioritatea în conceptualizarea ideii societății 

informaționale aparține sociologului japonez Yoneji Masuda (1905-1995). „Tatăl Societății 

Informaționale”, așa a rămas în istorie Yoneji Masuda, care a avut o contribuție esențială în 

definirea strategică a unui model pentru societatea tehnologică japoneză [1]. 

Ulterior mai multe evenimente au marcat și prefigurat apariția și evoluția societății 

informaționale. La începutul anilor 1990 în Statele Unite ale Americii intră în uz termenul 

autostrada informațională (infobahn, information highway), cu referire la sistemele de comunicații 

digitale și la rețeaua de telecomunicații pe Internet. Lansarea ideii este rezultatul progresului 

tehnologic în domeniul industriei electronice și al comunicațiilor. A fost un moment în care Statele 

Unite dispuneau de resurse tehnice, tehnologice și financiare pentru crearea de echipamente și 

sisteme care să ofere căi cât mai rapide și eficiente de transmitere a informațiilor. Conceptul este 

asociat cu numele lui Albert Gore, senator și ulterior vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii 

[2]. 

http://www.cnaa.md/
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La provocarea infobahn-ului american Europa reacționează prin elaborarea raportului 

întitulat „Europa și Societatea Informațională Globală: Recomandări pentru Consiliul Europei”, 

cunoscut și sub numele de Raportul Bangemann [3]. Raportul reunea concluziile și recomandările 

unui grup din 20 de experți, coordonat de Martin Bangemann și a fost prezentat reuniunii 

Consiliului Europei din 24-25 iunie 1994, care a avut loc în Corfu. Anume atunci Consiliul Europei 

a decis constituirea Consiliului pentru Societatea Informațională (CSI), un organism specializat, 

dedicat în exclusivitate stabilirii căilor concrete de aplicare a recomandărilor din raportul 

Bangemann. Tot în același an ( 19 iulie 1994) a fost elaborat primul plan european de acțiune pentru 

Societatea Informațională, întitulat „Drumul Europei către Societatea Informațională”. 

Miniștri din țările G-7 și membri ai Comisiei Uniunii Europene s-au întâlnit la Bruxelles 

la 25 și 26 februarie 1995 în cadrul Conferinței ministeriale privind societatea informațională. 

Factorii de decizie pentru grupul națiunilor G7 au recunoscut, atunci, că: „Progresul în tehnologiile 

informaționale și comunicarea schimbă modul în care trăim: modul în care lucrăm și facem afaceri, 

modul în care educăm copiii noștri, studiem și cercetăm, ne instruim și cum ne distrăm. Societatea 

informațională nu afectează doar modul în care interacționează oamenii, ci și determină structurile 

organizaționale tradiționale să fie mai flexibile, mai participante și mai descentralizate.” 

(Concluziile președintelui Conferinței ministeriale a G-7 privind societatea informațională, 

februarie 1995.) [4]. 

Partenerii G-7 s-au angajat să joace un rol de lider în dezvoltarea Societății Globale de 

Informare. Concluzia făcută în cadrul acestei conferințe a fost că: „ Acțiunea Parteneriatului G-7 

trebuie să contribuie la integrarea tuturor țărilor într-un efortul global. Țările aflate în tranziție și 

țările în curs de dezvoltare trebuie să li se ofere șansa de a participa pe deplin la acest proces care 

le va deschide oportunități pentru a depăși etapele tehnologice în dezvoltare și va stimula 

dezvoltarea socială și economică [4]. 

Dintre multiplele definiții date societății informaționale am considerat oportun să facem 

referință la cea formulată de Fundația de Dezvoltare Comunitară IBM, într-un raport din 1997, 

potrivit căreia „Societatea informațională-reprezintă o societate caracterizată printr-un nivel ridicat 

de intensitate a informațiilor în viața de zi cu zi a majorității cetățenilor, în majoritatea organizațiilor 

și locurilor de muncă; prin utilizarea unei tehnologii comune sau compatibile pentru o gamă largă 

de activități personale, sociale, educaționale și de afaceri, precum și prin capacitatea de a transmite, 

primi și schimba rapid date digitale între locuri, indiferent de distanță” [5]. 

Astfel, „cu fiecare an devenim martorii descoperirilor și lansării de concepte noi care 

beneficiază de sufixul e. De la încercările timide din anii ‘95-’96 de a introduce conceptul de e-

commerce, s-a ajuns în perioada 1998-2005 la promovarea conceptelor de e-business, e-learning, 

e-procurment, e-vote, e-democracy, e-referendum, e-library și e-government. Practic la începutul 

anului 2006 se poate vorbi de conceptul de e-everything” [2]. 

Cel mai mare agent de schimbare elaborat vre-o dată de umanitate – tehnologiile 

informaționale - transformă societățile moderne. Societatea informațională, un concept în deplină 

valorificare și materializare, trebuie să se bazeze pe ipoteze fundamentale despre informație și 

drepturile de informare ale omului, accesul, confidențialitatea, autodeterminarea și controlul 

personal, veridicitatea, mai degrabă decât pe privilegii, putere și interes special. Cei implicați în 

planificarea, dezvoltarea și implementarea sistemelor informatice, în elaborarea și procesarea 

contentului informațional prin canalele mass-media trebuie să-și recunoască responsabilitățile 

sociale și să acționeze în consecință în beneficiul societății și al cetățenilor săi. Ca rezultat al 

evoluțiilor spectaculoase a tehnologiilor informaționale, mass-media a cunoscut schimbări majore, 
transformând lumea modernă într-un „sat global”, materializând ideea lansată de Marshall 

McLuhan, emisă cu 30 de ani înainte despre World Wide Web.  
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În societatea informațională mass-media este cea mai importantă instituție care modelează 

sociumul, formează opinia publică și schimbă comportamentul oamenilor. Totodată, mass-media 

este un promotor al valorilor lingvistice, istorice, educaționale, culturale.  

Conceptualizarea noțiunii responsabilitatea socială a mass-media. Responsabilitatea 

socială a mass-mediei se bazează pe o serie de principii, precum: furnizarea de informații obiective 

și echilibrate; asigurarea principalelor forțe și mișcări politice cu acces echitabil la mass-media; 

asigurarea pluralismului și a diversității de opinii în socium; utilizarea diferitelor surse de 

informații; răspunderea față de societate; păstrarea păcii, toleranței și moralității societale. 

Sursele mass-media moldovenești nu implementează pe deplin principiile responsabilității 

sociale. O explicație ar fi dependența economică de finanțările externe, de interesele și lobbyism-

ul politic, influențele oligarhice interne. Dar și de lipsa unei teoretizări și explicări a conceptului 

privind responsabilitatea socială a mass media în societatea informațională. Zilnic populația 

republicii este supusă impactului a mai mult de 500 surse emițătoare de informație. Rapoartele de 

monitorizare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, proiectele finanțate de Fundația Soros 

Moldova și analizele sporadice ale ONG-urilor nu reușesc să acopere diversitatea surselor și gama 

destul de variată a tematicii contentului informațional autohton. Se simte lipsa unor studii analitice 

longitudinale, comparative, a unei baze statistice și de stocare a datelor privind segmentul mass-

media. În fond, cea mai mare parte a analizelor sunt realizate de sectorul ONG-ist, unde nu putem 

vorbi despre o continuitate și consecutivitate a studiilor. Deocamdată nu dispunem de un centru 

specializat în studii media și măsurării audienței mass-media., inclusiv a monitorizării 

mecanismului online de formare a opiniei publice. Relevanța unui centru MetroMedia este util prin 

dezvoltarea și aplicarea metodologiilor de măsurare a audienței media, a studiilor comparate la nivel 

global, regional, subregional și național.  

În contextul discuțiilor duse în mediul științific internațional privind responsabilitatea 
socială a mass media în societatea informațională, la nivel național este binevenită lansarea 

discuției. Comunitatea academică, universitară și de jurnaliști ar trebui să ilustreze tipurile de 

responsabilități sociale ce trebuie abordate, cine urmează să le abordeze și cum ar putea fi abordate 

și respectate de către unul dintre principalii agenți ai socializării – mass-media. Este momentul 

conceptualizării modului în care responsabilitatea socială a mass media în societatea informațională 

va fi transformat într-o politică organizațională reală.  

Pew Research Center, specializat în studiul opiniei publice în SUA și la nivel global, recent 

a publicat rezultatele cercetării, realizate pe un eșantion din 38 de țări, în raportul Publics Globally 
Want Undiased News Coverage, but Are Divided on Whether Their News Media Deliver (ianuarie 

2018) [6], unde se stipulează că accesul la tehnologia digitală devine din ce în ce mai frecvent. 

Utilizarea web-ului în ceea ce privește mediile sociale pentru a obține știri variază considerabil între 

țări. Persoanele care locuiesc în țările mai bogate au mai multe șanse de acces la internet și de a 

primi știrile online, decât pentru cei care trăiesc în țările mai sărace. 

Studiul transnațional cercetează obiceiurile consumului de știri și atitudinile formate față 

de mass-media. Studiul constată o mediană de 75% din cele 38 de țări eșantionate, care consideră 

că nu este niciodată acceptabil ca o organizație de știri să favorizeze un partid politic față de altele. 

Doar 20% spun că uneori este bine. Europa arată cea mai mare opoziție față de prejudecățile politice 

din știri, inclusiv 89% în Spania și 88% în Grecia, care consideră că acest lucru este inacceptabil. 

Această cifră pentru Statele Unite și Marea Britanie a ajuns la câte 78%, pentru Japonia 76% și 

Australia 87%. Doar 25% din respondenții Indiei au spus că nu este niciodată acceptabilă. În 

general, publicul din întreaga lume este de acord cu faptul că mass-media trebuie să fie imparțială 
în reflectarea problemelor politice. În pofida diferențelor enorme din lume privind structurile 

guvernamentale, politice și mass-media, studiul demonstrează existența unui consens larg și 

puternic al opiniei publice, potrivit căruia rolul mass-media nu este acela de a aborda aspectele 

politice, ci de a raporta veridic și echidistant informația [6]. 
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Responsabilitatea socială a mass-media reprezintă obiect de studiu în cadrul societăților 

informaționale. Un număr tot mai mare de articole, publicate în revistele de prestigiu, vorbesc 

despre actualitatea și importanța acestei probleme. Studiul comparat asupra viziunilor demonstrate 

de populația unor asemenea țări precum SUA și Japonia privind responsabilitatea socială a mass-

media sunt relevante pentru experiența unui stat în proces de construire a valorilor democratice, 

precum este Republica Moldova. 

Percepția responsabilității sociale a mass-media în SUA. Rezultatele recentului raport 

Knight-Gallup „Viziuni americane: încredere, mass-media și democrație" (2017) confirmă faptul 

că încrederea publică în mass-media este la un nivel scăzut în toate timpurile. Un eșantion de peste 

19 000 de adulți din SUA arată că americanii cred că mass-media joacă un rol important în 

democrația americană, este cheia democrației, însă mulți nu o pot numi drept o sursă de știri 

obiectivă. 84 la sută dintre americani cred că mass-media are un rol foarte important în democrație, 

în special în ceea ce privește informarea publicului, dar nu văd că acest rol este îndeplinit, iar mai 

puțin de jumătate (44%) nu au putut numi o sursă de știri obiectivă. 

Percepțiile media ale americanilor diferă în funcție de afilierea politică. În timp ce 

majoritatea americanilor au recunoscut în mod clar importanța mass-media într-o democrație, au 

existat diferențe între opiniile democraților și republicanilor. În timp ce 54% dintre democrați au o 

părere foarte bună sau puțin favorabilă asupra mass-mediei, 68% dintre republicani văd media într-

o lumină nefavorabilă. 

Mai multe surse fac mai greu ca oricând să fie bine informați americanii. 58 la sută din 

eșantion spun că numărul crescut de surse de știri face mai greu să fii informat, iar 38 la sută, 

dimpotrivă, spun că este mai ușor. Jumătate dintre adulți (50%) spun că există suficiente surse 

pentru a sorta faptele, înregistrând o scădere față de 1985 (66%). Există unele nuanțe, consumatorii 

orientați către digital sunt printre cei care spun că este mai ușor să fii informat. 

În societatea americană preocuparea față de "știrile false" este ridicată. 73 la sută dintre 

americani spun că răspândirea informațiilor inexacte pe internet reprezintă o problemă majoră. Doar 

50% dintre aceștia își exprimă încrederea că oamenii pot reduce prejudecățile pentru a sorta faptele 

din știri, înregistrând un nivel mai inferior decât la o generație în urmă (66%). și mai puțin de o 

treime dintre americani susțin că, personal, sunt foarte încrezători că pot spune când o sursă 

raportează știri false față de comentarii sau opinii. 

Percepțiile americanilor privind ceea ce constituie "știrile false" variază. Majoritatea 

americanilor cred că oamenii percep informațiile false ca și cum ar fi fost "întotdeauna" adevărate. 

40 la sută dintre republicani spun că știrile emise de un politician sau un grup politic într-o lumină 

negativă ar trebui "întotdeauna" să fie considerate știri false. 

Publicul este divizat în ceea ce privește responsabilitatea pentru informare: însăși 

persoanele fizice sau mass-media. Când au fost întrebați cine este principalul responsabil pentru 

asigurarea faptului că americanii primesc o imagine corectă și echilibrată din punct de vedere politic 

al știrilor, 48% dintre americani au spus că însăși indivizii și același procent au indicat mass-media. 

Republicanii se îndreaptă către plasarea responsabilității principale asupra individului (53%), în 

timp ce democrații se înclină spre plasarea responsabilității asupra mass-media (53%). 

Mulți americani preiau știrile din social media, dar majoritatea nu o văd pozitiv. În timp ce 

americanii cred că internetul, agenții de știri, videoclipurile cetățenilor și știrile prin cablu au avut 

un impact pozitiv mai mult decât negativ asupra mediului de știri din SUA în ultimii 10 ani, 

majoritatea (54%) spun că impactul site-urilor social media precum Facebook și Twitter în mediul 

de știri a fost negativ. Și 53% susțin că liderii politici care folosesc social media pentru a comunica 
direct cu publicul au fost mai negativi decât pozitivi. 

Americanii realizează schimbul de știri în special cu oamenii care împărtășesc aceleași 

opinii. 64 la sută dintre americani spun că "frecvent" (27%) sau "ocazional" (37%) împărtășesc știri 
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cu prietenii, cu familia sau cu adepții social media. Cu toate acestea, americanii care fac schimb de 

știri recunosc că partajarea lor se realizează în cea mai mare parte cu persoane care dețin o opinie 

similară (68%), decât opinii diferite (29%). 

Opiniile publicului investigat se divid în funcție de faptul dacă platformele ar trebui să fie 

reglementate. Majoritatea (57%) consideră reglementarea platformelor internet, inclusiv Google și 

Facebook, drept "o problemă majoră" pentru democrație. 49 la sută spun că ar trebui să existe reguli 

sau norme privind metodologia procesării știrilor de pe aceste site-uri majore, iar 47% spun că ar 

trebui să fie libere, să ofere utilizatorilor conținuturi de știri pe care și le doresc [7]. 

Percepția responsabilității sociale a mass-media în Japonia. O perspectivă japoneză 

asupra mass-media în era internetului, având în vedere modul în care se formează astăzi opinia și 

comportamentul public, este oferită de profesorul Kimura Tadamasa de la Universitatea Rikkyo [8].  

În a doua jumătate a anilor 1990, când Internetul a început să se stabilească în Japonia ca 

un canal principal pentru interacțiunea socială, au existat mari speranțe că lumea online va deveni 

o nouă sferă publică. Aceasta a oferit oamenilor oportunitatea de a se angaja liber în dezbateri, 

eliberate de relațiile lor personale existente și de statutul socio-economic și neîngrădite de timp sau 

locație. În Japonia, fonduri publice considerabile au fost cheltuite pentru a construi locuri online 

unde cetățenii ar putea ridica și delibera probleme, ar face schimb de opinii, ar forma un consens 

social și ar contribui la procesul decizional. 

Cu toate acestea, în opinia profesorul Kimura Tadamasa, comunicarea anonimă online 

restricționează foarte mult indicațiile sociale normale ale conversației, cum ar fi expresiile faciale. 

Unii folosesc voalul anonimatului pentru a face comentarii iresponsabile sau inadecvate, iar 

disputele încălzite și flambarea sunt comune. Dacă un forum bazat pe web limitează dezbaterile la 

membrii înregistrați, apoi, majoritatea utilizatorilor săi vor migra în altă parte. 

Pe lângă faptul că este un loc bun pentru a suna, Internetul permite utilizatorilor să audă 

ceea ce vor ei să audă. Este ușor să găsiți oameni cu gusturi și valori similare. Interacțiunile și 

emoțiile comune duc la amplificarea opiniilor și ideologiilor într-un efect de ecou-cameră. Acest 

lucru poate transforma credințele individuale în extreme și poate conduce la polarizarea grupului, 

tentând oamenii să ia împreună decizii mai radicale decât le-ar lua ca indivizi.  

Există o creștere a recunoașterii că opinia publică se formează în mod diferit pe internet 

decât în mod tradițional în lumea offline. Acest lucru este însoțit de îngrijorarea că noua sferă 

publică este un focar de amenințare, atacuri, acuzații și cu răspândirea de știri false, "fapte 

alternative" și alte informații nediscriminatorii. 

În rezultatul desfășurării numeroaselor proiecte de cercetare pe internet și studierii 

atitudinilor exprimate online, începând cu anii 1990 până în prezent, autorul Kimura Tadamasa a 

elaborat structura opiniei online din Japonia, demonstrând că nu este nici extremă, nici excepțională. 

Mai degrabă reflectă mișcări societale largi, care sunt împărțite într-o anumită măsură de toate țările 

dezvoltate. El a elaborat și lansat în circuitul științific japonez sintagma „ecosistemul media 

japonez”, dar și o inovație noțională „cetățeni digitali”.  

Opinia online se formează în ecosistemul media, unde se creează știri și se împărtășesc atât 

surse online, cât și surse tradiționale. În Japonia, opinia publică a fost formată, în primul rând, de 

mass-media și de organizațiile cu putere politică puternică. Deja în era internetului, nu mai este un 

caz în care mass-media oferă pur și simplu știri cititorilor, ascultătorilor și telespectatorilor. 

Membrii publicului pot contribui la procesul media prin difuzarea reacțiilor pe Facebook, Twitter 

și alte medii sociale sau bloguri, forumuri de discuții și secțiuni de comentarii pe site-urile editorilor. 

Între mass-media și mass-media sociale se află "media de mijloc", care include site-uri de 

știri online, precum BuzzFeed Japan și J-Cast News și portaluri de agregare precum Naver Matome. 

Interacțiunea dintre aceste trei sfere creează o platformă pentru dezvoltarea opiniei online. În 

Japonia, Yahoo News joacă un rol imens în modelarea opiniei online. Rezultatele unui sondaj, 
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efectuat în iulie-august 2016, pe un eșantion de 1100 de respondenți în vârstă de 16-69 ani în 

regiunile Kantō, Tōkai și Kansai, ilustrează proporția mare de utilizatori de Internet, care accesează 

titlurile zilnice prin Yahoo News.  

De asemenea, rezultatele studiilor au relevat faptul că devine din ce în ce mai obișnuit să 

se scrie opinii și comentarii, în special în rândul tinerilor. Aproximativ o treime dintre oameni, 

indiferent de vârsta lor, scriu opinii despre produse și servicii. Diferențele generatoare sunt totuși 

resimțite în proporția utilizatorilor care scriu pe 2 canale și alte panouri de mesaje anonime, 

partajând conținutul și creând presiuni. Aproximativ 10% dintre cetățenii digitali se implică în 

aceste activități, crescând la 20% pentru partajarea conținutului de către utilizatorii cu vârste 

cuprinse între 16 și 24 de ani [8].  

Datele statistice vin să confirme tendința de digitalizate totală în regiunea Asia-Pacific. 

Japonia în Asia de Est a înregistrat cel mai mare număr de utilizatori de internet. Japonia deține 

locul trei în regiune cu 101 milioane de utilizatori. În al doilea trimestru din 2016, Japonia a 

înregistrat peste 45 de milioane de adrese IPv4 unice, oferind internet la o viteză medie de conectare 

de aproximativ 17,1 mega biți pe secundă.  

Datele statistice arată că cea mai mare parte a populației care utilizează internetul în Japonia 

are vârsta de 55 de ani și peste, partea majoritară reprezentând-o bărbații. Cele mai populare 

categorii de conținut online din Japonia sunt căutarea și navigarea. Dintre utilizatorii de internet 

73,6% sunt implicați în vizionarea conținutului video online prin intermediul oricărui dispozitiv.  

Aproape 59% din populația japoneză a accesat internetul prin telefonul mobil în 2016. 

Previziunile estimează că această cifră va crește până la 61,6% în 2021. Aplicația cea mai populară 

a fost serviciul de mesagerie mobilă LINE, una dintre cele mai populare aplicații Messenger din 

întreaga lume. Alte aplicații mobile populare includ Twitter, Facebook și Apple Music.  

Statisticile recente relevă că cele mai populare rețele sociale din Japonia sunt LINE, urmate 

de Facebook și Twitter. În luna mai 2015 Twitter a înregistrat 18,32 milioane de vizitatori doar din 

Japonia. În pofida utilizării masive a aplicațiilor mobile și a mesageriei, penetrarea activă a mass-

media socială a fost de numai 43% în 2016, Japonia clasându-se la limita inferioară a implicării 

utilizatorilor sociali online în țările asiatice.  

În schimb, vânzările de comerț electronic cu amănuntul în Japonia au ajuns la 89,55 

miliarde de dolari SUA în 2016 și au plasat ulterior țara pe una dintre cele mai puternice piețe de 

comerț online din întreaga lume. Cifrele actuale ale industriei plasează penetrarea cumpărătorilor 

digitali în Japonia la 69% din populație. Retailerul online Rakuten a fost al doilea site de 

cumpărături online cel mai vizitat, clasându-se ușor în spatele concurentului american Amazon [9]. 

Percepția responsabilității sociale a mass-media în Republica Moldova în loc să devină un 

domeniu distinct de studiu rămâne un subdomeniu secundar, puțin valorificat practic și 

conceptualizat teoretic. Motivele ar fi de ordin istoric, dar țin și de lipsa unei perspective cu privire 

la rolul adecvat al presei în crearea societății informaționale, evoluția educației jurnalistice și 

relațiile dintre cadrele didactice universitare și jurnaliștii practicieni.  

Problema corelației dintre libertatea și responsabilitatea surselor de comunicare în masă 

este de o urgență deosebită în Republica Moldova. Comunitatea jurnalistică are un impact direct 

asupra formării conștiinței de masă. Libertatea unei surse mass-media ar trebui să se limiteze la 

responsabilitatea mijloacelor de comunicare în masă pentru contentul informațional livrat în spațiul 

public. Responsabilitatea mass-media este cea care contribuie în mod activ la consolidarea și 

dezvoltarea societății, la promovarea unui model al culturii comunicării, al principiilor construirii 

unei societăți informaționale.  

Sursele de comunicare în masă dispun de metode directe și ascunse de manipulare a 

publicului. Problema este în ce scopuri utilizează metodele de manipulare mass-media. Latura 

manipulativă negativă se manifestă prin discursurile instigatoare la ură și discriminare, cultura 
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scăzută a exprimării verbale și scrise, erorile lingvistice de pe paginile web, dezinformarea 

intenționată și știrile false, cultivarea sentimentului de nesiguranță și frică etc. La care se mai adaugă 

rețelele de socializare cu toată varietatea de posibilități comunicative, blog-urile, postările video 

personale, etc. Libertatea și anonimatul în spațiul public al comunicării online dezvoltă o subcultură 

a comunicării, dar și anumite tendințe în structurarea opiniei publice. Lipsa limitei acolo unde 

începe și unde finisează libertatea exprimării în spațiul comunicării publice, „abuzul” de libertate 

al mass-media, toate acestea au efectul negativ asupra publicului.  

Drept confirmare servesc rezultatele sondajului de opinie „Percepția populației privind 

informațiile false și distorsionate din mass-media”, realizat de IMAS în cadrul „Campaniei media 

împotriva informațiilor false și tendențioase”, desfășurată de Asociația Presei Independente, 

Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Telejurnaliștilor Independenți din Moldova. 

Sondajul a fost realizat la telefon pe un eșantion de 826 de respondenți, din 12 regiuni teritoriale, 

din mediul rural și urban, în perioada 27 ianuarie – 1 februarie 2016. În percepția populației 

dezbaterile politice televizate, jurnalele de știri TV și mediul online sunt cele mai afectate de 

fenomenul manipulării. Sondajul arată că 51 la sută din respondenți consideră că ar putea înțelege 

când un mesaj din mass-media este manipulator sau propagandistic, în timp ce 47% se simt mai 

degrabă nepregătiți să facă față acestui fenomen.  

Potrivit cercetării citate, televiziunea rămâne sursa de informație dominantă în Republica 

Moldova, cu impact predominant de manipulare. Dezbaterile politice televizate și jurnalele de știri 

TV, urmate de mediul online (internetul, site-urile de socializare, blogurile) înregistrează ponderi 

importante în percepția respondenților privind informația falsă cu tematică socio-politică.  

Modalitatea de manipulare, percepută ca fiind cel mai des utilizată de instituțiile media, 

este „selecția subiectelor”, care convin patronului instituției: 32% afirmă că are loc aproape 

întotdeauna, iar 37% - deseori. La fel, 68 la sută dintre consumatorii de știri socio-politice consideră 

că știrile sunt făcute mai mult pentru a crea imaginea unui politician sau unei persoane publice. 

Titlurile de senzație, „scoaterea din context”, utilizarea manipulatoare a opiniilor unui expert, 

„minciuna prin omisiune” sunt alte câteva tehnici de manipulare percepute de respondenți.  

Circa ¾ dintre participanții la sondaj au declarat că știu ce înseamnă manipulare, dar cifra 

scade proporțional cu înaintarea în vârstă a respondenților sau cu nivelul mai scăzut de educație. 

Același lucru este valabil și pentru persoanele care nu au un loc de muncă și petrec mai mult timp 

acasă. Dintre respondenții care spun că sunt la curent cu termenul de manipulare, cel mai des se 

simt manipulați de politicieni și mass-media. Doar 8% din persoanele investigate au afirmat că presa 

din Republica Moldova se comportă în foarte mare măsură responsabil față de public; în timp ce 

majoritatea eșantionului (56%) sunt nemulțumiți de lipsa de responsabilitate a mass-media 

naționale [10].  

Concluzii. Procesele intense de informatizare se derulează la nivel global. Societatea 

informațională a devenit o realitate. Mass-media în condițiile societății informaționale se transformă 

ea însuși și are un impact din ce în ce mai mare asupra publicului. Efectele mass-media corelează 

cu contextul socio-economic. Cu referire la Republica Moldova sursele de comunicare în masă 

trebuie să contribuie la echilibrul social, și nu doar să servească interesele politice și oligarhice. 

Responsabilitatea surselor de comunicare în masă contribuie la fortificarea statului, imaginii interne 

și externe despre țară, promovarea valorilor democratice, a activismului, integrității și coeziunii 

sociale.  
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MIGRAȚIA ECONOMICĂ. STUDIU DE CAZ  

ECONOMIC MIGRATION. CASE STUDY 

Rezumat 

Cercetările psihosociologice atestă faptul că familia actuală este marcată de separarea membrilor 

prin migrație economică, ceea ce conduce la efecte negative în structura și funcționalitatea ei. Încercările 

de contracarare a unor astfel de situații de către membrii familiei sunt, de asemenea, numeroase, dar 

îndoielnice în privința la efectele acestora: disfuncțiile familiale sunt mai mult amânate și atenuate decât 

soluționate. În acest context, psihointervenția este orientată spre structura alterată a familiei în așa fel 

încât aceasta să-și poată rezolva problemele cu care se confruntă.  

Cuvinte-cheie: Familie, migrația economică, terapia de familie, studiu de caz, structura familiei. 

Abstract  

The psychosocial researches attest the fact that the current family is marked by the separation of 

members through economic migration, which leads to negative effects in the structure and functionality 

of families. The attempts to counteract such situations by family members are also numerous but 

questionable about their effects: family dysfunctions are mostly postponed and attenuated but not 

resolved. In this context, psychointervention is directed to the family's altered structure in such a way 

that it can solve the problems it faces. 

Key-words: Family, economic migration, family therapy, case study, family structure. 

Cercetările psihosociologice atestă faptul că familia actuală este marcată de separarea 

membrilor prin migrație economică, ceea ce conduce la efecte negative în structura și 

funcționalitatea ei. Nu putem ignora faptul că o familie „bolnavă” din punct de vedere interpersonal, 

generează în perspectivă o societate fragilă din punct de vedere psihosocial. Ea distorsionează 

profund rolurile, scopurile, aspirațiile și comportamentele membrilor săi, periclitează – în 

consecință – nu numai eficiența și stabilitatea socială a acestora, ci și eficiența, coerența și echilibrul 

psihomoral al societății ca întreg [8, p. 362].  

http://www.cyber-rights.org/documents/bangemann.htm
http://www.cyber-rights.org/documents/bangemann.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-95-2_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-95-2_en.htm
http://www.local-level.org.uk/uploads/8/2/1/0/8210988/netresult.pdf
http://www.local-level.org.uk/uploads/8/2/1/0/8210988/netresult.pdf
file:///C:/Users/Documents/Downloads/Pew-Research-Center_Publics-Globally-Want-Unbiased-News-Coverage-but-Are-Divided-on-Whether-Their-News-Media-Deliver_2017.01.11.pdf
file:///C:/Users/Documents/Downloads/Pew-Research-Center_Publics-Globally-Want-Unbiased-News-Coverage-but-Are-Divided-on-Whether-Their-News-Media-Deliver_2017.01.11.pdf
file:///C:/Users/Documents/Downloads/Pew-Research-Center_Publics-Globally-Want-Unbiased-News-Coverage-but-Are-Divided-on-Whether-Their-News-Media-Deliver_2017.01.11.pdf
https://medium.com/trust-media-and-democracy/10-reasons-why-americans-dont-trust-the-media-d0630c125b9e
https://medium.com/trust-media-and-democracy/10-reasons-why-americans-dont-trust-the-media-d0630c125b9e
https://www.statista.com/topics/2361/internet-usage-in-japan/
http://mediacritica.md/sondaj-cji-56-din-consumatorii-de-presa-sunt-nemultumiti-de-lipsa-de-responsabilitate-mass-media/
http://mediacritica.md/sondaj-cji-56-din-consumatorii-de-presa-sunt-nemultumiti-de-lipsa-de-responsabilitate-mass-media/


212 

 

Încercările de contracarare a unor astfel de situații de către membrii familiei sunt, de 

asemenea, numeroase, dar îndoielnice în privința la efectele acestora: disfuncțiile familiale sunt mai 

mult amânate și atenuate decât soluționate. Convingerea că cercetările psihosociale pot veni în 

sprijinul familiilor ce se confruntă cu situații de criză a fost pe larg împărtășită și promovată. Hill 

(1947) a evidențiat că „un rol vital revine acestora, dacă nu în schimbarea familiei, măcar în 

predicția trendurilor semnificative și în soluționarea eficientă a problemelor. Cu acest suport, vom 

putea vedea familia supraviețuind în epoca tehnologiilor, a urbanizării, a mobilității sociale cu mai 

puține cicatrici și cu vitalitate”.  Burgess (1973) consideră că indivizii nu își pot reconstrui viața de 

familie singuri, utilizând numai resursele lor limitate și că cercetarea științifică poate juca un rol 

important în acest sens. Intervenția practică a specialiștilor are un rol hotărâtor în societatea 

modernă, prin intermediul unor instrumente precum consilierea maritală, servicii de orientare a 

copilului, psihologia clinică etc. [apud 9 ].  

Constatările atestate în cercetările Cuznețov L., Gonța V., Cojocaru M., Cheianu-Andrei D., 

Gavriliuc C. etc. ne-au permis să concluzionăm ca odată ce familia este marcată de migrația 

economică, ea începe să funcționeze mai slab. Migrația economică exercită presiune asupra 

structurii sistemului familial și aceasta conduce la scăderea coeziunii și adaptabilității familiale, la 

amplificarea conflictelor și nesoluționarea acestora; iar pe de altă parte, multiplicarea eforturilor 

membrilor familiei pentru menținerea homeostaziei, ceea ce conduce spre creșterea rezistenței 

acestora spre schimbare. 

Scopul cercetării l-a constituit optimizarea capacității de funcționare a sistemului familial în 

condițiile schimbărilor survenite ca rezultat al migrației economice.  

Ipoteza cercetării. Presupunem că prin intervenție psihologică cu familia care suportă 

efectele migrației economice poate fi diminuată disfuncționalitatea acesteia.  

Fisher (1992) evidențiind relațiile dintre informație, motivație și competențe 

comportamentale, demonstrează că lipsa unei componente nu permite schimbarea 

comportamentului individului [1, p.14]. 

 

 

 

 

 

 

Schimbarea funcționalității sistemului familial marcat de migrația economică depinde și de 

gradul motivației membrilor pentru aceasta. Motivația ține de informațiile pe care le dețin membrii 

familiei. Astfel, la o primă întâlnire cu familia marcată de migrația economică ne-am propus să 

aflăm ce cunosc ei despre o bună funcționare a familiei și să-i familiarizăm cu mecanismul pe care 

îl propunem noi pentru îmbunătățirea relaționării membrilor familiei. Noile cunoștințe pot stimula 

membrii familiei să-și formeze noi competențe și/sau să renunțe la unele conduite care mențin 

problemele în familie. 

 Drept explicație a necesității acestui interviu este și particularitatea pe care I. Mitrofan a 

semnalat-o la familiile românești aflate în impas, și anume, rezistența semnificativ crescută a 
întregii familii, majoritatea membrilor ei refuzând să se implice în terapie și preferând sau 

solicitând, consiliere exclusivă pentru unul dintre membrii-simptom, considerat ca fiind singurul 

„bolnav”, „răspunzător” sau „țap ispășitor” al tuturor problemelor din familie [8, p.365-366]. 
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Ședința de inițiere are ca scop: 

1. Formarea unui context agreabil și pozitiv, reducând astfel frica și promovând o 

dezvoltare timpurie a alianței terapeutice.  

2. Implicarea membrului plecat la munci peste hotare s-a realizat prin antrenarea 

partenerului prezent, ca acesta să ceară soțului/soției, într-o manieră pozitivă, neamenințătoare, să 

participe la ședințe prin internet. În cazul când partenerul respectiv rămânea reticent (mai des au 

adoptat o asemenea poziție bărbații), cu permisiunea partenerului prezent, am luat noi direct 

legătura, pentru a explica faptul că consilierea nu este un tratament pentru oameni „bolnavi” sau 

„nevrotici”, ci o experiență educațională, care are ca scop îmbunătățirea relațiilor dintre membrii 

familiilor marcate de migrația economică. 

3. Evaluarea motivației. Acest lucru l-am realizat cerând fiecărui partener să evalueze 

dorința de a îmbunătăți funcționalitatea familiei pe o scală de la 0 (nici o dorință) la 10 (dorință 

puternică). Evaluarea motivației a fost realizată în format unu la unu, din cauza că poate fi 

devastator pentru un soț să audă că pe o scală de la 0 la 10 soția sa își poziționează motivația la 

nivelul 5, când el presupunea că acesta va fi de 9 sau 10, și viceversa. Această informație a fost 

utilă, deoarece cu cât motivația este mai mare, cu atât membrul familiei marcate de migrația 

economică este mai dispus la schimbările comportamentale.  

4. Ventilarea sentimentelor prin care am încurajat ca fiecare membru să exploreze și 

ventileze durerile, sentimentele rănite, furia și învinuirile acumulate. Catharsisul le-a permis 

membrilor familiei marcate de migrația economică să se elibereze de sentimentele negative și să se 

simtă bine, cel puțin temporar, astfel cimentând relația terapeutică. Membrii familiilor au simțit că 

noi empatizăm cu situația lor, că ne-am implicat fără rezerve în înțelegerea profunzimii 

dezamăgirilor lor emoționale și că avem un interes autentic pentru bunăstarea lor. Adesea clienții 

au nevoie de a-și ventila sentimentele, înainte de a-și exprima dorințele, necesitățile. Ventilarea 

sentimentelor s-a realizat individual cu fiecare membru al familiei, deoarece acest tip de 

„descărcare”, deși poate fi folositor ca modalitate de a scăpa de ostilitate, poate direcționa furia spre 

partener, luând forma unui atac contra acestuia, dacă nu le-am format abilități de comunicare. Am 

acordat suficient timp pentru ventilare, astfel încât participanții să depășească situația de a dezgropa 

trecutul, și pentru a trece la acțiune în vederea formării aptitudinilor de interrelaționare în prezent. 

Este imposibil să se stabilească o regulă solidă de a rămâne în prezent cu orientarea conștientă spre 

viitor, dacă nu există timp suficient pentru eliberarea catharsică (țipete, lacrimi și bătutul cu pumnii 

în piept). 
5. Combaterea rezistenței împotriva consilierii. Una dintre primele întrebări adresate 

soților a fost: „Ce nerealizări ați avut în viață, care vă provoacă sentimente de vină?”, „Regretați 

pentru ceva în viață?”. și soții deseori răspundeau: „Da, am pentru ce regreta. Regret că nu am fost 

destul de sinceră cu partenerul meu și multe lucruri nu le-am realizat împreună”. Continuând acest 

contact soții au fost întrebați: „Dar dacă ați fi acum și aici sincer(ă) cu partenerul vostru, ce i-ați 

spune, ce ați face?”. Ideea despre regretele avute în viață este productivă în relațiile familiale. După 

ce soții marcați de migrația economică răspund cu referire la scăpările, insuccesele, regretele avute 

în cuplu, li se oferă o altă întrebare, și anume: „Imaginați-vă că peste un an-doi ne întâlnim împreună 

cu dvs. Care vor fi noile regrete pe care le veți acumula?” 

6. Stabilirea acestui program ca metodă distinctă, diferita față de alte metode ce au eșuat 

în trecut. Familiile marcate de migrația economică au încercat o varietate de tehnici și metode, 

pentru a-și rezolva problemele. Ele au recurs la soluții simple, cum ar fi sfaturi de la familie ori 

prieteni sau citind site-uri ori cărți și recomandări de tipul „7 pași pentru a avea o familie de succes”. 

Într-un fel sau altul, aceste metode pot satisface familia numai pe perioade mici de timp. Dacă 

percepția soților asupra obiectivelor generale ale programului psihocorecțional se aseamănă într-o 

oarecare măsură cu cele încercate anterior, unul dintre parteneri poate trage concluzia: „eu am mai 
încercat asta înainte și nu a funcționat”. Astfel, noi am intervenit asupra acestei cogniții de 

rezistență prin a cere familiei să ne arate cum au încercat ei să implementeze metoda pe care ei o 
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consideră similară, dar care nu a funcționat. Experiențele arată ca aproape orice familie ce a încercat 

ceva similar strategiilor propuse de noi, a tratat lucrurile fie într-un mod inconsistent, impropriu, fie 

strategiile respective au fost aplicate pe perioade foarte scurte de timp. 

7. Realizarea diagnozei structurale 

În continuare vom descrie un studiu de caz: 

 Structura: Este o familie cu o structură în care părinții sunt în conflict de 5 ani, tatăl practică 

munci peste hotare de 7 ani. Au granițe rigide între subsistemul parental și cel al fratriilor. Iar în 

subsistemul fratriilor granițele sunt difuze. 

Flexibilitatea sistemului familial: rigid (nivel foarte scăzut). 

M ] [ T 

_ _ _ _ _ 

B: F 

Rezonanța sistemului familial: separată (eu - noi, apropierea moderată, puțină loialitate, 

interdependență (mai multă independență decât dependență); 

Contextul vieții de familie: familie din mediul urban, cu factorii de stres datorată conflictelor 

între părinți și mai ales la întoarcerea tatălui acasă; acesta deturnează conflictul spre copii, atacându-

i și pe ei, cu sau fără motiv. Copiii au făcut o alianță între ei ca reacție de apărare. O altă sursă de 

stres fiind perioada de tranziție din familie, tranziției copilului mai mare spre adolescență.  

Stagiul de dezvoltare: cuplul cu copii școlari iar cel mare adolescent, unde în relația cu 

părinții se cere o modificare, având acum adolescentul nevoie de mai multă autonomie și 

responsabilitate. 

Problemele: Copilul cel mare intră în stări depresive. 

Genograma familiei marcate de migrația economică: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

În procesul de intervenție cu familia dată au fost selectate și adaptate intervenții sistemice de 

familie și anume tehnici ce conduc membrii familiei spre procesul schimbării (și mai puțin pe 

modalitățile de menținere a homeostaziei) prin: a) renegocierea regulilor sistemului familial marcat 
de migrația economică; b) promovarea relațiilor adecvate rolurilor fiecărui membru al familiei, dar 

și dezvoltarea flexibilității rolurilor în familiile marcate de migrația economică; c) creșterea 

libertății și deschiderii interacțiunilor spre reducerea sau rezolvarea conflictelor dintre membrii 

familiilor marcate de migrația economică; d) focalizarea atenției asupra nevoilor emoționale și a 

50 

Реtru 
49 

Еlеna 

16  

Dan 
12 

Mădălina 



215 

 

creșterii gradului de securitate al fiecărui membru al familiei marcate de migrația economică; e) 

creșterea coeziunii familiale prin eliberarea de inhibiții a membrilor familiei marcate de migrația 

economică. 

În concluzie putem afirma că ceea ce distinge o familie funcțională nu este absența 

problemelor, ci o structură funcțională care să opereze cu aceste probleme. Modalitățile prin care 

putem sprijini membrii familiilor marcate de migrația economică se regăsesc în serviciul de 

asistență psihologică, care trebuie acordat cât mai timpuriu, din momentul când se face cunoscută 

intenția unui membru de a pleca la munci peste hotarele țării. Psihointervenția este necesară pentru 

a eficientiza procesul de redistribuire, de renegociere a rolurilor, pentru a interveni în stabilirea 

regulilor, patternurilor de comunicare, ce vor contribui la adaptarea mai rapidă a sistemului familial 

la noile condiții și la noua structură. 
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 PERCEPȚIA ROLULUI FEMEII DE CĂTRE BĂRBAT 

PERCEPTION OF WOMEN'S ROLE BY MALE 

Rezumat 

Dezvoltarea umană și societatea în ansamblu mereu au fost în modificare, unde reciproc au 

contribuit la schimbări cognitive ale omului. Femeia și bărbatul sunt două concepte care pe parcursul 

întregii istorii, în diferite etape ale dezvoltării umane au fost percepute în mod diferit, atribuindu-le roluri 

și valori diferite. De la matriarhat la patriarhat până la perioada de emancipare sexuală, în fiecare etapă 

evidențiindu-se schimbări în percepția de rol a femeii și bărbatului în contextul vieții social-familiale. În 

lucrarea dată încercăm să facem o analiză a rolului femeii în viziunea bărbaților, într-o ipostază unde 

formele tradiționale de percepție a rolului de femeie se declină spre modificări profunde, încercăm să 

aflăm cum anume percep bărbații în sec XXI într-o zonă precum Republica Moldova rolurile și atribuțiile 

feminine în viața de familie și societate. Studiile au fost bazate pe un eșantion de 50 de persoane de genul 

masculin care au răspuns la un chestionar format din 20 de întrebări care urmăresc a determina viziunea 

bărbatului modern asupra rolului femeii. 

Cuvinte-cheie: rol, percepție, rolul femeii, percepția bărbatului. 

Abstract 
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Human development and society as a whole have always been changing, both of them 

contributing to human cognitive changes. “Woman” and “man” are two concepts that have been 

perceived differently over different stages of human development throughout the whole history, having 

different roles and values. From matriarchy and patriarchy to sexual emancipation, at each stage we can 

see changes in the perception of the role of woman and man in the context of social-family life. In this 

study we try to analyze the role of woman in men's vision in a hypostasis where the traditional forms of 

perception of the role of woman are declining towards profound changes, we try to find out how men 

perceive in the 21st century in an area like Moldova the roles and attributions of women in the life of the 

family and society. Studies were based on a sample of 50 men responding to a questionnaire consisting 

of 20 questions that seek to determine the modern man's vision of women's role. 

Key-words: role, perception, the role of the woman, man's perception. 

Diferite epoci sunt caracterizate prin anumite specificități biopsihosociale ale oamenilor. 

Dezvoltarea umană și trecerea de la o etapă la alta în istoria omenirii se datorează acelor 

caracteristici specifice care în final contribuie la atribuțiile unui rol și pe de altă parte, percepția 

acelor caracteristici sub formă de realitate și specificul epocii respective. Oamenii ca cea mai 

importantă parte a fiecărei epoci sunt influențați de acele caracteristici epocale în mod direct și 

influențează reciproc formarea caracteristicilor respective. Cert este că esența acelor influențe 

reciproce între om și mediul înconjurător poate fi abordat într-un cuvânt și anume “percepția”.  

Schimbările în dimensiunile biopsihosociale ale omului în mod direct contribuie la 

modificări perceptive ale omului, atunci putem sublinia faptul că diferite epoci sunt reprezentate 

prin diferite percepții a oamenilor legat de ei, ceilalți și mediul înconjurător. Actorii principali ai 

jocurilor și schimbările epocale sunt femeile și bărbații și bineînțeles, fiecare dintre ei este influențat 

de diferite specificități și abordări existente în perioade diferite ale istoriei și percepția lor legată de 

ei sau mediu este modificată în conformitate cu contextul existențial. Noțiunile precum rolul, 

statutul, caracteristicile relaționale, familiale fac parte din nivele de percepții pe care individul și le-

a format în fiecare epocă a istoriei.  

De la matriarhalism la patriarhalism și de la patriarhalism la egalitarism. Diferențele pot sa 

fie căutate în domeniul de percepție pe care omenirea și la format despre ei, semeni și mediul 

înconjurător. Ținând cont de faptul că astăzi suntem într-o etapă tranzitorie în formarea noilor 

percepții legat de acele caracteristici ale contemporaneității “epocă egalitaristă” este firesc să ne 

preocupe cum este perceput rolul femeii de către bărbați într-o societate în curs de trecere de la o 

mentalitate și gândire mai mult patriarhală spre o societate egalitaristă. Acele caracteristici specifice 

ale epocii egalitariste pot fi percepute ca diferite atribuții de rol și statut în plan biopsihosocial a 

femeilor în contextul actual.  

Femeia este caracterizată ca o entitate egală cu bărbatul care are aceleași drepturi și 

obligațiuni în pofida diferitor diferențieri biologice sau caracteristici psihofiziologice. Femeia are 

dreptul la muncă, studii, e liberă în alegerile ei, organizare socială, roluri sociale. Puțin câte puțin 

femeia contribuie la diferite dimensiuni socioeconomico familiale ale vieții sociale, numai face 

parte a categoriei condamnată în treburile gospodărești, creșterea copiilor și rolul ei în bucătărie. 

Deja femeile au acele posibilități socio-familiale cum le au și bărbații.  

Ținând cont de faptul că schimbările perceptibile ale omului sunt condiționate de factorul 

timp și conținutul spațiului din care face parte, cu siguranță gradul de percepție în diferite societăți 

și spații geografice au nivele diferite și nu pot fi egale, chiar și într-o societate și spațiu socio-

cultural, pot fi diferite percepții a rolului femeii de către diferiți bărbați. Percepția ca un proces 

cognitiv are interdependențe cu experiențele anterioare și actuale, și atunci diferite experiențe pot 

crea diferite percepții legate de subiectul respectiv, chiar dacă astăzi la nivel global egalitatea și 
dreptul egal al femeii și bărbatului este prioritar pentru orice tip de abordare în relație cu femeile, 

dar de multe ori anumite drepturi sau obligații sunt teoretice și în mare parte atât femeile cât și 
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bărbații nu au pregătirea și suportul necesar pentru ale transforma într-un proces cognitiv și a 

percepe cu adevărat acea egalitate.  

Noul statut al femeii cu siguranță va oferi un rol pe măsură statutului, percepția rolului în 

contextul noilor abordări feministe este unul dintre cele mai importante provocări ale 

contemporaneității. Cu siguranță rolul definește comportamentul așteptat de la cel care ocupă un 

anumit statut. Statutul este definit drept poziția sau rangul unui individ în cadrul grupului, sau ale 

unui grup în raport cu alte grupuri (student, profesor, decan, polițist, medic, tată etc.). Într-un anumit 

sens, statutul și rolul sunt două aspecte ale aceluiași fenomen. Statutul este un ansamblu de privilegii 

și îndatoriri; rolul este exercitarea acestor privilegii și îndatoriri.  

În accepțiunea sociologică modernă, termenul de rol a fost utilizat pentru prima dată de 

Ralph Linton în lucrarea sa "The Study of Man" (1936). Raymond Boudon și François Bourricaud 

constata că înainte ca Linton sa fi utilizat acest termen, el a circulat în scrierile filosofice, încă de la 

sfârșitul secolului al XIX-lea. Cu puțin înaintea lui R. Linton, respectiv în (1934), sociologul 

american G.H. Mead evidențiază importanța îndeplinirii rolurilor sociale, subliniind faptul ca 

învățarea lor duce la formarea personalității și asigură funcționarea societății umane (Mind, Self 

and Society). Inițial, Ralph Linton a definit rolul ca fiind ansamblul de comportamente pe care în 

mod legitim îl așteaptă ceilalți de la individul care ocupă o poziție socială determinată, un statut 

social. Acesta este și punctul de vedere al lui Jean Stoetzel ("La Psychologie sociale", 1963). Mai 

târziu, Linton a sugerat că rolul era alcătuit din comportamentele care manifesta un statut.  

Constatăm, deci, împreună cu Mme Rocheblave - Spenlé că, prin acest termen, unii autori 

se referă la un comportament efectiv, alții, la o conduită teoretică normativă. Pentru a se evita o 

eventuală confuzie, Newcomb a propus acceptarea distincției dintre rolul jucat și rolul prescris, 

respectiv între rol (aspectul prescriptiv al conduitei asociate unui statut) și conduită de rol 

(comportamentul efectiv, modul în care fiecare își interpretează efectiv rolul sau). Brim (1960) 

sesizează, la rândul lui, deosebirea între prescripțiile rolului și îndeplinirea rolului. Rolurile 

corespunzătoare unui statut nu sunt mereu aceleași, ele pot evolua. Ca de exemplu: rolul femeii 

astăzi a suferit schimbări importante față de trecut. Rolul se poate defini, adesea, prin "așteptări" ce 

au la bază consensul social, sau, altfel spus, consensul indivizilor fundamentează așteptările 

grupului cu privire la prescripțiile rolului. Dar termenul de percepție poate fi explicat conform 

opiniei lui Zlate, este definită ca reflectare subiectivă nemijlocită, în formă de imagine a obiectelor 

și fenomenelor externe, ce acționează în momentul dat, asupra noastră, prin ansamblul 

însușirilor și componentelor lor. 

Percepția este un proces psihic senzorial cu ajutorul căruia identificăm un obiect sau 

fenomen, percepția alcătuiește un nivel superior de modificări și înglobare a informației despre 

lumea externă și ‘’eu-l’’ nostru. Avantajul percepției constă în realizarea unei imagini sintetice, 

unitare, în care obiectele și fenomenele care acționează direct asupra organelor analizatoare sunt 

reflectate ca totalități integrale, în individualitatea lor specifică. Însa care sunt principalele 

particularități ale procesului: 

Percepția face parte din categoria proceselor cognitiv-senzoriale, ce semnifică că cu 

ajutorul său noi cunoaștem realitatea, însă cu caracter limitat la nivelul proprietăților concrete ale 

obiectelor. 

Dacă e să comparăm senzația cu percepția, atunci percepția are un volum mai mare de 

cunoștințe, având capacitatea de a oferi simultan date despre toate însușirile concrete ale obiectului 

vizat. 

Percepțiile sunt imagini primare, ceea ce semnifică că apar și rămân active doar atâta timp 
cât există legătură directă a stimulilor asupra analizatorilor. 

Percepțiile sunt plurimodale, la executarea lor contribuie mai mulți analizatori, astfel 

căpătând un conținut informațional mai bogat, unul fiind dominant. Această caracteristică permite 
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organizarea lor în structuri mai complexe (numite forme complexe ale percepţiei), ceea ce deschide 

posibilitatea explorării unor dimensiuni inaccesibile direct unui anumit analizator, cum sunt 

perceperea distanţei, a mărimii, a formei, a mişcării etc. 

Percepția este selectivă, nu toți stimulii din vizorul perceptiv sunt prelucrați în aceeași 

măsură. 

Integralitatea perceptivă desemnează faptul că prin percepţie, sistemul cognitiv 

interpretează un obiect al cunoaşterii ca pe un întreg, chiar dacă acestea se dezvăluie analizatorilor 

noștri doar parțial. 

În cadrul studiilor noastre unde au participat 50 de bărbați, clasificați în următoarele 

categorii: căsătoriți, studenți-celibatari, angajați simpli-celibatari. Bărbații chestionați au răspuns la 

următoarele 20 de întrebări. 

1. Este important ca femeia să posede simțul umorului? 

2. Are importanță ca femeia să mențină forma fizică excelentă, pentru a deveni mult mai 

atrăgătoare in ochii bărbatului? 

3. După părerea Dvs., este important sexul pentru femei? 

4. Este important ca femeile să posede formele 90/60/90? 

5. Are o însemnătate faptul că femeia să arate impecabil, având grijă de aspectul său fizic? 

6. Considerați că este important ca bărbatul să-i permită unei femei „să preia firele in pat ” 

uneori? 

7. Este important ca femeia să se axeze pe satisfacție sexuală a bărbatului in primul rând? 

8. Este important ca femeia să ia in considerație cu maximă seriozitate și entuziasm, 

fanteziile erotice ale partenerului? 

9. Este important ca femeia să fie deschisă experienței (sex oral,anal, vaginal)? 

10. Este important ca femeia să fie virgină înainte de căsătorie? 

11. Vă pare dezgustător faptul că femeile își permit să folosească un limbaj vulgar, 

inadecvat? 

12. Femeia trebuie sa investească încontinuu in cariera sa profesionala? 

13. Considerați că bărbatul este obligat să-și susțină material familia, iar femeia are sarcina 

de a crește și educa copii? 

14. Credeți cel mai des cauzele certurilor in cuplu este femeia? 

15. Acceptați femeia la volan? 

16. Banii femeii sunt ai ei, iar a bărbatului comuni? 

17. Ați accepta ca femeia să primească un salariu mai mare decât al Dvs.? 

18. Este corect ca femeia să cheltuie din salariu bărbatului? 

19. Credeți că principala prioritate a femeii să se căsătorească? 

20. Sunteți de părere că femeia ar trebui să știe să gătească? 

Acest chestionar are la baza 3 aspecte: aspectul psiho-fiziologic: întrebările 1-10, aspectul 

socio-familial - 11-15, 19-20, aspectul economic 16,17,18. 

Pentru bărbați ce au statut de căsătorit am obținut următoarele rezultate. 
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Pentru studenți-celibatari: 
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În concluzie putem afirma că pentru toate cele 3 categorii de bărbați chestionați, aspectul 

psiho-fiziologic a femeii este perceput cu un grad de importanță sporită, dar percepția rolului 

economic a femeii pentru bărbații căsătoriți are o importanță minimă, iar pentru celibatari situația 

economică a femeii este percepută cu importanță majoră. Aspectele social-familiale au un grad de 

importanță mai sporită în rândul celibatarilor comparativ cu bărbații căsătoriți. 
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STATUTUL FEMEII ȘI PERCEPȚIA SOCIO-JURIDICĂ PRIVIND VIOLUL ȘI 

ABUZURILE SEXUALE ASUPRA FEMEILOR ȘI COPIILOR ÎN ISLAMISM 

WOMEN'S STATUS AND SOCIO-LEGAL PERCEPTION ON RAPE AND SEXUAL 

ABUSE OF WOMEN AND CHILDREN IN ISLAM 

Rezumat 

Acest articol prezintă principalele repere ale societății arabe în care legea islamică - Sharia 

joacă un rol preponderent. Astfel, au fost analizate statutul socio-juridic al femeii, rolul părinţilor în 

creșterea și educarea minorului, regulile în materia încredințării copiilor în caz de divorț, rolul 

instituţiilor publice de asistenţă socială în protecţia drepturilor minorului, mai ales în ceea ce priveşte 

prevenirea și sancționarea abuzurilor fizice și sexuale asupra copiilor. Legile penale din țările arabe 

prevăd pedeapsa cu moartea sau închisoarea pe viaţă pentru infracţiunile de viol și agresiune cu 
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penetrare, dar nu stabilesc o vârstă minimă pentru întreţinerea de relaţii sexuale consensuale, deşi 

relaţiile sexuale premaritale sunt ilegale. Un aspect care nu putea fi neglijat este reglementarea vârstei 

de dobândire a capacităţii civile (vârsta majoratului) și a vârstei legale pentru căsătorie. Analizând 

conţinutul legilor ce sunt aplicate de judecători în funcţie de şcoala islamică la care au aderat – sunniţi 

şi şiiţi –, de interpretarea dată legii Sharia, precum şi de mecanismele legale și instituţionale de protecţie 

a minorilor și femeilor abuzate (în special a celor care sunt victime ale infracţiunilor de natură sexuală), 

considerăm că există, în contextul actual socio-economic și juridic din țările arabe, un mare risc de blocaj 

instituţional.  

Cuvinte-cheie: legea islamică, minor, căsătorie, soț/soție, viol, agresiune sexuală 

Abstract 

This article outlines the main points of the Arab society in which Islamic law - Sharia plays a 

preponderant role. Thus, the author analyzes the socio-legal status of women, the role of parents in 

raising and educating the minor, the rules on children’s custody in case of divorce, the role of public 

social assistance institutions in the protection of minor rights, especially in preventing and punishing 

physical and sexual abuses of children. Criminal laws in Arab countries provide for death or life 

imprisonment for rape and aggression with penetration, but do not set a minimum age for consensual 

sexual relations, although premarital sexual relationships are illegal. Two significant aspects are the age 

of acquisition of civilian capacity (age of majority) and the legal age for marriage. Analyzing the content 

of the laws applied by judges according to the Islamic school to which they joined - Sunni or Shi’a, the 

interpretation given to the Sharia law, as well as the legal and institutional mechanisms for the protection 

of minors and abused women (especially the victims of sexual offenses), we believe that there is a high 

risk of institutional blocking in the current socio-economic and legal context of the Arab countries. 

Key-words: Islamic law, minor, marriage, husband / wife, rape, sexual assault 

Identitatea femeii, statutul social și juridic al acesteia, drepturile de care se bucură în 

societatea arabă sunt puternic influențate de religia islamică, care are o puternică înrâurire asupra 

tuturor aspectelor de natură spirituală și intelectuală, dar și socio-juridică ori politică ale vieţii 

oamenilor. Astfel, viața intimă, relațiile personale şi familiale ale credincioşilor sunt subordonate 

în întregime învățăturilor și preceptelor religioase.  

Sistemul juridic al statelor islamice se bazează pe legea islamică, pe doctrină, pe prezumții, 

dogme juridice [7] și pe interpretările date legii Sharia de către judecători. Intervenția autorității 

statale legislative se face simțită numai în acele domenii nereglementate de dreptul islamic sau în 

măsura în care se impune interpretarea unei prescripții religioase insuficient de clare, iar în cadrul 

guvernului se asigură o diviziune a competenţelor între autorităţile religioase şi cele laice. Chiar 

dacă existenţa și stabilitatea statului nu depinde în totalitate de autoritatea religioasă, totuşi, aceasta 

constituie ”o sursă esenţială de legitimitate atât pentru cetăţenii săi, cât și pentru întreaga comunitate 

islamică” [14]. 

Sistemele de drept islamice sunt rezultatul fuzionării a diverse sisteme de drept, preluând 

elemente din dreptul englez (“common law”) și cel francez, care s-au așezat pe o bază formată din 

dogme și principii islamice [10, p. 80]. În majoritatea statelor musulmane, supuse unui intens proces 

de modernizare în sec. al XX-lea, au apărut inevitabile contradicții, concomitent cu apariția statului-

naţiune și cu introducerea sistemului juridic modern [15]. Astfel, s-a pus problema statutului juridic 

al legii Sharia [16], care reprezintă principala sursă a legislaţiei, recunoașterea statutului juridic al 

acesteia fiind de natură să confere obiceiului religios statutul de drept comun.  

În timp ce în sistemul juridic românesc întâlnim legea ca principal izvor, doctrina, 

jurisprudenţa și obiceiul (cu câteva mici excepții) fiind excluse, sistemele de drept din țările 

musulmane sunt sisteme tradiţionale de origine religioasă, care folosesc obiceiul, doctrina și 

interpretările diferite date legii islamice Sharia de către reprezentanții celor două secte majore ale 

Islamului, sunniţii şi şiiţii.  
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În cadrul sectelor islamice majore ale Islamului, sunniţii şi şiiţii – Sunni şi Shi’ia, ca și în 

cadrul fiecărei ramuri a celor două secte, legea Sharia este interpretată diferit. De menționat că 

fiecare sectă are propriile instanţe competente să soluționeze litigii, în special în ceea ce privește 

dreptul familiei și statutul persoanei, în conformitate cu interpretarea dată de propria sa 

jurisprudenţă. Doctrina Sunni este formată din patru şcoli de gândire și interpretare juridică: Maliki, 

Hanbali, Hanafi și Shafi’i, în timp ce, în doctrina Shi’ia, cea mai influentă şcoală de gândire și 

interpretare juridică este Jafari. Instanţele sunnite apelează frecvent la interpretările Maliki sau 

Hanbali ale legii islamice, pe când instanţele şiite se folosesc, de regulă, de interpretarea Jafari. 

Regula privind determinarea instanţei de judecată competente în materia dreptului familiei este 

apartenenţa soţului sau a tatălui la una dintre cele două secte - Sunni ori Shi’ia.  

În regulile de comportament individual, familial, social şi în concepţia islamismului despre 

relațiile dintre sexe se regăsesc elemente ale unei orânduiri patriarhal-gentilice. Astfel, femeia este 

considerată inferioară bărbatului din punct de vedere fizic și intelectual, emotivitatea și afectivitatea 

ei împiedicând-o în mod natural să exercite anumite funcții guvernamentale sau demnități publice. 

Conform principiilor sociale ale islamismului timpuriu, toţi musulmanii sunt egali în faţa lui 

Dumnezeu, între femeie și bărbat neexistând nici o diferență sub aspectul virtuților omenești. 

Coranul recunoaște femeii drepturi umane și civile. Femeia este protejată din punct de vedere 

material de către soț, conform legilor religioase, este condamnată cruzimea inutilă a bărbatului faţă 

de femeie; sunt reglementate drepturile patrimoniale ale femeii (la zestre, la moştenire).  

În ciuda acestor reguli, codurile și legislația statelor islamice în materia statutului personal 

contrazic în mod obișnuit principiul egalității în drepturi statuat în majoritatea constituțiilor 

naționale [18]. Se remarcă, astfel, existența anumitor diferențe între drepturile și îndatoririle ce revin 

celor două sexe, precum și între drepturile recunoscute femeilor în cele două şcoli ale islamului, în 

special în materia căsătoriei, custodiei copiilor şi succesiunilor. Spre exemplu, şcoala Sunni este 

mai restrictivă în ceea ce privește drepturile maritale recunoscute femeilor, pe când doctrina Shi’ia 

are o concepție mai restrictivă în privința drepturilor de custodie ale femeilor divorţate.  

O primă diferență se remarcă în materia succesiunilor, legislaţia islamică introducând o 

diferenţiere clară bazată pe sexul persoanei fizice dat fiind că partea de moștenire care revine femeii 

reprezintă jumătate din ce se cuvine bărbatului. Pe de altă parte, dreptul familiei aparținând sectei 

Sunni permite femeilor să moştenească o parte fizică a proprietăţii, în timp ce, în dreptul şiit, o 

femeie are dreptul de a moşteni doar contravaloarea proprietăţii, nu însă și bunurile mobile sau 

imobile in corpore [22]. 

Un alt drept acordat exclusiv bărbaţilor de religie islamică, nu și femeilor, este poligamia.  

Și în privința încheierii căsătoriei există o diferenţă de statut juridic între femei şi bărbaţi 

care constă în faptul că, indiferent de vârsta femeii, trebuie să existe și consimţământul ocrotitorului 

său legal (wali). În dreptul familiei specific şcolilor de gândire Shafi’i, Maliki şi Hanbali 

consimţământul ocrotitorului femeii este obligatoriu, pe când în şcoala Hanafi are doar caracter 

facultativ, însă recomandabil [12]. Vârsta cerută pentru căsătorie este concepută diferit în diversele 

școli ale dreptului islamic; ea coincide, de regulă, cu vârsta pubertății, însă nu se confundă cu vârsta 

maturității prevăzută de legea civilă. Conform reprezentanților școlii Hanafi, fetele ajung la 

pubertate la împlinirea vârstei de 9 ani, iar băieții când împlinesc 12 ani. Școlile Hanbali și Shafi’i 

au stabilit vârsta pentru căsătorie la 15 ani pentru ambele sexe, în timp ce, conform adepților școlii 

Maliki, vârsta cerută pentru căsătorie este de 17 ani atât pentru băieți, cât și pentru fete [29]. În 

doctrina Jafari, pubertatea debutează la 15 ani pentru băieți și la 9 ani pentru fete, prin urmare și 

căsătoria este posibilă de la aceleași vârste [9]. Acest obicei ca fetele să se căsătorească la o vârstă 

cât mai fragedă [27] s-a perpetuat și există încă în unele grupuri tribale, care au aderat la diverse 

școli islamice (Hanbali; Hanafi, Jafari, Shafi’i), cum este și cazul căsătoriilor încheiate între minori 

în sânul minorităţii romilor din România [6].  

Legea islamică permite femeii să lucreze în afara casei, în baza dreptului său la muncă, însă 

numai cu acordul soțului deoarece nu îi este permis să părăsească domiciliul conjugal fără 
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permisiunea acestuia. Soţul poate interzice soţiei să presteze o activitate salariată în afara 

domiciliului conjugal dacă el consideră că prestarea muncii este de natură să afecteze negativ 

“interese de familie”. Femeia nu poate ocupa o funcţie publică cum este cea de judecător, precum 

și funcții guvernamentale. 

Regulile sunt diferite și în materia tutelei, o femeie neputând fi desemnată drept tutore legal 

al copiilor săi minori, cu excepţia cazului în care obține o astfel de autorizație printr-o hotărâre 

judecătorească (de regulă, dacă tatăl şi bunicul sunt decedați sau incapabili să-şi exercite autoritatea 

părintească, nu există o altă rudă de sex masculin pe linie paternă şi nici nu a fost numit un tutore 

prin testament). 

Nici în ceea ce privește divorţul, bărbatul și femeia nu se bucură de drepturi egale [12]. 

Bărbaţii au dreptul de a da divorţ de soţia lor prin intermediul unui ordin, emis în mod unilateral și 

automat, fără ca sesizarea instanţei să fie necesară. Există și situații mai puţin întâlnite în care soțul 

poate divorţa ca urmare a unei singure declaraţii de divorţ, însă, de regulă, trei astfel de declaraţii 

succesive sunt necesare pentru ca divorţul să dobândească un caracter irevocabil [12, 17]. Dreptul 

femeilor de a iniţia și obține divorţul este considerabil restrâns în comparație cu cel al bărbaţilor, 

limitele acestui drept fiind fixate în mod diferit de adepții şcolilor de gândire islamică. Astfel, şcoala 

Maliki recunoaște femeii capacitatea de a divorţa pe temeiul violenţei, abandonării familiei de către 

soţ sau încălcării obligației de întreţinere de către acesta. În şcoala Hanafi, dreptul femeii de a cere 

divorţul este mult mai restrâns, fiind permis numai în cazul renunțării soţului la credinţa islamică 

ori a incapacității de a consuma căsătoria [12]. 

Aceste diferențe de tratament între femei și bărbați se întâlnesc în majoritatea statelor 

islamice [11, 13]. 

Copiii beneficiază de o protecţie specială și în legislațiile statelor islamice, acestea 

prezentând însă importante și multiple particularităţi în raport cu legislațiile altor state. Cele mai 

frecvente cauze în care sunt implicaţi minori, direct sau indirect, sunt acelea referitoare la custodia 

copilului după divorţul părinților deoarece acest domeniu se află la confluenţa dintre drept și religia 

islamică, drepturile și obligațiile tatălui privind custodia, întreţinerea şi îngrijirea copilului 

prevalând față de cele ale mamei.  

În islamism, noţiunea de naştere a unui copil trebuie să se înscrie în cadrul unei legături 

maritale, relaţiile extra-maritale fiind interzise. Pentru a realiza gravitatea întreţinerii unor relaţii de 

concubinaj, trebuie menţionat că, spre exemplu, numai în Kuweit, între anii 1986 şi 1988, 42 de 

femei au fost arestate pentru că au dat naştere unui copil în afara căsătoriei. Dintre acestea, 11 au 

fost închise pentru mai mult de 2 ani, 17 au fost obligate să se căsătorească cu tatăl copilului, în 

timp ce 14 au fost plasate sub custodia membrilor de familie de sex masculin [5]. Spre deosebire de 

statul român și de alte state europene care, prin aderarea la Convenţia europeană asupra statutului 

juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, au fost obligate să acorde copiilor născuţi în afara 

căsătoriei același statut și aceleași drepturi ca și ale celor rezultați din căsătorie și cu ale copiilor 

adoptaţi [8], în societatea islamică copilul născut în afara unei legături maritale este considerat 

nelegitim şi nu se află în nici un fel de relaţie juridică cu tatăl său nici măcar dacă acesta din urmă 

recunoaște copilul ca fiind al său. Din acest motiv tatăl este privat de orice drepturi asupra copilului 

din afara căsătoriei, iar copilul nu are dreptul de a primi întreţinere din partea tatălui său sau de a 

veni la succesiunea tatălui său sau a membrilor familiei acestuia. 

Conform principiilor legii islamice, tatăl este considerat tutorele natural al persoanei şi 

bunurilor copilului său minor în timp ce custodia revine mamei, și nu oricăruia dintre părinţi, sau 

oricărei alte persoane [23]. Cele două instituții juridice – “custodie” şi “tutelă” - capătă semnificaţii 

şi implicaţii diferite în dreptul islamic. Termenul de “custodie” desemnează posesia fizică sau 

materială asupra copiilor, formarea sau creşterea copilului, pe când cel de “tutelă” are o accepțiune 

mai largă, desemnând grija faţă de copilul minor, precum și faţă de bunurile acestuia [23].  

În legislațiile statelor islamice dreptul la tutela unui minor revine în primul rând tatălui, 
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apoi bunicului din partea tatălui și rudelor de sex masculin, în ordinea succesiunii. Dacă tatăl şi 

bunicul patern sunt decedați sau incapabili să exercite autoritatea părintească asupra minorului şi 

dacă prin testament nu a fost desemnat nici un tutore, instanţei îi revine sarcina de a numi un tutore. 

Prin excepție, femeile pot avea calitatea de tutori legali ai copiilor lor minori numai dacă sunt 

autorizate printr-o decizie judecătorească. În afara acestei situaţii excepţionale, în practică se 

întâlnesc multe cazuri în care se continuă tradiția patriarhală care privează mamele de dreptul de a 

lua decizii şi de a-i reprezenta pe copiii lor înaintea organelor autorităţilor publice și altor organisme 

statale, în special în materia înregistrării copiilor în şcoli [13]. 

În cazul soluţionării unei acţiuni de divorţ, cel mai sensibil aspect este acela privind 

încredinţarea minorului în special din cauza faptului că eşecul ca soţ/soţie nu semnifică, în 

majoritatea cazurilor, și eşecul în rolul de părinte, care poate fi îndeplinit conform cu principiile 

legii islamice, cu prevederile legislaţiei naționale și cu interesele copilului. În astfel de situaţii, 

custodia copilului este încredinţată, de regulă, mamei, decizie fundamentată atât pe studiile de 

psihologie în baza cărora s-a concluzionat că minorul, mai ales la o vârstă fragedă, întreține relaţii 

afective mai strânse cu mama lui, cât şi pe rolul pregnant jucat de mamă în cultura tradiţională 

musulmană, acela de a crește, educa și îngriji copilul în spiritul religiei islamice. 

În sistemul de drept islamic, o femeie divorţată obține custodia copiilor ei până ce fiii ei 

ating vârsta pubertății şi fiicele se căsătoresc [2]. Atunci când băieţii ajung la pubertate, pot alege 

unde vor să locuiască, respectiv cu mama sau cu tatăl lor. Deşi nu există o prevedere legală expresă 

care să fixeze vârsta de la care custodia copilului îi este încredințată tatălui, în dreptul cutumiar şiit 

mama divorţată primește custodia fiicei sale până la împlinirea vârstei de nouă ani şi pe cea a fiului 

până la împlinirea vârstei de doi ani [28]. În practică, instanţele pot lua în calcul circumstanţele 

particulare ale cauzei şi interesul superior al minorului, astfel încât să extindă durata custodiei 

încredințate mamelor dincolo de limita de vârstă prevăzută în textele legii islamice [23]. De 

subliniat însă că, nici măcar în cazul în care dreptul de custodie este atribuit mamei, alocațiile și 

indemnizaţiile acordate de stat în scopul creşterii şi educării copilului nu îi revin acesteia, ci exclusiv 

tatălui. Conform legii islamice, chiar dacă custodia fizică a copilului este încredințată mamei 

divorţate, tatăl rămâne tutorele copilului, legea obligându-l să acorde sprijin financiar atât 

minorului, cât și mamei căreia i s-a încredinţat custodia acestuia [23]; din păcate, nu sunt prevăzute 

și sancţiuni pentru bărbatul care îşi încalcă această obligaţie. În toate şcolile de drept islamice, mama 

pierde dreptul de custodie asupra copiilor dacă se recăsătoreşte după divorţ [5]. În cazul în care 

soţul cere divorţul pe motivul infidelității soției, instanţele judecătorești pot încredința tatălui 

custodia copiilor [3]. 

Între doctrina sunnită și cea şiită se pot remarca diferențe majore în ceea ce priveşte 

custodia copiilor. Potrivit școlii Maliki din secta sunnită, custodia se încredințează până când un 

copil de sex masculin atinge vârsta pubertății, aceasta fiind de cincisprezece ani. Pentru adepții 

doctrinei şiite, custodia copiilor de sex masculin revine mamei până la împlinirea vârstei de 2 ani. 

În dreptul Sunni, decizia de încredințare a custodiei este determinată şi de religia mamei. 

Astfel, custodia revine tatălui dacă mama copiilor, care nu este de religie musulmană, refuză să se 

convertească [1]. Dacă mama aparține religiei islamice, ea este cea care va primi, în mod obişnuit, 

custodia copiilor. Dacă mama este incapabilă, din punct de vedere medical, de a creşte copiii, 

custodia este atribuită celei mai apropiate rude a ei de sex feminin. Atunci când mama a decedat 

sau nu este dispusă să se ocupe de custodia copiilor, tatăl ori unul din membrii familiei sale va fi 

desemnat de instanță custodele copilului. În cazul în care femeia divorţată s-a recăsătorit cu un 

nemusulman, fostul ei soţ poate contesta decizia de încredințare a custodiei copiilor în termen de 

un an de la data la care a luat cunoştinţă despre căsătoria mamei. Dacă nu-și exercită aceste drept 

în termen de un an, fostul soţ pierde dreptul de custodie asupra copiilor. 

În dreptul şiit, condițiile ce trebuie îndeplinite de mamă pentru a primi custodia copiilor ei 

minori în caz de divorţ, sunt: religia musulmană, prezența discernământului şi celibatul (să nu se fi 
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recăsătorit). De regulă, rămâne la latitudinea judecătorului să decidă cui revine custodia copilului 

după împlinirea vârstei de doi ani. Dacă tatăl este decedat, custodia este atribuită mamei. În cazul 

decesului ambilor părinți, custodia copilului va fi încredințată bunicului patern.  

Chiar dacă majoritatea statelor islamice au aderat la Convenţia O.N.U. privind eliminarea 

tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, adoptată la 18 decembrie 1979, cazurile de 

violenţă domestică, abuzurile și discriminarea împotriva femeilor, în special a celor lipsite de 

cetăţenia ori religia statului respectiv, sunt încă extrem de frecvente, constituind o problemă 

recunoscută la nivel internaţional [19]. Legea islamică legitimează dominaţia bărbaţilor asupra 

femeilor, însă legislaţia în vigoare este plină de paradoxuri, iar mecanismele juridice şi instituţionale 

de protecţie a femeilor (în special a celor care sunt victime ale abuzurilor, infracţiunilor de natură 

sexuală sau violenţei) sunt deficitare ori nu sunt puse în practică de către autorități.  

În sistemele de drept aparținând lumii islamice, un act nu este considerat viol decât în cazul 

în care vaginul este penetrat întrucât agresiune sexuală este orice alt act de hărţuire sexuală, fără 

nici o penetrare, săvârşit asupra unei femei ori a unui bărbat, sau penetrarea anusului de organul 

sexual masculin (agresiune cu penetrare). Legea prevede pedepse mai mari (moartea sau 

închisoarea pe viaţă) pentru infracţiunile de viol și agresiune cu penetrare, dar nu stabileşte în mod 

expres o vârstă minimă pentru întreţinerea de relaţii sexuale consensuale, deşi relaţiile sexuale 

premaritale sunt ilegale atât pentru femei, cât și pentru bărbaţi. Toate formele de pornografie sunt 

ilegale, dar nu există legi specifice pentru pornografie infantilă. 

De regulă, legislațiile penale ale statelor islamice prevăd că relaţiile sexuale cu o femeie 

care este sub vârsta de 15 ani sau în imposibilitatea de a exercita voinţa ei pentru orice alt motiv se 

pedepsesc cu închisoare pe viaţă, chiar dacă nu s-a folosit nici o constrângere, ameninţare sau 

înşelăciune. În cazul în care făptuitorul a fost un ascendent al victimei, însărcinat cu tutela asupra 

ei, o altă rudă a victimei sau un slujitor în casa ei ori sau altcineva care are o autoritate asupra ei, 

acesta va fi pedepsit cu moartea. Din aceste dispoziţii putem concluziona că vârsta minimă pentru 

întreţinerea de relaţii sexuale consensuale, în cazul femeilor, este de 15 ani. 

Din cauza faptului că singura pedeapsă aplicată rudelor victimei sau celor care o au în grijă, 

indiferent dacă întreținerea actului sexual a fost rezultatul constrângerii fizice, ameninţării sau 

înșelăciunii, este pedeapsa cu moartea și din teama de stigmatizare socială, multe familii de religie 

islamică fac presiuni asupra copiilor lor să renunţe la plângerile lor, scăpând astfel făptuitorul de 

pedeapsă.  

Copilul beneficiază de o protecţie specială a legii, indiferent dacă este infractor sau victimă. 

Desigur, dacă minorul reprezintă însăşi victima faptului infracţional, el trebuie să fie mai puternic 

ocrotit de lege şi de instituţiile chemate să concureze la realizarea actului de justiţie. 

În majoritatea sistemelor de drept aparținând ordinii juridice islamice nu regăsim prevederi 

exprese care să definească abuzul sau violenţa faţă de copii, în ciuda faptului că legea islamică 

condamnă anumite acte de abuz sau violenţă, indiferent dacă acestea s-au exercitat asupra unui copil 

sau a unui adult, printre care bătaia, abuzul de încredere, violența verbală, defăimarea, agresiunea 

sexuală, violul,uciderea. Spre deosebire de legislația statelor europene, sistemele de drept islamic 

nu prevăd ca fiind o infracţiune, și în consecință nu sancționează bătaia disciplinară administrată 

copiilor de părinţi, tutori, custozi sau îngrijitori. Spre exemplu, articolul 26 din Legea nr. 16/1960 

privind Codul penal kuweitian [20] dispune că “nu constituie infracţiune dacă fapta este executată 

pornind de la premisa de exercitare a dreptului de a disciplina un copil de către o persoană care este 

autorizată prin lege să facă acest lucru, cu condiţia ca limitele să fie păstrate şi intenţia de bătaie să 

fie îndreptată exclusiv spre disciplinarea copilului”.  

Din cauza dificultăţii de a distinge între bătaia disciplinară, pe de o parte, și violenţa fizică 

sau abuzul aplicat unui copil de către o persoană care este fie tutore, fie custode, fie îngrijitor al 

copilului, există multe cazuri în care tutorii pot abuza de dreptul de a disciplina copiii, cazuri în care 
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bătăile au produs o vătămare fizică sau psihică extrem de puternică unui copil, fără a suporta nici o 

consecinţă juridică. În cazul în care un copil susţine că este victima unui abuz sau a unei violenţe 

din partea tutorelui său și formulează o plângere împotriva acestuia, autorităţile care conduc ancheta 

nu sunt obligate să efectueze procedura de separare a copilului de tutorele lui sau de plasare a 

minorului în adăposturi sociale. Aşadar, se poate spune că, indiferent de comunitatea religioasă 

studiată – sunniţii sau şiiţii – se ia ca reper determinant încălcarea normei sau construirea 

stigmatului, nu faptul că minorul a suportat un abuz sau o violenţă. 

Spre deosebire de dreptul românesc, în care există căi legale de intervenţie în cazul 

abuzurilor (fie ele fizice, psihice, sexuale sau economice) suferite de minori, reglementate de Legea 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului [8], în dreptul musulman nu 

există mecanisme de intervenție care să fie activate obligatoriu dacă un minor suferă abuzuri verbale 

sau fizice la domiciliu. Chiar dacă sunt constatate semne fizice și psihice clare care indică săvârşirea 

unui abuz, aceste probleme sunt lăsate la latitudinea consilierilor şcolari şi a consilierilor care 

lucrează în cadrul departamentului specializat din cadrul ministerului de resort.  

În multe cazuri, administraţiile şcolare, chiar dacă le-a fost semnalat un caz de abuz sau 

violenţă asupra unui copil, tind să ascundă astfel de incidente şi să trateze problema cu discreţie 

totală. Astfel, nu numai că făptuitorul scapă nepedepsit (indiferent dacă este părinte, tutore, cadru 

didactic, personal auxiliar sau un alt elev din şcoală), existând riscul să continue să hărţuiască sexual 

alţi copii sau acelaşi copil, dar aceste cazuri nici măcar nu ajung la consilierul şcolar. 

În cazul în care o administraţie şcolară semnalează o astfel de situaţie de abuz sau violenţă 

la departamentul de stat din cadrul ministerului de resort, care este specializat în evaluarea cazurilor 

individuale și oferirea de sprijin și asistenţă pentru reabilitarea lor socială, serviciile oferite de acest 

departament vor fi ineficiente și insuficiente, deoarece există o mare lipsă în privinţa personalului 

tehnic calificat şi, de asemenea, ministerul se abține de la primirea în centrele de îngrijire a fetelor 

cu vârsta sub 18 ani, victime ale violenței în familie [25]. 

Spre deosebire de reabilitarea socială, nici autorii şi nici victimele abuzurilor ori hărţuirii 

sexuale nu sunt supuși reabilitării psihologice chiar şi în eventualitatea în care cazul este semnalat 

de administraţia şcolară la departamentul de stat competent în astfel de cazuri deoarece acest lucru 

nu se poate face decât după obţinerea aprobării părintelui (tatălui) copilului abuzat care este posibil 

să se abţină de la a da aprobare din cauza convingerii, larg răspândită în rândul societăţii islamice, 

că reabilitarea va da impresia că minorul suferă de o disfuncţie mentală sau psihologică. Astfel, 

responsabilitatea reabilitării psihologice revine consilierilor din cadrul şcolii care nu sunt pregătiţi 

efectiv pentru gestionarea acestor cazuri. Prin urmare, depinde de fiecare consilier cum tratează 

fiecare caz în parte, în funcţie de propria sa experienţă personală şi de planul de reabilitare pe care 

el îl consideră potrivit. 

În unele cazuri, plângerile sunt înaintate procurorului într-un efort de a proteja minorul, 

doar că aceste cazuri sunt extrem de rare, copilul fiind adesea lăsat să fie o victimă a abuzului în 

familie sau la şcoală. Chiar și procurorii (anchetatorii) au tendinţa de a ascunde multe dintre cazurile 

înregistrate, chiar dacă există un raport al medicului care atestă că minorul prezintă semne de abuz 

fizic sau sexual, din convingerea că astfel protejează familia. În multe cazuri, poliţiştii se abţin de 

la a interveni atunci când o victimă a violenţei în familie cere ajutorul lor printr-o linie telefonică 

de urgenţă din cauza concepţiei că părinţii au dreptul de a-şi disciplina copiii, inclusiv prin bătaie. 

Un alt principiu adânc înrădăcinat în mentalitatea lumii islamice și după care se ghidează 

instanțele judecătorești este soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă. Acest principiu reprezintă un 

obstacol aproape insurmontabil în soluționarea cazurilor de agresiune sexuală, inclusiv viol, 
deoarece el este rezultatul unei tradiţii îndelungate în Islamism, bucurându-se de prioritate față de 

calea acțiunii în justiție, care este, de obicei, percepută ca ultima soluţie și la care, de regulă, nu se 

apelează. Într-o societate în care relaţiile de familie au fost considerate sacre, litigiile care au ca 
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obiect chestiuni ce țin de viața intimă, familială sau privată sunt soluţionate, de regulă, pe cale 

informală, prin apel la înțelepciunea bătrânilor, a imamului, a stăpânului casei sau a altor persoane 

cu prestigiu şi autoritate egală, fiind ţinute cât mai departe de opinia publică și de indiscreţii [15, 

12]. 

Având în vedere că legislațiile statelor islamice nu prevăd ca fiind o infracţiune bătaia 

disciplinară aplicată copiilor de părinţii, tutorii, custozii sau îngrijitorii lor, în acord cu concluziile 

studiilor recent publicate şi cu cele constatate prin cercetarea de faţă, considerăm că sistemele 

juridice aparținând lumii islamice nu sunt pregătite pentru renunţarea la aplicarea pedepselor 

corporale pentru minori, aşa cum se prevede în legislaţia română.  

Faţă de conţinutul normativ al legilor ce sunt puse în aplicare de judecători în funcţie de 

şcoala islamică la care au aderat – sunniţi şi şiiţi –, de interpretarea dată legii Sharia, precum şi de 

mecanismele legale și instituţionale de protecţie a minorilor (în special a celor care sunt victime ale 

abuzurilor, infracţiunilor de natură sexuală sau violenţei), considerăm că există, în acest moment, 

în contextul actual socio-economic și psihologic al lumii islamice și în condiţiile 

disfuncţionalităţilor curente din sistemul justiţiei pentru minori, un mare risc de blocaj instituţional.  
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Caranfil Narcisa Gianina, Robu Viorel 

PERCEPȚIA PUBLICĂ ASUPRA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL DIN ROMÂNIA: O 

ANALIZĂ RETROSPECTIVĂ ȘI PROVOCĂRI PENTRU VIITOR 

PUBLIC PERCEPTION OF EDUCATIONAL SYSTEM IN ROMANIA: A 

RETROSPECTIVE ANALYSIS AND FUTURE CHALLENGES 

Rezumat 

În România, s-au produs multe schimbări odată cu sfârșitul epocii comuniste. Aceste schimbări 

au afectat toate sistemele funcționale ale societății, inclusiv economia, sănătatea publică și educația. Din 

nefericire, din momentul căderii regimului comunist în anul 1989, s-au remarcat niveluri reduse ale 

stabilității și consensului în domeniul educației. De exemplu, nivelul scăzut al calității și eficienței 

educației se reflectă în pregătirea neadecvată a absolvenților de liceu români în raport cu lumea muncii 

competitive. Filosofii care s-au preocupat de domeniul social și economic au arătat, în mod consistent, 

rolul vital pe care educația îl are în înzestrarea indivizilor cu informațiile, abilitățile și competențele de 

care au nevoie, pentru a participa eficient în societatea contemporană și în economia globală. 

Îmbunătățirea calității și eficienței educației va contribui la o forță de muncă și societate mai bine 

adaptate și mai productive. Această lucrare oferă o imagine de ansamblu asupra istoriei legislației și 

reglementărilor în domeniul educației din România. De asemenea, sunt examinate cauzele percepției 

publice negative asupra sistemului educațional din România, punctele slabe și amenințările actuale, 

precum și unele provocări pentru viitor. 

Cuvinte-cheie: România, sistem educațional, istoria legislației și reglementărilor în domeniul 

educației, puncte slabe și amenințări, percepție publică, provocări pentru viitor. 

Abstract 

In Romania, many changes occurred with the end of the communist era. These changes affected 

all societal function systems, including economy, public health and education. Unfortunately, since the 

fall of communist regime in 1989, there has been little stability and consensus in the field of education. 

For example, the poor quality and effectiveness of education is reflected in the inadequate preparation 

of Romanian high school graduates for the world of competitive work. Social and economic philosophers 

have consistently shown that education plays a vital role in providing individuals with the knowledge, 

skills and competences needed to participate effectively in contemporay society and in the global 

economy. Improving the quality and effectiveness of education will contribute to a more well-adjusted 

and productive workforce and society. This study provides an overview of the history of Romanian 

education legislation and regulations. The reasons for negative public perception of Romanian 

educational system, actual weaknesses and threats, and some future challenges are also examined. 

Key-words: Romania, educational system, history of education legislation and regulations, 

weaknesses and threats, public perception, future challenges. 
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Analiștii care s-au preocupat de domeniul social și economic au arătat rolul vital pe care 

educația îl are în înzestrarea indivizilor umani cu informațiile, abilitățile și competențele de care au 

nevoie, pentru a participa eficient în societatea contemporană și în economia globală. Îmbunătățirea 

calității și a eficienței educației contribuie la o forță de muncă și societate mai bine adaptate și mai 

productive. Însă, transformarea misiunii și a scopurilor educației în indicatori sociali, economici și 

culturali consistenți și relevanți pentru dezvoltarea societății umane necesită o serie de factori ce 

interacționează dinamic, condiționând funcționarea și progresul sistemelor educaționale. După 

părerea noastră, acești factori includ: a) economia stabilă și puternică a statului; b) strategii și decizii 

politice orientate către susținerea și dezvoltarea durabilă a sectorului educației; c) politici publice 

în domeniul educației coerente și articulate nevoilor de dezvoltare ce apar în sectoarele cheie ale 

societății (de exemplu, piața muncii); d) infrastructura solidă și resursele materiale consistente și 

bine administrate, care să susțină fluxul activităților instructiv-educative și formative desfășurate în 

rețeaua națională a instituțiilor de învățământ; e) managementul eficient al sistemului educațional; 

f) personal didactic și nedidactic caracterizat prin chemare vocațională, instrucție temeinică și 

motivat pentru a rămâne în sistemul educației și a-l dezvolta; g) elevii atașați de instituția școlii, 

motivați pentru învățătură, angajați permanent în activitățile instructiv-educative și orientați din 

punct de vedere axiologic către a valoriza educația ca pe o cale pentru succesul personal, dezvoltare 

și pentru integrarea socială și profesională; h) parteneriatul continuu între familie, școală și 

comunitate, care să aibă în centru nevoile educaționale ale tinerilor generații ce trăiesc în societatea 

schimbării. 

Orientarea și stimularea interesului cercetătorilor și al educatorilor care se preocupă de 

identificarea modalităților optime pentru promovarea succesului școlar și facilitarea învățării și a 

adaptării în rândul elevilor are la bază intensificarea cerințelor pentru ca tinerele generații să 

participe la funcționarea și dezvoltarea societății globale. Aceasta este caracterizată prin numeroase 

schimbări la toate nivelurile, competitivitate și prin orientarea intensă către succesul individual și 

organizațional. Ca urmare a acestor cerințe sociale, sistemele de învățământ și comunitatea 

educațională mai largă au înțeles că trebuie să răspundă optim sarcinii de a crea și menține 

oportunitățile implicate în succesul tinerelor generații și de a le oferi suportul de care au nevoie 

pentru a răspunde obiectivelor și exigențelor societății bazată pe cunoaștere [9]. În România, mai 

ales după anul 1989, sistemul de educație a început să se confrunte cu decredibilizarea imaginii 

publice, ale cărei cauze includ, pe lângă lipsa de viziune asupra societății viitorului reflectată în 

politicile educaționale și o serie de factori economici, calitatea slabă a procesului instructiv-

educativ, respectiv demotivarea elevilor și scăderea participării active la activitățile educative 

organizate în sistemul de învățământ. Prezenta lucrare oferă o analiză a percepției publice asupra 

sistemului de educație autohton. Este creionată o imagine de ansamblu asupra istoriei legislației și 

reglementărilor în domeniul educației din România. De asemenea, sunt examinate cauzele 

percepției publice negative asupra sistemului educațional din România, punctele slabe și 

amenințările actuale, precum și unele provocări pentru viitor. 

Mutații și transformări în sistemul de învățământ din România 

Analiza mutațiilor și a transformărilor ce au caracterizat sistemul de învățământ din 

România trebuie să ia în calcul cel puțin doi factori determinanți: inițierea procesului de 

democratizare (prin Revoluția din decembrie 1989) și necesitatea racordării educației naționale la 

evoluțiile din alte state ale lumii și la exigențele creării la nivelul Uniunii Europene a unor sisteme 

de învățământ care să răspundă exigențelor societății bazată pe cunoaștere și pe competențe 

individuale solide. Analizarea schimbărilor ce au marcat sistemul de educație românesc ne permite 

corelarea cu percepția pe care românii (elevi, părinți, cadre didactice, reprezentanți ai sistemului 

de management din educație și populația largă) o au despre sistemul de învățământ autohton și, 

prin această dimensiune, cu factorii care pot explica dezangajarea adolescenților în raport cu 

școlaritatea – etapă vitală în dezvoltarea individului uman. 
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În anul 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a aprobat prima Lege a Instrucțiunii Publice 

care a reglementat într-o manieră modernă organizarea și funcționarea sistemului educațional din 

România. Nu ne propunem o analiză amănunțită a istoriei educației din România. Ne limităm la a 

preciza că perioadele 1918-1944, 1945-1989, respectiv 1990-prezent au definit repere importante 

pentru evoluția atât în bine, cât și în rău a sistemului național de educație [11]. Modelul stalinist și 

cel comunist din China și Coreea de Nord au marcat organizarea învățământului în România. 

Totuși, în perioada comunistă, unele măsuri legislative au conferit sistemului posibilitatea de a 

forma populația pentru a răspunde imperativelor societății agrară și industrială pe care regimul 

comunist urmărea să o construiască și să o consolideze. Astfel, în anul 1968, a fost adoptată o nouă 

lege privind învățământul în Republica Socialistă România care a liberalizat mai multe segmente 

ale sistemului de educație și a susținut înființarea învățământului postliceal, stimularea 

învățământului profesional (prin înființarea de școli de ucenici, școli profesionale și școli de 

maiștri), lărgirea specializărilor de nivel mediu (pentru a răspunde exploziei producției industriale), 

înființarea învățământului pentru subingineri și a unui număr mare de facultăți care ofereau 

specializări mai ales în domeniul tehnic. În anul 1978, a intrat în vigoare o nouă lege a 

învățământului care o completa pe cea veche și care a prilejuit implementarea unor măsuri ce și-au 

dovedit utilitatea pentru dinamica societății din acea vreme. Spre sfârșitul perioadei comuniste, 

obligativitatea învățământului a fost extinsă de la zece la 12 clase. De asemenea, a fost introdusă 

examinarea cunoștințelor achiziționate în clasele IX-X (așa-numita treaptă a doua), care a constituit 

un filtru destul de sever ce a canalizat populația școlară de adolescenți spre două filiere care au 

contribuit la integrarea în câmpul muncii: filiera profesională (pentru tinerii care nu promovau 

examenul) – această filieră a alimentat permanent economia națională cu forță de muncă calificată, 

stimulând fluxul producției și filiera de specialitate (care includea absolvenții de licee industriale, 

agricole, tehnice etc.). Totuși, cele două acte normative organice care au stat la baza organizării și 

funcționării sistemului național de învățământ au avut nu doar la consecințe pozitive pentru 

funcționarea economiei și dezvoltarea societății românești, ci și la o serie de disfuncționalități [11]. 

Chiar dacă, între anii 1968-1989, s-au înregistrat progrese remarcabile în ceea ce privește reducerea 

analfabetismului și extinderea sistemului de educație prin înființarea de noi unități de învățământ, 

au existat fluctuații destul de consistente atât în ceea ce privește numărul absolvenților de școli 

generale obligatorii de zece ani, cât și în ceea ce privește numărul absolvenților de licee de cultură 

generală/specialitate, care se orientau către învățământul superior. Un alt neajuns a fost reprezentat 

de ideologizarea puternică a legilor învățământului care au intrat în vigoare în anii 1968, respectiv 

1978. Acest aspect trebuie corelat cu influența puternică pe care stalinismului (care a pătruns în 

România după Al Doilea Război Mondial și a marcat societatea noastră până spre sfârșitul anilor 

1960) a avut-o în aproape toate sectoarele vieții societății românești. Un alt factor care a contribuit 

la intensificarea ideologizării sistemului de învățământ antedecembrist este reprezentat de viziunea 

și politica operativă a Partidului Comunist Român, potrivit cărora toată populația școlară avea 

obligația de a cunoaște temeinic Constituția Republicii Socialiste România, de a purta uniformele 

școlare, de a se integra în organizațiile de tineret și obligația muncii patriotice. În ciuda faptului că, 

în acea perioadă, aceste practici au suscitat frustrare, pe termen lung, au contribuit la crearea unei 

anumite mentalități orientate către ordine și implicare contantă în muncă. Această mentalitate s-a 

reflectat în adaptarea tinerilor și a adulților la exigențele și neajunsurile perioadei comuniste. 

Astăzi, școala românească reușește cu greu să creeze și să inoculeze tinerilor mentalitatea orientată 

către dezvoltare și progres personal și către contribuția constantă la dezvoltarea comunitară și 

socială. În ciuda controlului riguros al instituțiilor școlare de către autorități (instituit prin legea din 

decembrie 1978), trebuie remarcat că școala românească a fost capabilă sa-și păstreze ritmul și 

coerența în funcționare și să înregistreze unele rezultate surprinzătoare, mai ales în privința 

accesibilizării educației obligatorii în rândul populației [7]. Aceste progrese au fost foarte 

importante, dacă luăm în considerare declinul economic care a început să se manifeste după anii 

1980, ca urmare a schimbării gândirii și acțiunii regimului comunist. În concluzie, mai ales în 
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perioada 1948-1989, învățământul din România a cunoscut o etapă de acumulări, modernizări și 

progrese notabile în ceea ce privește promovarea accesului la educație pentru toți cetățenii țării, 

extinderea infrastructurii școlare, diminuarea analfabetismului și susținerea forței de muncă care a 

participat la construirea societății românești. Toate aceste realizări au fost posibile, în primul rând, 

prin sporirea constantă a resurselor financiar-materiale alocate educației, aspect care a înregistrat 

un declin notabil, mai ales după anul 1989. 

După Revoluția din anul 1989, sistemul de învățământ românesc a intrat într-un amplu și 

continuu proces de reorganizare, adoptându-se și implementându-se o serie de reforme și măsuri 

care au avut consecințe atât pozitive, cât și negative și au prilejuit exprimarea nemulțumirii de către 

toți actorii implicați în sistemul educațional. Prima cosmetizare politică a legii care reglementa 

învățământul din România a fost realizată prin H.G. nr. 521/1990 și nu printr-o lege organică, 

deoarece România se afla într-un vid legislativ în aproape toate domeniile de activitate și societatea 

se confrunta cu alte provocări. Următoarea tentativă de modificare și completare a legii educației 

naționale s-a consumat prin Legea nr. 84/1995. Deși conținea modificări productive pentru 

societatea românească, actul normativ a generat numeroase dificultăți de aplicare în practică și 

nemulțumiri din partea actorilor implicați în procesul educațional. Ca urmare a grupurilor de 

presiune (reprezentanți sindicali, studenți, minorități etnice, mass-media etc.), legea a fost de mai 

multe ori modificată și completată. Un al treilea act normativ a intrat în vigoare în anul 1999 (atunci 

când, la conducerea Ministerului Educației Naționale, se afla renumitul filosof Andrei Marga). 

Totuși, trebuie subliniat faptul că, deoarece Legea din anul 1978 nu fusese abrogată, în perioada 

1990-1995, cadrul legislativ din domeniul educației a fost asigurat de noua Constituție a României 

(aprobată în anul 1991) și de hotărârile guvernului, care stabileau structura și organizarea 

învățământului la începutul fiecărui an școlar/universitar. Această situație a asigurat un cadru 

operațional adecvat tranziției care a marcat începuturile democrației în România. 

Numeroasele schimbări ce au bulversat implementarea educației preuniversitare trebuie 

corelate cu faptul că, până în prezent, s-au succedat peste 24 de miniștrii ai educației naționale. 

Fiecare a condus ministerul de specialitate având propria sa viziune despre reforme și modalități în 

care trebuie realizată educația pentru ciclurile preuniversitare (desigur, aceste viziuni au fost 

puternic impregnate politic). O atare stare de fapt, la care s-a adăugat necesitatea ralierii politicilor 

educaționale la evoluțiile socio-economice care au marcat societatea românească și la cerințele 

Uniunii Europene, a generat numeroase dificultăți care au condus la scăderea calității și a 

competitivității sistemului național de educație. În cele ce urmează, prezentăm doar câteva repere, 

urmărind o analiză succintă a punctelor slabe și a amenințărilor din sistemul de învățământ 

românesc. Astfel, prin actul normativ din anul 1999, a fost introdus examenul național de capacitate 

care a înlocuit examenul de admitere în treapta liceală ce era diferențiat în funcție de filierele 

real/uman, respectiv teoretic/vocațional. În același an, a intrat în vigoare noul curriculum național 

și noile programe de învățământ. De asemenea, în același an, a debutat procesul descentralizării 

sistemului de învățământ prin trecerea unităților școlare în subordinea autorităților locale. O altă 

prevedere importantă a fost reorganizarea învățământului liceal pe trei filiere (teoretică, tehnologică 

și vocațională) care, la rândul lor, aveau profiluri și specializări diferite. 

Totuși, în perioada 1989-2015, examenul național de Bacalaureat (etapă foarte importantă 

pentru dezvoltarea și integrarea socio-profesională a tinerilor) s-a modificat de șapte ori, fapt care 

l-a transformat într-o Cenușăreasă a sistemului de educație autohton. În perioada 1990-2017, 

numărul probelor care compuneau acest examen al maturității și modul de evaluare a achizițiilor 

teoretice și practice s-au schimbat de mai multe ori. De asemenea, a fost schimbată modalitatea de 

gestionare a subiectelor pentru diferite discipline. Inițial, acestea erau necunoscute până în ziua 

probelor, ulterior fiind publicate pe Internet un număr de variante de subiecte, demers la care s-a 

renunțat, datorită faptului că lăsa loc interpretărilor și posibilelor acte de corupție. În anul 2011, 

introducerea monitorizării video a candidaților care susțineau probele aferente examenului de 
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Bacalaureat a anunțat dezastrul ce avea să urmeze în ceea ce privește promovabilitatea. Astfel, 

conform unui raport publicat de Institutul de Științe ale Educației, care s-a preocupat de analiza 

situației sistemului de învățământ preuniversitar din România pentru perioada 2009-2014, în 

perioada 2009-2013, rata absolvirii învățământului liceal, prin promovarea examenului național de 

Bacalaureat, a înregistrat o scădere aproape constantă. Pentru anii școlari 2009-2010, 2010-2011, 

2011-2012, respectiv 2012-2013, ratele absolvirii învățământului liceal (indiferent de filieră) cu 

examen de Bacalaureat au fost 63.4 %, 42.4 %, 39.2 %, respectiv 44.6 % [5]. Pentru toți cei patru 

ani școlari, promovabilitatea la examenul de Bacalaureat a fost mai ridicată în rândul fetelor, 

comparativ cu cel al băieților. De asemenea, promovabilitatea în rândul elevilor din liceele teoretice 

și vocaționale a fost mai ridicată, comparativ cu cea înregistrată în rândul elevilor din liceele 

tehnologice. În perioada 2011-2015, ratele promovabilității nu au depășit 50-60 %, însă s-a 

înregistrat o ușoară ameliorare în anul 2016 și o rată a promovabilității destul de bună în sesiunea 

din iunie-iulie 2017. Factorii care au contribuit la situația precară a promovabilității examenului 

național de Bacalaureat au inclus măsurile de control a fraudei care au fost implementate în sistem, 

percepția potrivit căreia Bacalaureatul este un examen dificil, renunțarea la examenul de admitere 

diferențiat pe filiere și specializări liceale și înlocuirea acestuia cu un sistem care ia în calcul 

ponderarea mediei obținută la examenul național de capacitate cu media multianuală obținută în 

ciclul gimnazial, precum și faptul că atât procesul instructiv-educativ, cât și cel de evaluare sunt 

centrate mai mult pe cunoștințe teoretice și mai puțin pe competențe practice. 

Un alt sector care a generat dificultăți în demersul de implementare în practica educației de 

zi cu zi și nemulțumiri este reprezentat de curriculumul școlar național. În perioada 1999-2009, 

acesta a parcurs mai multe etape de restructurare, care au constituit, mai degrabă, experimente 

inutile pe care oficialii din Ministerul Educației Naționale le-au efectuat, în dorința (aparentă) de a 

moderniza sistemul românesc de învățământ, însă cu intenția reală de a lăsa o moștenire care să 

marcheze mandatul ministerial pe care îl exercitau. Astfel, în anul 2001, au fost aprobate noi planuri 

pentru învățământul obligatoriu și pentru treapta liceală, urmărindu-se descongestionarea 

programelor școlare [cf. 10]. De asemenea, au avut loc schimbări ale sistemului de evaluare a 

manualelor alternative. În perioada 2003-2009, planurile de învățământ și programele școlare 

pentru diferite cicluri au fost modificate de trei ori. Toate aceste schimbări au fost realizate fără a 

se ține seama prea mult de resursele necesare implementării. Din acest motiv, ele au generat o serie 

de dificultăți și constrângeri în aplicarea curriculumului în practica educației. M. Tomescu [10] 

prezintă o succintă analiză a neajunsurilor pe care le-a generat schimbarea repetată a curriculumului 

școlar general. De-a lungul timpului, cadrele didactice, elevii și părinții au solicitat 

descongestionarea curriculumului din punct de vedere al conținuturilor și al numărului total de ore 

de studiu alocate în planurile de învățământ. De asemenea, s-a argumentat că raportul dintre 

cunoașterea academică și relevanța pragmatică a informațiilor încorporate în manualele școlare era 

deficitar, deoarece elevii nu erau învățați să lucreze la diverse proiecte practice (care i-ar fi înzestrat 

cu un cumul de competențe aplicative), să rezolve probleme de viață personală sau cotidiană sau să 

raporteze cunoștințele teoretice la diverse aspecte ale vieții adulților. O altă critică a vizat 

necorelarea dintre conținuturile programelor și cele ale manualelor școlare, respectiv interesele de 

învățare, nevoile de dezvoltare, aptitudinile și capacitățile diferențiate ale elevilor. S-a încercat 

rezolvarea acestei probleme prin introducerea așa-numitului curriculum la decizia școlii care, însă, 

ca pondere și varietate, era prea restrâns, pentru a asigura flexibilitatea programelor și a manualelor 

școlare, respectiv o reală adaptare a ofertei educaționale la nevoile elevilor, cerințele comunității și 

la dinamica societății românești [10]. 

Puncte slabe, amenințări și provocări pentru sistemul educațional românesc 

Analiza transformărilor care au marcat dinamica sistemului educațional din România nu 

poate să omită evidențierea punctelor slabe și a amenințărilor ce pot fi relaționate cu starea de fapt 

prezentă în sistemul național de învățământ, precum și cu percepția și atitudinea pe care 
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adolescenții, părinții (beneficiari indirecți ai investițiilor educaționale) și publicul larg le au. Astfel, 

printre punctele slabe, se numără [1, 6]: 

a) neadaptarea curriculum-ului la cerințele de dezvoltare specifice diferitelor vârste (mai ales 

la particularitățile ce marchează dinamica dezvoltării în etapa adolescenței), la interesele de 

cunoaștere ale elevilor și la dinamica vieții sociale și economice a societății românești; curriculumul 

este cantonat într-o zonă teoretică sterilă și focalizat pe informații și cunoștințe prea detaliate, care 

au o aplicabilitate redusă în viața de zi cu zi și în etapa profesionalizării pentru integrarea pe piața 

muncii; 

b) conținuturile bazate pe memorarea unui volum mare de noțiuni și concepte abstracte și 

inutile care, în contextul procesului de predare-învățare, nu sunt ancorate în realitate; 

c) numărul ridicat al orelor de studiu, care trebuie relaționat cu supraîncărcarea programului 

școlar și cu dinamica ponderii celorlalte tipuri de activități (informale) pe care adolescenții le pot 

realiza în familie, în grupurile sociale de covârstnici și în comunitate și care au reale valențe 

educativ-formative; 

d) volumul mare al disciplinelor de studiu, care trebuie corelat cu procesul de predare-

învățare mai degrabă pasiv și care nu stimulează creativitatea elevilor, respectiv cu sistemul de 

evaluare bazat mai mult pe cunoștințe teoretice și mai puțin pe competențe practice; 

e) precaritatea dotărilor și deficitul de cadre didactice bine pregătite, precum și de personal 

didactic auxiliar, care să faciliteze învățarea prin acțiune; 

f) nivelul scăzut al capacității și motivației multora dintre cadrele didactice de a se informa 

și a înțelege ce se întâmplă cu sistemul de învățământ, de unde și inerția și scepticismul în abordarea 

problemelor care grevează practica educativă de zi cu zi; 

g) salariile mici pentru personalul didactic și cel auxiliar, aspect care trebuie corelat cu 

penuria de cadre didactice bine pregătite și cu fluctuația destul de mare a personalului din 

învățământ; 

h) comunicarea slabă dintre teoreticienii din domeniul educației și conducătorii Ministerului 

Educației Naționale (care reprezintă principalii agenți ai schimbării politicilor educaționale), 

respectiv practicieni care trebuie să aplice în teren noile reforme și reglementări; o consecință 

directă a acestor neajunsuri a fost implementarea de noi măsuri fără realizarea unor studii de 

fezabilitate și fără o analiză atentă a realității din unitățile de învățământ; această practică a alimentat 

numeroase dificultăți de implementare și a reprezentat aproape constant o sursă de stres pentru 

cadre didactice, elevi și managerii unităților de învățământ; 

i) birocratizarea excesivă a sistemului de educație, politizarea funcțiilor manageriale de la 

diverse niveluri și,,nepotismul” care au favorizat un management strategic prost, fără o viziune 

asupra corelării educației cu cerințele viitorului. 

Printre amenințările ce grevează sistemul național de educație, C. Melcu enumeră [6]: 

a) lipsa cadrelor didactice tinere și capabile, racordate la dinamica societății contemporane 

și la nevoile de dezvoltare ale generațiilor actuale de tineri; 

b) rutina în organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ și a celui de evaluare, 

care constituie un factor demotivator atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice; 

c) sistemul de evaluare a performanțelor elevilor și ale cadrelor didactice neadaptat valorilor 

reale ale societății românești contemporane și nevoilor care se prefigurează în dinamica societății, 

în următorii ani; 

d) viteza de evoluție a societății globale, care va conduce la mutații rapide în ceea ce privește 

cerințele sociale ale formării tinerilor; un exemplu este reprezentat de dinamica pieții muncii (dispar 

ocupații tradiționale și apar noi ocupații adaptate dezvoltării sectorului serviciilor) care trebuie în 

permanență corelată atât cu oferta educațională a școlii, cât și cu practicile instructiv-educative și 

cele de evaluare; 

e) sistemul de evaluare a competențelor cadrelor didactice, care este subiectiv și inechitabil, 

bazat pe grupuri de interese și pe,,nepotisme”; acest aspect a condus la situația în care unele dintre 
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cadrele didactice sunt prost pregătite și nu fac față particularităților de dezvoltare observate la 

generațiile actuale de tineri; 

f) segregarea păturilor sociale din România – fenomen care poate fi pus în relație cu riscul 

segregării sistemului de învățământ în școli pentru bogați, școli pentru copii,,de fițe” și școli de 

periferie; 

g) tendințele de a transfera procesul de învățământ de la școală acasă (prin meditații sau ore 

suplimentare), fenomen care poate fi relaționat cu presiunile pe care cadrele didactice și părinții le 

exercită reciproc. 

Constatări ale anchetelor care au vizat percepția publică asupra sistemului de educație 

din România 

Atitudinea față de școală în general, motivația pentru învățătură și angajamentul în activitatea 

școlară în rândul adolescenților români, precum și gradul participării elevilor la programele 

educative pe care sistemul național de învățământ le oferă (indicator ce poate fi operaționalizat prin 

procentul de copii care încep clasa I și parcurg continuu toate treptele școlare) trebuie corelate cu 

percepția publică asupra sistemului de învățământ și asupra rolului pe care educația îl joacă în 

creșterea și dezvoltarea tinerelor generații [8]. În cele ce urmează, vom trece în revistă datele 

obținute în contextul unor anchete care au urmărit evidențierea dimensiunilor percepției publice 

asupra sistemului de educație din România. Studiile au fost realizate în perioada 2000-2016. Unele 

studii au chestionat eșantioane largi și eterogene formate din tineri și adulți. Astfel, ediția din mai 

2003 a Barometrului de Opinie Publică (BOP) a publicat răspunsurile a peste 1500 de români cu 

vârste peste 18 ani, care au fost chestionați cu privire la sistemul de învățământ. Deși peste trei 

sferturi dintre respondenți considerau că ceea ce se preda în școlile românești urma să le fie folositor 

tinerilor, educația formală nu mai era percepută ca fiind un factor ce contribuie la bunăstarea 

românilor. Tendința a reieșit din distribuția răspunsurilor la una dintre întrebări, care a vizat 

modalitățile prin care românii făcuseră avere: aproximativ 79 % dintre persoanele intervievate au 

răspuns că majoritatea românilor care făcuseră averi reușiseră acest lucru prin încălcarea legilor, 

utilizarea,,relațiilor” sau, pur și simplu, prin noroc, în timp ce doar 11.5 % au corelat bunăstarea 

unora dintre români cu educația solidă, competențele personale și munca asiduă [cf. 2]. În contextul 

aceleiași anchete, peste jumătate dintre respondenți au considerat că, pentru a avea bani, nu era 

important să fii educat. 

În perioada 1996-2005, insatisfacția românilor în ceea ce privește activitatea autorităților 

guvernamentale în domeniul educației a cunoscut o evoluție sinusoidală, în sensul în care între 43 

% și 70 % dintre românii intervievați s-au declarat nemulțumiți sau foarte nemulțumiți [cf. 2]. În 

mai 1999, respectiv în noiembrie 1999 (adică în anul în care a fost modificată substanțial legea 

educației naționale), s-au înregistrat cele mai mari cote ale insatisfacției (69 %, respectiv 70 %). 

Aceste rezultate pot fi explicate atât prin numeroasele reforme din sistemul de învățământ, cât și 

prin minusurile organizatorice și proliferarea exodului românilor pentru muncă în străinătate. În 

octombrie 2007, a fost publicată o nouă ediție a BOP la cererea Fundației pentru o Societate 

Deschisă. Conform acesteia, 48 % dintre românii intervievați au fost nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți de activitatea guvernului în domeniul educației [3]. Pe de altă parte, 63 % dintre 

respondenți au spus că problemele pe care le întâmpină România erau legate și de educație (alți 

factori fiind reprezentați de prețuri, corupție, locurile de muncă, sănătate, infrastructură, 

infracționalitate, justiție, mentalitate etc.). Totuși, 84 % dintre români intervievați în anul 2007 au 

indicat faptul că, dacă ar fi avut un copil care urma să finalizeze învățământul obligatoriu, l-ar fi 

sfătuit să-și continue studiile (majoritatea dintre respondenți doreau continuarea traseului 

educațional cu liceul). Comparativ cu situația răspunsurilor din mai 2003, doar 9 % dintre români 

chestionați în anul 2007 au considerat că majoritatea oamenilor care se îmbogățiseră reușiseră acest 

lucru prin educație, muncă, și merite personale, în timp ce 80 % au considerat încălcarea legilor 

relațiile, norocul și alte mijloace ca surse ale acumulării de avere. În anul 2010, Institutul Român 
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pentru Evaluare și Strategie (IRES) a publicat rezultatele unui sondaj de opinie realizat pe un 

eșantion probabilist multistratificat, care a inclus peste 1400 de români (tineri și adulți). Aprecierea 

generală în legătură cu sistemul de educație românesc a fost negativă, deoarece 61 % dintre 

respondenți aveau o părere proastă sau foarte proastă și preferau studiul în străinătate pentru proprii 

copii [cf. 12]. De asemenea, 55 % dintre respondenți au fost de acord cu faptul că, în acel moment, 

învățământul românesc era mai slab decât învățământul din Uniunea Europeană. Motivele pentru 

percepția pe care românii o aveau despre sistemul de educație includeau faptul că: a) oferta 

educativă era preponderent centrată pe informații rupte de realitatea de pe piața muncii (aspect care 

trebuie corelat cu un nivel scăzut al caracterului formativ al învățământului); 69 % dintre 

intervievați au considerat că sistemul de educație nu îi pregătea pe elevi pentru viață, iar 78 % au 

apreciat că acesta era prea centrat pe informații sterile, în loc să accentueze intervențiile pe formarea 

de competențe care să-i ajute pe tineri să se integreze pe piața muncii; b) absolvenții erau slab 

pregătiți și se confruntau cu devalorizarea diplomelor; 71 % dintre respondenți considerau că 

absolvenții instituțiilor de învățământ superior erau slab pregătiți, iar 77 % credeau că diplomele nu 

mai aveau nici o valoare; c) profesorii erau prost plătiți, relativ slab pregătiți și nu-și făceau datoria 

la școală; 80 % dintre respondenți au considerat că profesorii nu erau motivați material, 51 % că 

aceștia erau slab pregătiți și 43 % faptul că profesorii nu-și făceau datoria la școală, încercând să 

transfere actul educațional de la școală acasă (prin meditații și ore suplimentare); d) prestația 

ministrului educației de la acea vreme era considerată ca fiind modestă, deoarece măsurile pe care 

acesta le adoptase nu contribuiseră la dotarea suficientă a școlilor (80 %), creșterea siguranței în 

școli (86 %), respectiv la reducerea indisciplinei în rândul elevilor (97 %). Conform datelor aceleiași 

anchete, învățământul din perioada comunistă și cel din primii ani de după Revoluție era considerat 

mai bun decât cel actual, deoarece: a) 86 % dintre românii chestionați au considerat că elevii erau 

mai slab pregătiți decât cei din alte generații; b) 71 % au apreciat că trebuia reintrodus examenul de 

admitere în licee; c) 79 % au fost de acord cu reintroducerea examenului pentru cea de-a doua 

treaptă de liceu. 

În anul 2014, au fost publicate rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Grupul de Studii 

Socio-Comportamentale,,Avangarde” la cererea Ministerului Educației, Tineretului și Sportului. 

Sondajul a urmărit situația tineretului și așteptările sale și a inclus zece domenii, printre care și 

educația, respectiv integrarea pe piața muncii [cf. 4]. Eșantionul de respondenți a inclus 1205 tineri 

cu vârste între 14 și 35 ani, fiind multistratificat și de tip probabilist. Conform datelor acestui 

barometru, 48 % dintre tinerii chestionați considerau că școala răspundea doar într-o oarecare 

măsură nevoilor pieții muncii din România, în timp ce 30 % erau de părere că sistemul de 

învățământ autohton acoperea într-o mică măsură exigențele pieții muncii. De asemenea, 34 % 

dintre tinerii intervievați considerau că școala românească pregătea tinerii pentru viață într-o mică 

măsură. Percepția negativă pe care tinerii o aveau despre sistemul de educație din România s-a 

reflectat și în procentele de respondenți care au fost de acord cu următoarele aspecte: a) școala nu 

avea dotări suficiente (70 %); b) orarul elevilor era prea încărcat (61 %); c) materiile de studiu erau 

prea dificile (55 %); d) volumul de informații predate era prea mare (62 %); e) aplicațiile practice 

erau insuficiente (77 %); f) activitățile extrașcolare erau puține sau chiar lipseau (78 %); g) cursurile 

opționale erau insuficiente (58 %); h) stilul de predare era învechit (58 %). Doar 26 % dintre tinerii 

chestionați au indicat continuarea studiilor printre prioritățile pe care le aveau pentru viitorul 

apropiat. 

Concluzii 

Datele pe care le-am prezentat în această lucrare evidențiază o imagine destul de eterogenă 

pe care publicul larg o are despre sistemul de învățământ din România. Această stare de fapt trebuie 

corelată atât cu neajunsurile politicii autorităților guvernamentale în materie de educație, cât și cu 

prefacerile care au marcat societatea românească, mai ales după anul 1989. La aceste dimensiuni, 

pot fi adăugate alte fenomene, precum: deprecierea nivelului de trai al românilor, pluralizarea 
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modelelor de succes și a metodelor de a obține bunăstarea materială și socială, mentalitățile 

învechite ale unora dintre educatori, diversificarea nevoilor de dezvoltare ale tinerilor generații, 

precum şi schimbarea profilului axiologic al societății românești.  

Noile cerințe sociale și educative ale societății contemporane au condus la creșterea 

interesului pentru cercetarea și înțelegerea variabilelor psiho-socio-pedagogice și culturale ce 

condiționează participarea, angajamentul și motivația în domeniul școlar în rândul elevilor de 

diferite vârste. Din păcate, constatările pe care le-am făcut ne-au condus la concluzia că, pentru 

adolescenții contemporani din România, dar și pentru părinți şi publicul larg, școala nu mai 

reprezintă singura cale spre dezvoltare și succes. O astfel de percepție constituie un factor de risc 

major pentru scăderea participării tinerilor generații la propria lor educație, precum și pentru 

integrarea optimă a acestora în dinamica socială, economică și culturală a societății românești. De 

aceea, reformarea sistemului de educaţie românesc trebuie să reprezinte una dintre priorităţile 

autorităţilor din domeniu. 
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Abstract 

A first argument in the favor of education for tolerance is the dialogue nature of the human 

being. The education based on communication attracts 100% conflict resolution, both parts gaining from 

an acceptable compromise.Another argument is the trinity perspective of tolerance. In a conflict, both 

parts win if the common value is declared and guaranteed. The interest for values as: good, truth and 

beautiful ensures the particular victories. The tolerance is not only a sum of compromises, it presumes 

respect, loyalty, trust, love etc. 

Key-words: tolerance, communication, compromise, respect, loyalty, trust, love. 

„Principiul tοleranţei vine să împlinească nevοia de echilibru a οmului prin împăcarea cu 

sine și cu ceilalţi, cu lumea și cu divinitatea. Nevοia de tοleranţă eхistă întrucât eхistă și intοleranţă, 

manifestată în plan ecοnοmic prin capitalismul sălbatic, la nivelul pοliticului prin declaraţiile și 

cοmpοrtamentele radicale şi eхtremiste ale liderilοr sau al grupurilοr, în plan religiοs prin 

eхpansiunea fundamentalismului şi a cοnflictelοr religiοase ce degenerează în adevărate răzbοaie, 

în planul ralaţiilοr sοciale la nivelul cοmpοrtamentelοr cοtidiene și nu în ultimul rând, în relațiile 

prοfesοr-elevi, în care educaţia se rezumă la dihοtοmia da-nu, adevărat-fals,bine-rău.” (Laurenţiu 

Şοitu). 

Un prim argument în favοarea educaţiei pentru tοleranţă este natura dialοgală a fiinţei 

umane. Educaţia bazată pe cοmunicare atrage rezοlvarea cοnflictelοr în prοpοrţie de 100%, ambele 

părţi având de câştigat în urma unui cοmprοmis acceptabil. 

Un alt argument este perspectiva trinitară a tοleranţei. Într-un cοnflict câştigă ambele părţi 

dacă valοarea cοmună este afirmată și garantată. Interesul pentru valοri precum: bine adevăr și 

frumοs asigură victοriile particulare. Tοleranţa nu este dοar ο sumă de cοmprοmisuri, ea presupune 

respect, lοialitate, încredere, iubire etc. 

Educaţia pentru tοleranţă îmbracă mai multe fοrme. 

 Educaţia în familie. În familie se deprind primele reguli de sοcializare, se învaţă a 

supοrta greşelile și reacţiile, bucuriile sau tristeţile. Aceste aspecte se învaţă precum mersul, 

vοrbirea. Părinţii sunt cei care trebuie să-şi educe cοpii în spiritul ideii că în viaţă vοr întâlni ο 

diversitate de indivizi, că vοr cοnvieţui cu aceştia și că pentru a nu ajunge în mijlοcul cοnflictelοr 

trebuie să-i respecte, chiar să-i iubească pe tοţi. În felul acesta, cοpiii vοr înţelege că acceptarea și 

respectarea diferenţei înseamnă ο îmbοgăţire, ο întărire şi ο cοnfirmare a sinelui. 

 Educaţia pentru autοcunοaştere. Cunοaşterea cât mai timpurie a sinelui 

favοrizează deschiderea către ceilalţi. Dispοnibilitatea de relaţiοnare cu cei din jur este direct 

prοpοrţiοnală cu încrederea în prοpriile pοsibilităţi, de nivelul autοcunοaşterii. Cunοaşterea celuilalt 

trebuie să înceapă cu autοcunοaşterea. 

 Educaţia pentru diversitate, diferenţe. Strategiile de rezοlvare a prοbelmelοr lumii 

cοntempοrane se sprijină din ce în ce mai mult pe interesul pentru diversitatea și recοnsiderarea 

diferenţelοr. 

Această perspectivă s-a dοvedit necesară οdată cu acceptarea ideii că fiecare οm este unic. 

Practic, tοcmai diversitatea diferenţelοr cοnstituie frumuseţea şi bοgăţia vieţii. „Βărbatul şi femeia, 

tânărul și vârstnicul, albul şi negrul, bοgatul și săracul, ruralul și urbanul sunt tοt atâtea fοrme ale 

căutărilοr, ale prοvοcărilοr, tοt atâtea sοluţii permanente și rοdnice aşezate la temelia lumii şi a 

fiinţei umane. Se demοnstrează astfel, fără încetare, că unitatea lumii şi a persοanei îşi află limpezire 

în imagini diverse.” (Laurenţiu Şοitu) 

 Educaţia multiculturală și interculturală. Acest tip de educaţie ar terbui să se 

regăsească în curriculumul fiecărei trepte de şcοlarizare. Multiculturalitatea asigură întărirea 

sentimentului de apartenenţă la familie, grup, neam şi de asemenea e un pas impοrtant către 

respectarea demοcraţiei și implicit a drepturilοr οmului. 

 Educaţia civică. Educaţia nu pοate fi realizată ignοrând permanenta rapοrtare la 
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ceilalţi şi la mediu, la prοgresul sοcial inerent. Civismul pοate reuni dimensiunile de bază ale 

educaţiei şi presupune: 

a) favοrizarea acţiunilοr de identificare și respectare a alterităţii şi diversităţii, admiţând 

drepturile altοra la fel ca pe cele prοprii; 

b) transpunerea şi cοncretizarea dreputrilοr οmului în deprinderi cοtidiene și în cultura 

civică a fiecăruia; 

c) armοnizarea individualităţii cu grupul, cοlectivitatea, realizându-se legătura între 

identităţile individuale și cele cοlective; 

d) fοrmarea membrilοr cοmunităţii din perspectiva respοnsabilităţilοr asumate; 

e) încurajarea tοleranţei active, întemeietă nu pe acceptarea pasivă, ci pe dοrinţa 

cunοaşterii celuilalt, a celοrlalte culturi; (Βârzea, apud. Şοitu); 

f) educaţia pentru cοmunicare. Cοmunicarea presupune οbligatοriu respectarea celuilalt. 

Tοlaranţa trebuie asumată ca un principiu activ, întrucât ea nu presupune dοar acceptarea celuilalt, 

ci cοmunicare cât mai cοmpletă şi mai diversă. Cοmunicarea trebuie să fie un dialοg şi nu un 

mοnοlοg; 

g) educaţia religiοasă. Cοmuniunea religiοasă este mοtivarea eхistenţei nοastre. 

Dumnezeu ni se prezintă simultan, fiecăruia în parte și tuturοr. 

Calea spre celălalt şi spre liniştea nοastră este asigurată de cοmuniunea rezultată din 

valοrile superiοare împărtăşite reciprοc. „...dοrul de absοlut se împlineşte și se eхprimă prin 

respοnsabilitatea și sοlidaritatea cu celălalt, cu ceilalţi şi valοrile supreme și perene. 

Având în vedere că tοţi cοpiii trebuie să învețe într-un mediu fără vοilenţă, şcοlile au 

datοria să fie sigure şi adaptate nevοilοr elevilοr, iar curriculumul trebuie să se bazeze pe drepturi. 

Şcοlile trebuie să reprezinte un mediu în care atitudinile de trecere cu vederea a viοlenţei pοt fi 

schimbate şi valοrile și cοmpοrtamentele nοn-viοlente pοt fi învăţate. 

Prοgrame de intervenţie la nivelul şcοlii. 

 Organizarea de stagii de fοrmare (în cadrul fοrmării cοntinue), aхate pe prevenirea actelοr 

de viοlenţă. În absenţa acestοr stagii, chiar și la nivelul şcοlii se pοt înfiinţa grupuri de 

dezbateri (cu ο frecvenţă lunară) la care să participe prοfesοrii şcοlii şi eventual un 

cοnsultant eхtern (psihοpedagοg, jurist, pοliţist), în care să se pună în discuţie dificultăţile 

muncii de fοrmare a tinerei generaţii. Situaţiile – prοblemă eхpuse de unul sau mai mulţi 

prοtagοnişti sunt încredinţate grupului şi dezbătute în cadrul acestuia. 

 Includerea în cadrul prοgramelοr şcοlare a unοr teme speciale care să vizeze dezvοltarea 

cοmpetenţelοr sοciale, fοrmarea cοmpοrtamentelοr prοsοciale, dezvοltarea persοnală, 

mοdalităţi de sοluţiοnare negοciată a cοnflictelοr. 

 Depistarea, mediatizarea și dezbaterea actelοr de viοlenţă şcοlară. Implicarea elevilοr în 

prevenţia actelοr de viοlenţă. 

 Elabοrarea unui cοd de cοmpοrtament şi disciplină în şcοală. 

 Stabilirea unei cοlabοrări mai strânse cu familia prin implicarea acesteia în cadrul 

diferitelοr activităţi eхtraşcοlare. 

 Înfiinţarea, în cadrul şcοlii, a unui centru de cοnsultanţă cu părinţii.  

 Οrganizarea unei asistenţe şi a unei prοtecţii adecvate pentru victime prin cοlabοrarea cu 

psihοlοgul şcοlar, medicul şcοlii şi cu centrele de asistenţă psihοpedagοgică. 

 Structurarea unοr parteneriate (şcοală, pοliţie, justiţie, cοmunitate). 

Prοgrame de intervenţie la nivelul clasei 

 Elabοrarea unui regulament al clasei; elevii sunt cei care negοciază regulile și stabilesc 

sancţiunile în cazul în care nu sunt respectate. Se vοr stabili reguli simple care trebuie 

respectate și care pοt fi schimbate la nevοie;. 

 Iniţierea de activităţi care să vizeze dezvοltarea cοmpetenţelοr persοnale și sοciale ale 

elevilοr. Elevii trebuie învăţaţi ce presupune cοnvieţuirea în sοcietate: a se înţelege 
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reciprοc, a asculta, a eхprima prοblemele în cuvinte, a lua decizii cοlective, a întârzia 

acţiunea atunci când sunt sub influenţa stărilοr tensiοnate, a respecta legea. Elevii pοt fi 

respοnsabilizaţi prin încredinţarea diferitelοr sarcini, prin cοnstituirea unui cοnsiliu al 

clasei. 

 Ceea ce multe instituţii numesc „cultură οrganizaţiοnală” pοate fi realizat cu mult succes 

şi la nivelul clasei prin diverse activităţi cοmune care să permită ο cunοaştere reciprοcă, 

întărirea cοeziunii grupului, dezvοltarea sentimentelοr de mândrie legate de apartenenţa la 

clasa şi şcοala respectivă. 
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LOCUL ŞI ROLUL ATAŞAMENTULUI ÎN DEZVOLTAREA UMANĂ. APARIȚIA 

PRIMELOR FORME DE ATAȘAMENT  

THE PLACE AND THE ROLE OF ATTACHMENT IN HUMAN DEVELOPMENT. THE 

APPEARANCE OF THE FIRST FORMS OF ATTACHMENT 

Rezumat 

Nou născutul are nevoie de mama ca să se adapteze în noua lume şi nu doar să primească 

mâncare. El are nevoie de prezenţa constantă a mamei – cu vocea, mirosul, atingerile, ritmicitatea 

îngrijirilor pe care i le acorda. Mami este unică și esențială pentru bebeluş, fiindcă “face ordine în haos” 

şi astfel, mediul înconjurător nu mai este un loc necunoscut și implicit înfricoşător, ci unul accesibil şi 

gata de explorat. Primele atașamente se formează în jurul vârstei de 8 luni și tind să coincidă cu apariția 

la copil a ”anxietății de separare” și se continuă în primul an de viață, care este perioada formării relațiilor 

afective cu adulţii cei mai apropiaţi.. 

Cuvinte-cheie: nou născut, mama, atașament, anxietate, afectiv, adult, apropiat.  

Abstract 

The newborn needs the mother to adapt to the new world and not just to receive food. He needs 

the constant presence of the mother - with the voice, the smell, the touch, the rhythm of the care he gives 

him. Mummy is unique and essential for the baby because she "makes order in chaos" and so, the 

environment is no longer an unknown and implicitly fearful place, but accessible and ready to be 

explored.The first attachments are formed around the age of 8 months and tend to coincide with the 

appearance of "separation anxiety" at the child and continue in the first year of life, which is the period 

of developing affective relationships with the closest adults. 

Key-words: newborn, mother, attachment, anxiety, affective, adult, close. 

În primii ani de viaţă, oamenii au nevoie de contact permanent cu un adult “de referinţă”. 

Acesta (de obicei, mama) trebuie să răspundă la solicitările copilului şi sa fie disponibilă pentru 

nevoile lui. Acest contact este absolut necesar în primii trei ani de viaţă ai copilului, pentru 

construirea unei relaţii de ataşament sănătoase. 

La început, nou născutul are nevoie de mamă ca să se adapteze în noua lume şi nu doar să 

primească mâncare. El are nevoie de prezenţa constantă a mamei – cu vocea, mirosul, atingerile, 

ritmicitatea îngrijirilor pe care i le acordă. Mami este unică și esențială pentru bebeluş, fiindcă “face 

ordine în haos” şi astfel, mediul înconjurător nu mai este un loc necunoscut și implicit înfricoşător, 
ci unul accesibil şi gata de explorat. 

La copilul mic, sentimentul izolării dispare cât timp este prezentă mama. Pentru el, întreaga 

lume, căldura, siguranţa, hrana, îi vine prin mama sa. Treptat, învaţă să perceapă că mama îi 
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zâmbește când mănâncă, îl ia în brațe când plânge – o varietate de experienţe ce-i dau sentimentul 

că este iubit. Este iubit pentru ceea ce este, pentru că este copilul mamei sale. 

Este dovedit faptul că vocea şi atingerile mămicii sunt cunoscute încă din perioada 

intrauterină, astfel că după naştere, bebeluşul și mama se recunosc după miros. Mirosul sânului şi 

al glandelor sudoripare de la baza gâtului mamei sunt inconfundabile, liniștitoare. Acesta este unul 

dintre motivele pentru care bebeluşul nu mai plânge la mami în braţe.  

Încet-încet, mama începe să-şi cunoască bebeluşul și să-i descifreze nevoile – pe care acesta 

și le poate exprima, inițial, doar prin plâns. Mama îi respectă ritmurile de alimentaţie, somn și joacă, 

iar interacţiunea devine tot mai plăcută pentru amândoi. Plăcerea va fi împărtăşită și astfel se pun 

bazele relaţiilor emoţionale pe care bebeluşul va fi capabil sa le construiască de acum înainte, toată 

viaţa. Prima relaţie de iubire e în relaţia de ataşament și pe acest model se vor clădi viitoarele iubiri. 

Într-o relaţie plăcută şi predictibilă, nimeni nu se poate simţi ameninţat sau speriat.  

Încă de pe masa de înfăşat, copilul învaţă cum îi este perceput corpul de către celălalt. Goi 

şi vulnerabili suntem de două ori în viaţă: pe masa de înfăşat şi, ca adulţi, cu persoana iubită. Mama 

poate dezmierda copilul şi să-l acopere cu sărutări, el învăţând astfel că trupul lui e o sursa de 

plăcere și bucurie pentru celalalt. 

În acest sens, atitudinea adultului este foarte importantă și dacă va sugera că este ceva 

murdar, va imprima în memoria acestuia că e o fiinţă murdară, urât mirositoare, dezgustătoare – cu 

toate consecințele negative de mai târziu. 

Tandreţea, cuvintele care încurajează, metodele adecvate de disciplinare şi comunicarea 

reală (chiar cu cineva care nu vorbește încă) construiesc ataşamentul. Dacă e și tata prezent în relaţia 

pe care o construiește mama cu micuțul său, cu atât mai bine. 

O mama bună este aceea care oferă suficient copilului încât acesta să dezvolte un ataşament 

securizant. Altfel spus, o mamă bună este aceea care este suficient de bună pentru copilul ei. 

Daca există norocul unei familii “extinse”, în care să trăiască şi bunici sau mătuși, aceştia, 

la rândul lor, pot deveni “adulți de referinţă” pentru copil. Faţă de acest adult de referinţă, copilul 

va avea iubire și respect; acesta va fi “părintele adevărat”. 

Părinţii care oferă atenţie, îngrijire şi o siguranţă stabilă copilului vor sădi în aceştia un 

ataşament securizant. Părinţii care sunt imprevizibili, transmit duble mesaje, sunt agresivi sau 

indiferenţi faţă de copii lor, vor determina la ei forme de ataşament nesecurizant. 

Tulburările de ataşament au consecințe severe, pentru toată viaţa. Ele pot determina – în 

perioada de adolescent şi adult – tulburări de comportament, consum de droguri, promiscuitate 

sexuală, divorţialitate crescută, violenţă în familie. 

Experienţele precoce modelează dezvoltarea creierului și asigură fundamentul pe care se 

va construi întreaga viaţă emoţională şi relaţională a individului. O stimulare adecvată a copilului 

şi interacţiunii constante cu un adult de referinţă asigură “succesul”. E o noţiune cu bătaie lungă. 

Efectele de durată ale ataşamentului se răsfrâng asupra următoarelor domenii: 

Nevoia de siguranţă şi sentimentul de a fi protejat: 

Un bun ataşament creează sentimentul de securitate, de încredere în lume, în ceilalţi şi în 

forţele proprii. În mod opus, atașamentul precar duce la o permanentă nesiguranţă și neîncredere în 

ceilalţi şi sine. 

Înţelegerea şi modul în care achiziţionează informaţiile: 

Calitatea ataşamentului va influenţa înţelegerea informaţiilor şi trăirea emoţiilor. Un copil 

care se bucură de o relaţie armonioasă cu părinții va fi curios, încrezător în cunoaşterea mediului, 

va învață repede și va putea face față temerilor, frustrărilor şi situaţiilor neaşteptate.  

Stabilirea relaţiilor sociale: 
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Relaţia cu mama, respectiv cu figurile de ataşament, reprezintă modelul viitoarelor relaţii 

sociale. Dacă ataşamentul îi permite copilului construirea unei relaţii de încredere cu ceilalţi, el va 

şti să dea şi să primească într-o relaţie, îşi va dezvolta emoţii şi trăiri adecvate (jenă, mândrie, ruşine, 

etc.). 

Imaginea de sine: 

Un copil cu ataşament securizant va avea o imagine corectă despre resursele și 

caracteristicile lui fizice, emoţionale, intelectuale, sociale, spirituale, va fi perseverent în acţiunile 

lui şi va trece cu ușurință peste obstacolele vieţii. 

Apariţia primelor forme de ataşament 

Primele atașamente se formează în jurul vârstei de 8 luni și tind să coincidă cu apariția la 

copil a ”anxietății de separare” și se continuă în primul an de viață, care este perioada formării 

relațiilor afective cu adulţii cei mai apropiaţi. Comportamentele specifice atașamentului sunt: 

căutarea și staționarea în apropierea persoanelor investite afectiv, protest când este despărțit de 

subiectul atașamentului și folosirea adultului ca „bază de securitate” când explorează 

„necunoscutul”. 

Bowlby (1969), unul din principalii teoreticieni ai conceptului de atașament, a considerat 

inițial că relația care se dezvoltă între copil și mamă este baza afectivă a relațiilor interpersonale de 

mai târziu. Ulterior, Bowlby depășește influența psihanalitică și preia o serie de concepte din 

biologie. și anume, pe de o parte atașamentul este o structură afectivă care se dezvoltă în scopul 

asigurării protecției copilului și pe de altă parte comportamentul de atașament se structurează în 

relația mamă-pui. Analiza ulterioară a acestor postulate a validat doar primul – atașamentul are rol 

de protecție. Al doilea s-a dovedit a fi fals: puiul sau copilul se simte protejat în raport cu orice altă 

persoană adultă care îi oferă dragoste și stabilitate (tată, bunică, etc.). 

Bowlby împarte dezvoltarea ataşamentului în 4 etape: 

etapa de preataşament – (de la naştere la 6 săptămâni) - când comportamentul este o 

problemă de răspunsuri reflexive determinate genetic, cu valoare de supravieţuire; 

etapa ataşamentului de acţiune – (6 săptămâni – 6 / 8 luni) - în această fază, copiii mici se 

orientează și răspund, marcând mai mult decât până acum preferinţa faţă de mamă. 

etapa ataşamentului delimitat – (6 / 8 luni până la 18 luni / 2 ani) – corespunzătoare etapei 

în care ataşamentul faţă de mamă este foarte evident. În această perioadă, copiii manifestă anxietate 

de separare. Această perioadă de ataşament delimitat îşi găseşte echivalenţa în permanenţa 

obiectului din teoria lui Piaget. 

etapa formării unei relaţii reciproce – (18 luni – 2 ani şi după). În această perioadă, copilul 

construieşte progresiv o reprezentare internă a figurilor de ataşament, care îi va permite să suporte 

din ce în ce mai bine absenţa acestora şi să anticipeze întoarcerea lor. Bowlby descrie că în jurul 

vârstei de 3 ani se formează un palier matur în construcţia acestei reprezentări, care îl va ajuta pe 

copil să suporte mai bine separarea corespunzătoare intrării în grădiniţă. Ca urmare, anxietatea de 

separare scade la vârsta de 3 ani. 

Cele 4 etape ale lui Bowlby arată că legătura afectivă de durată pozitivă cu persoana care 

are grijă de copil se dezvoltă pornind de la experienţele din primii 2 ani de viaţă. Odată stabilită 

legătura de ataşament, aceasta durează în timp şi spaţiu, iar copiii nu trebuie să se mai angajeze în 

comportamente de căutare a apropierii la fel de insistent ca până acum. Stările afective trăite de 

copil sunt tot mai variate. El este bucuros dacă i se satisface o dorinţă, mândru dacă reuşeşte să facă 

ceva, timid în situaţii neobişnuite, gelos pe fratele mai mic. Anxietatea de separare, ruşinea și frica 

sunt frecvente. Copilului poate să îi fie frică de străini, să nu fie părăsit de părinţi (mai ales dacă 

este lăsat singur la cunoştinţe sau la spital), să nu piardă dragostea părinţilor (dacă este ameninţat 

cu aşa ceva). 
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PERCEPȚIA ROLULUI BĂRBATULUI DE CĂTRE FEMEIE 

THE PERCEPTION OF MAN’S ROLE BY WOMAN 

Rezumat 

Evoluția conceptelor de “femeie” și “bărbat” își are originea sa adânc în istoria dezvoltării 

omenirii. Percepția separată a rolului femeii și cel al bărbatului, precum și a funcțiilor atribuite acestora, 

au suferit modificări cardinale pe parcursul istoriei, a trecerii de la matriarhat la patriarhat, de la 

patriarhalismul sexist la egalitarismul contemporan. Caracteristicile generale care sunt distincte pentru 

perioadele respective pot fi definite prin percepția, rolul și atribuțiile biofiziologice, psihosociale și 

familiale ale membrilor unei societăți. În perioada matriarhală, bărbatul are rolul de supunere, pe când 

în perioada patriarhală apare o evidentă dominație masculină, bărbatul fiind capul familiei și al întregii 

comunități. În perioada noastră, unde vine vorba de egalitate între sexe, apare conflictul între 

specificitățile conceptuale patriarhaliste, instaurate în timp, și noile viziuni asupra conceptelor de 

“femeie” și „bărbat”. În lucrarea de față încercăm să determinăm modul în care percep femeile, în epoca 

noastră, rolul biofiziologic, social, familial și cel financiar al bărbatului. Este o analiză bazată pe cercetări 

empirice realizate pe un eșantion compus din 70 de femei din Republica Moldova. 

Cuvinte-cheie:percepție socială, rol, rolul social al bărbatului, aspecte psihofiziologice, 

aspecte economice, aspecte socio-familiale 

Abstract 

The evolution of the “women” and “men” concepts has its origins deep in the history of 

humanity development. The separate perception of the woman and man’s role, the same as the functions 

that are assigned to them, had undergone some cardinal changes throughout history, from the Matriarchal 

to Patriarchal system, and from the Patriarchate to Sexism and Gender Equality. The general 

characteristics that are being specific for these periods of time can be defined through concepts like 

perception, role and physiological and psychosocial attributions of the society members. In the 

Matriarchal period, man had the submissive role; on the other hand, during the Patriarchal period we can 

talk about male domination, man being the head of the family and of the whole community. Nowadays, 

we are talking about Gender Equality and the conflict that appears between the patriarchal conceptual 

specifics, established over time, and the new vision on the “woman” and “man” concepts. In this article, 

we are trying to determine the way the man’s role is being perceived by women today. It is an analysis 

based on empirical research on a sample composed of 70 women from The Republic of Moldova. 

Key-words: social perception, role, man’s social role, psychophysiological issues, economic 

issues, socio-family issues 

Conceptele legate de femeie și bărbat, atribuții, roluri și statut, în diferite etape ale istoriei 

omenirii au suferit schimbări profunde, de la matriarhalism la patriarhalism și sexism și după aceea 

conceptele egalitariste, au reprezentat diferite percepții legate de rolul dimensiunilor vieții 

biopsihosociale ale femeii și bărbatului. Percepția lumii înconjurătoare reprezintă faza inițială a 

proceselor psihice, deoarece aceasta joacă un rol major în organizarea practică a activității 

subiectului și constituie baza formării gândirii [2, p. 2].  
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Golu definește percepția ca „reflectare subiectivă nemijlocită, în formă de imagine, a 

obiectelor şi fenomenelor externe ce acţionează în momentul dat asupra noastră prin ansamblul 

însuşirilor şi componentelor lor” [1, p. 317].  

Rolul social, conform definiției înaintate de Ralph Linton, determină latura dinamică a 

statutului social, fiindu-i asociate diverse tipuri de emoții, atitudini, activități, drepturi și sarcini 

specifice. Altfel spus, rolul desemnează obligațiile și însărcinările pe care le are un individ față de 

societate, în timp ce statutul accentuează așteptările unui individ în raport cu ceilalți. Atunci când 

vorbim despre rolul social al bărbatului, ne amintim de toate atribuțiile care, după părerea noastră, 

sunt caracteristice tradițional acestui rol și ansamblul de comportamente pe care bărbatul trebuie să 

și le asume în conformitate cu rolul pe care îl deține. De asemenea, măsura în care acest rol este 

îndeplinit de către bărbat este direct proporțională cu măsura în care acesta este recunoscut social 

de persoanele cu care intră în contact. Trebuie menționat faptul că rolul nu este o caracteristică 

socială solidă, astfel, acesta este menținut atât timp cât persoana posedă un anumit statut și se 

schimbă o dată cu evoluția nevoilor sociale [4, 5, 3].  

Principalele sarcini ale bărbatului, cel puțin din epoca patriarhală încoace au fost legate de 

protecția locului de trai, a familiei, cât și dobândirea hranei. Practic tot ceea ce era legat de aspectele 

socio-familiale și economice erau percepute de către femeie ca parte a rolului și statutului 

bărbatului, bărbatul avea ca sarcină pregătirea a tot ce este material și femeia era simplă „angajată” 

în menținerea a tot ceea ce era legat de casă și avea un rol social minimalizat. Dar din punct de 

vedere psihofiziologic și relația sa psihoemoțională se rezuma la satisfacția nevoilor sexuale chiar 

de multe ori fără implicația psihoemoțională a femeii, sexualitatea femeii era definită ca obiectul 

satisfacției bărbatului.  

Urmărind paginile istoriei, observăm că schimbările de rol și percepția diferitor roluri au 

suferit modificări de multe ori contradictorii, de la femeia pe primul loc trecem la bărbat și 

discriminarea feminină și mai departe la atribuții, roluri egale atât femeia cât și bărbatul. Revoluția 

industrială a avut o mare contribuție, datorită necesităților marilor industriași de forță de muncă 

ieftină având ca efect angajarea masivă a femeilor în câmpul muncii și crearea unui nou context 

pentru apropierea rolurilor sociale între femei și bărbați. Cu siguranță apogeul a fost atins în urma 

celor două războaie mondiale, unde femeile rămâneau singure și erau nevoite să preia rolurile care 

până atunci reveneau bărbaților.  

Actualmente în toate cele trei dimensiuni ale rolurilor femeilor și bărbaților, 

psihofiziologice, socio-familiale și economice în afară de anumite lucruri specifice nu mai găsim 

diferențieri de rol între femeie și bărbat. Femeia poate să fie mamă, poate sa lucreze contribuind 

financiar la bunăstarea familială și socială, bărbatul își poate lua concediu paternal pentru a crește 

copii, se poate ocupa de treburile casnice, dar din punct de vedere psihofiziologic femeia nu mai 

este obiectul sexual al bărbatului, ci ambii parteneri tind spre plăcere reciprocă. În același timp 

femeia își poate exprima dorințele și necesitățile și bărbatul trebuie să țină cont de dorințele 

emoționale specifice și să înțeleagă schimbările caracteristice psihofiziologice ale femeii. 

Actualmente bărbații, au o mai mare grijă de propria sănătate și îngrijirea aspectului fizic, 

practicând sportul, mergând la diverse proceduri cosmetologice. Unii cercetători consideră că 

pentru a fi posibilă crearea unui cuplu sănătos, fericit, ambii parteneri trebuie, pe parcursul vieții, 

să obțină succes în rolul pe care îl deține.  

Dar conceptele neadaptate la perioada egalitaristă încă mai persistă asupra faptului ca 

bărbatul trebuie să funcționeze ca un protector, sprijin permanent al familiei și să dețină poziția de 

lider în căsnicie, reieșind din rolul acestuia atribuit de societatea în care activează. O importanță 
majoră îl are și necesitatea de a se simți util și important pentru familia sa în general. Și totuși, pot 

oare aceste roluri să fie urmate și îndeplinite, atât timp cât femeile în societatea modernă tind să 

ocupe locul bărbaților în diverse sfere economice, petrec tot mai puțin timp acasă cu copiii și își 

dezvoltă activ cariera?! Cu siguranță fiind într-o perioadă de tranziție de la un concept înrădăcinat 
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adânc în sânul culturii și mentalitatea colectivă, nu vom rămâne fără obstacole în cale trecerii 

respective, a modifica sau a schimba o mentalitatea la nivel de colectivitatea, necesită mult timp și 

efort.  

Cultura reprezintă unul din factorii primordiali, care fiind însușită de un grup mare de 

oameni, este transmisă de la o generație la alta prin idei, credințe, comportamente și tradiții. Ușor 

poate fi observată influența culturii asupra modului în care se comportă femeile sau bărbații. În 

orice colț al lumii, oriunde, fetițele din frageda copilărie tind să-și ajute mamele în gospodărie sau 

să-și îngrijească frații mai mici, în timp ce băieții, de obicei, își petrec timpul jucându-se. Chiar și 

în prezent, în epoca în care atenția este îndreptată tot mai mult spre obținerea egalității între sexe, 

indiferent de faptul că femeile și bărbații tind spre succese în carieră, de creșterea și educarea 

copiilor se ocupă predominant femeia, iar bărbatul are sarcina de a repara și instala diverse utilaje 

de uz casnic. Însă într-adevăr cultura este acea sursă primordială ce stă la baza formării rolurilor 

gender? Posibil că rolurile doar reflectă comportamentele specifice bărbaților și femeilor, dar nu 

reprezintă "izvorul" acestora. Analizând, totuși, părerile femeilor din diverse țări și de vârste diferite 

legate de rolul social al bărbaților, putem observa că această opinie variază în funcție de specificul 

cultural, religios caracteristic unei anumite țări, cât și de tipul și structura familiei în care acestea au 

fost educate [3, p. 78-79].  

 Prin intermediul cercetării realizate, am încercat să stabilim modul în care femeile percep, 

în prezent, rolul social al bărbatului. Întrebările din cadrul chestionarului utilizat au fost grupate în 

3 categorii, care relevă atitudinea și părerea femeilor în raport cu aspectele psihofiziologice, 

economice și social-familiale.  Chestionarul a fost aplicat pe un eșantion compus din 70 de femei 

din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 19 și 54 de ani și categorizat după următoarele 

criterii: studente căsătorite (9 persoane), studente necăsătorite (35 persoane), femei căsătorite 

angajate în câmpul muncii (16 persoane) și femei necăsătorite angajate în câmpul muncii (10 

persoane). Rezultatele obținute pentru categoria „Aspecte psihofiziologice” sunt următoarele. 

 

Fig.1. Distribuția rezultatelor la categoria ”Aspecte psihofiziologice” 

Este ușor observabil faptul că absolut toate categoriile de femei participante la cercetare 

consideră aspecte psihofiziologice (simțul umorului, aspectul exterior îngrijit, forma fizică 

excelentă, sexul) ca fiind importante pentru bărbați. Din 72 răspunsuri ale studentelor căsătorite 

acumulate la acest aspect, 56 au fost acordate criteriului ”Important”, la fel ca și în cazul studentelor 

necăsătorite: 167 răspunsuri din 280 totale. Femeile căsătorite angajate în câmpul muncii au acordat 

78 răspunsuri din 128 totale, iar femeile necăsătorite angajate: 48 din 80 răspunsuri totale pentru 

criteriul ”Important”. 

Categoria ”Aspecte economice” este caracterizată prin următoarele rezultate obținute: 
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Fig.2. Distribuția rezultatelor la categoria ”Aspecte economice” 

Criteriul ”Important” din categoria aspectelor economice (bunuri imobiliare, cadourile 

scumpe destinate femeilor, formarea profesională continuă) a acumulat 41 de răspunsuri din 60 

totale în cazul femeilor angajate necăsătorite, 62 răspunsuri din 96 totale acordate de femeile 

angajate căsătorite, 108 din 210 răspunsuri totale în cazul studentelor necăsătorite și 37 din 54 de 

răspunsuri în cazul studentelor căsătorite.  

Rezultatele obținute la categoria ”Aspecte socio-familiale” sunt: 

 

Fig.3. Distribuția rezultatelor la categoria ”Aspecte socio-familiale” 

Din 36 răspunsuri totale, 20 de răspunsuri acordate de studentele căsătorite sunt ”pro” 

aspectelor socio-familiale stabilite și dezvoltate de societatea de-a lungul istoriei (cum ar fi ”poziția 

de lider” al bărbatului în familie și în societate, obligațiunea bărbatului de a întreține familia). În 

cazul studentelor necăsătorite, din 140 răspunsuri totale, doar 63 au fost ”pro”. Femeile angajate 

căsătorite au acordat 31 de răspunsuri ”pro” din 64 totale pentru această categorie, iar femeile 

angajate necăsătorite: 24 din 40 totale. 

 Concluzii. Atât rolurile sociale ale femeilor, cât și cele ale bărbaților au fost supuse unor 

schimbări esențiale pe parcursul istoriei, fiind influențate de diverse orânduiri economice, politice, 

sociale și nu în ultimul rând religioase. Fiind considerat încă din cele mai vechi timpuri ocrotitor și 

susținător, bărbatul rămâne a fi considerat și în prezent liderul familiei și a societății în general, 

având dreptul de a lua decizii finale în diverse situații cotidiene. 
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REPREZENTAREA SOCIALĂ A ASPECTULUI CORPORAL, REVISTA 

CERCETĂRILOR 

SOCIAL REPRESENTATION OF BODY IMAGE, RESEARCH MAGAZINE 

Rezumat 

Ne străduim să ne concentrăm pe calitățile umane, ale noastre și ale celor din jur, dar în același 

timp nu ne putem opri să nu analizăm modul în care arătăm noi și cei cu care venim în contact. Aspectul 

nostru exterior nu ne este indiferent, cum nu ne este indiferent cum suntem văzuți și evaluați de ceilalți. 

Cum ne simțim în corpul nostru, imaginea pe care ne-o formăm despre el influențează o întreagă serie 

de comportamente, emoții și cogniții, cu efecte importante asupra stării noastre generale. Imaginea 

corporală este astfel o reprezentare mentală și se referă la modul în care ne percepem corpul, atât fizic, 

în spațiu, cât și cu referire la gândurile pe care le avem și cum vorbim despre corpul nostru, emoțiile pe 

care le simțim față de corpul nostru, cât de conectați sau deconectați suntem în ceea ce ne privește corpul, 

modul în care ceilalți ne văd și ne percep. Imaginea corporală nu este statică. Conținutul său depinde de 

factorii sociali și naturali care ne afectează. 

Cuvinte-cheie: imaginea corporală, reprezentarea socială, dinamică, entitate socială, entitate 

biologică, modele de dezvoltare, factori. 

Abstract 

We strive to concentrate on our ant the others human qualities ,but at the same time we can not 

stop ourselves from analyzing the way we look like  and the ones we are in contact with. Our external 

view is not indifferent to us, as it is not indifferent to how we are seen and evaluated by the others. How 

we feel in our body, the image we are forming about it  influences a whole series of behaviors, emotions 

and cognitions, with important effects on our general state . Corporal image is thus a mental 

representation and it refers to the way in which we perceive our body, both physically  and with reference 

to the thoughts we have and how we speak of our body, the emotions we feel on our body , how connected 

or disconnected we are about our body, the way the others see and perceive us. The corporal idmage is 

not static. Its content depends on the social and native factors that affect us. 

Key-words: corporal image, social representation, dynamics, social entity, biological entity, 

development models, factors. 

Termenul de "imagine corporală" a fost introdus în anul 1935 de către P. Schilder. Dar, 

încă din anul 1886 medicul Morselli a descris în lucrarea sa distorsiunea imaginii corporale, astfel 

încât putem presupune că acest concept a existat cu mult înainte de apariția termenului. 

Într-una dintre primele lucrări pe studiul imaginii corpului P. Schilder susține că imaginea 

corpului - este o reprezentare vizuală a propriului corp, pe care le creăm în mintea proprie. Cu alte 

cuvinte, acesta este modul în care corpul apare în fața noastră [6]. Shilder consideră imaginea 

corpului ca fiind ceva care se află într-o stare de dezvoltare sau schimbare constantă. Mișcarea 

provoacă schimbări în imaginea corpului. Conștientizarea senzațiilor corporale astfel ca respirația, 

activitatea de musculară - sunt doar câteva exemple a modul în care senzațiile chinestezice pot 

contribui la realizarea și dezvoltarea imaginii corporale. După Bourdieu, conceptul de imagine 

corporală este diferit de conceptul de habitus, în cazul în care acesta din urmă acționează ca suma 

abilităților individuale fizice (de mers, gesturi, manierele) – un ansamblu de experiență acumulată 

de persoana în „profunzime“ a conștiinței corpului, formează aspectul său exterior [7]. 

Imaginea personală formată, este permanent afectată și influențată de toate percepțiile, 

experiențele și acțiunile noastre. O persoană care se percepe ca fiind slabă și fragilă diferă de cea 

care se percepe pe sine puternic și dexter. Așa cum emoțiile și acțiunile noastre sunt inseparabile 

https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/sociologie-juridica/cursul-nr-5-structura-sociala-statusul-social-rolul-social/
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/sociologie-juridica/cursul-nr-5-structura-sociala-statusul-social-rolul-social/
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de imaginea corpului, deci și emoțiile și acțiunile altora sunt inseparabile de corpurile lor. Imaginea 

corpului acționează ca o reprezentare a integrității omului. Aceasta este o educație psihologică 

integrată, constând în percepții și senzații atât ale organismului cât și ale corpului. Cu alte cuvinte, 

fiecare persoană are propria percepție a propriei corporalități și a atitudinii sale față de corpul său. 

Imaginea corpului este ceea ce este disponibil pentru obiectivizare și ceea ce este accesibil 

conștiinței [6]. Corpul, pe lângă obiectul material, este perceput ca o imagine. 

Conceptualizarea individuală a imaginii corporale este un proces dinamic care include 

formarea imaginii mentale a dimensiunilor, a formei şi a greutăţii corpului, dezvoltarea de cogniții 

referitoare la importanța acestei imagini și la cât de mulțumiți suntem cu felul în care arătăm. De-a 

lungul vieții, imaginea pe care o avem despre propriul corp se modifică, în primul rând, datorită 

modificărilor corpului fizic. Cât despre cognițiile pe care le avem despre propriul corp și nivelul de 

satisfacție, dinamica acestora pare că este puțin relaționată cu schimbările survenite la nivel 

biologic. În ciuda îndepărtării de idealul de atractivitate, studiile arată că, la adulţi, nivelul 

satisfacţiei faţă de imaginea corporală rămâne relativ constant. Argumentul adus de Tiggemann 

(2004) este că standardele în evaluare se modifică, abilităţile funcţionale şi preocupările legate de 

sănătate fiind mult mai relevante decât înfăţişarea [4]. Schimbările dramatice din perioada pubertății 

coexistă cu o scădere semnificativă a mulțumirii cu propriul corp în special în rândul fetelor. De 

asemenea, în adolescență, înfățișarea este considerată componenta cheie în obținerea succesului pe 

plan social. Mai mult, adolescenții par să fie mult mai puțin capabili să respingă idealul de corp 

perfect promovat în mass-media. 

Prin urmare, dacă imaginea corporală este conceptualizată în termeni de importanţă pentru 

constructul de sine, se constată schimbări majore de-a lungul vârstei, schimbări concretizate în 

scăderea importanţei imaginii corporale în definirea sinelui, centrarea pe funcţionalitate, scăderea 

tendinţei de monitorizare a înfăţişării şi scăderea nivelului anxietăţii relaţionate. Constanţa în 

atitudinea faţă de imaginea corporală este menţinută printr-o permanentă repoziţionare în raport cu 

această imagine [2]. În timp ce vârsta îndepărtează corpul fizic de idealul de atractivitate, 

îndepărtare asociată cu insatisfacţie, scăderea relevanţei imaginii corporale în definirea sinelui 

contrabalansează acest efect pentru a menţine o stimă faţă de corp stabilă.  

Imaginea corporală poate fi pozitivă, ne simțim confortabil în propriul corp, acceptăm că 

normalitatea reprezintă o plajă largă, ne bucurăm de cum arată corpul nostru, suntem în contact cu 

el, atenți la semnalele pe care ni le transmite, nu ne petrecem timpul obsedați de diete, kilograme, 

centimetri sau calorii consumate. De asemenea o imagine corporală pozitivă presupune că aspectul 

exterior nu are nici o legătură cu valoarea noastră personală. 

O imagine corporală negativă presupune o percepție negativă, distorsionată, cu privire la 

formele și dimensiunile pe care o persoană și le atribuie, se văd mai grase și cu forme neatrăgătoare, 

față de cum sunt în realitate. Studiile arată că 38% dintre femeile cu un indice de masă corporală 

normal și 32% dintre bărbați au o imagine corporală negativă. Aceste procente cresc odată cu 

creșterea indicelui de masă corporală [6]. Imaginea corporală negativă este asociată cu tulburări de 

comportament alimentar (bulimie, anorexie, binge eating), stima de sine scăzută, depresie, 

anxietate, disfuncții sexuale. De asemenea persoanele cu o imagine negativă a propriului corp 

consideră că formele și aspectul lor exterior reprezintă un indicator important cu privire la valoarea 

lor personală, cel mai adesea își percep corpul ca pe un semn de eșec personal. 

Studiile arată că pot fi evidențiate patru aspecte care influențează insatisfacția cu privire la 

percepția propriului corp: 

• comparațiile sociale, respectiv persoanele care se compară și își compară corpul, 
în general cu altele mai atrăgătoare, sunt mai adesea nemulțumite de cum arată (Heinberg, 

Thompson, 1999) [4]; 
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• influențele socioculturale, se referă la modul în care diversele medii influențează 

mesajele cu privire la normele unui corp atractiv. Studiile arată că există asocieri solide între 

tulburările de comportament alimentar, o imagine corporală negativă și mesajele media promovate 

cu privire la cum trebuie sa arate un corp atrăgător, atât în ceea ce privește femeile, cât și bărbații. 

Un studiu realizat la Universitatea Stanford a arătat că 70% din participante au declarat că își percep 

negativ corpul după ce citesc reviste glossy pentru femei [6]. 

• comentariile verbale negative din partea celor apropiați. Imaginea corporală poate 

fi influențată de apartenența la un cerc de prieteni sau de cunoscuți preocupați excesiv de aspectul 

corpului lor. De asemenea, studii recente arată că persoanele cu o imagine corporală negativă, deși 

în limita unui indice de masă corporală normal, cărora li s-au transmis mesaje negative cu privire 

la greutatea lor din partea membrilor familiei s-au îngrășat în medie cu 2 kilograme într-o perioadă 

de trei luni, spre deosebire de cele care au fost susținute și au primit mesaje pozitive din partea 

membrilor familiei, care și-au păstrat greutatea sau chiar au slăbit [3]. 

• diverse etape de viață – pubertatea, sarcina, menopauza sau andropauza. 

O serie de cercetări argumentează că atitudinea față de imaginea corporală este fluidă și 

dinamică chiar și pe un interval scurt de timp, deci în condiţiile în care particularităţile fizice rămân 

constante. Percepţia propriului corp şi atitudinea faţă de acesta sunt influenţate de contextul 

situaţional, de vizualizarea de modele de atractivitate sau de dispoziţia afectivă [5]. Variabilitatea 

în nivelul satisfacţiei este asociată cu tulburări alimentare. Melnyk (2004) arată că o imagine 

corporală negativă şi investiţia în strategii de management al înfăţişării predispun spre un nivel mai 

ridicat al variabilităţii atitudinii faţă de imaginea corporală [6].  

Imaginea corporală nu este statică. Formarea şi dinamica acestei imagini și a atitudinii faţă 

de ea, este rezultatul unei serii de factori, printre care particularităţile fizice ocupă un rol mult mai 

redus decât am fi tentaţi să credem. Feingold și Mazzella (1998) atrag atenția că există o discrepanță 

semnificativă între particularitățile biologice ale corpului, pe de o parte, și percepția subiectivă și 

satisfacția cu felul în care arătăm, pe de altă parte [6]. Corpul în sine pare să contribuie într-o măsură 

destul de mică la dezvoltarea atitudinii vis-a-vis de propria imagine corporală. 

Gremillion (2005), într-un review referitor la semnificaţia culturală a imaginii corporale, 

punctează necesitatea diferențierii între imaginea corporală ca reprezentare a identităţii biologice, 

respectiv ca o construcție socială. Contextul sociocultural are o valoare normativă în gestionarea 

relaţiei cu propriul corp şi în managementul înfăţişării. Autoarea menționează că gradul de 

satisfacţie cu imaginea corporală se formează ca o consecinţă a particularităţilor biologice ale 

corpului doar în măsura în care aceste particularităţi sunt valorizate sociocultural [3]. De exemplu, 

în culturile tradiţionale, supraponderabilitatea este un simbol al sănătăţii şi bunăstării, în timp ce în 

culturile moderne un exces în greutate semnifică lipsa controlului şi un nivel scăzut de 

autodisciplină. Corpul transmite deci mesaje despre individ, devine o modalitate de exprimare şi 

prezentare a propriei identităţi, cea mai vizibilă de altfel. De exemplu, prin managementul 

înfăţişării, corpul poate fi un mijloc folosit în a declara nonverbal apartenenţa la o categorie socială, 

aderarea la o cauză, etc.  

Rezultă două modalităţi diferite de raportare la propriul corp. Pe de o parte, ca entitate 

biologică, corpul are rol funcţional. Experienţierea corpului din această perspectivă plasează funcţia 

estetică pe plan secundar. Funcţia de mediator între sine și mediu sugerează cea de-a doua valenţă 

a imaginii corporale, aceea de entitate socială. Prin intermediul expresivităţii şi modalităţilor de 

prezentare, corpul devine un filtru prin care se transmit mesaje din interior și se receptează mesaje 

venite din exterior. Imaginea corporală se formează și se dezvoltă în strânsă legătură cu mediul 
sociocultural. Familia, grupul de prieteni și mass-media promovează standarde precise în materie 

de imagine corporală și influențează modul în care individul se raportează la propriul corp. 

Atitudinea faţă de corp este rezultatul unui discurs care se construieşte pornind de la corpul biologic 
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și semnificaţiile sociale și culturale relaţionate. Stice, Schupak-Neuberg, Shaw și Stein (1994) 

menționează că imaginea corporală este rezultatul percepţiei propriului corp, al celorlalţi şi al 

idealului promovat de societate, al realizării de comparaţii, al definirii standardelor personale în 

materie de frumuseţe feminină sau masculină, al interiorizării lor şi al modificării atitudinii faţă de 

imaginea corporală în lumina acestor standarde [4].  

Imaginea corporală se formează în ontogeneză. Conținutul său depinde de factorii sociali 

și naturali care afectează subiectul. Atât percepția corpului cât și atitudinea față de corp sunt 

impregnate de valorile grupului din care individul face parte. Ca o consecință directă a acestui fapt, 

modelele teoretice care explică dezvoltarea imaginii corporale integrează factorii considerați 

responsabili pentru influențele socioculturale.  

Modelul celor două căi, propus de Stice (2001), este un astfel de model. Utilizat ca și cadru 

teoretic pentru a explica dezvoltarea tulburărilor alimentare, modelul stipulează că mesajele din 

mass-media predispun spre bulimie când sunt întărite de familie și alte persoane semnificative și 

apar în contextul unei stime de sine scăzute [6].  

Strigel Moore și Cachelin (1999) citați de Littleton și Ollendick (2003) propun de asemenea 

un model dual al dezvoltării insatisfacției și tulburărilor alimentare [5]. Conform acestui model, 

prima cale se referă la adoptarea idealului de imagine corporală promovat în mass-media ca 

standard personal și dezvoltarea de comportamente de management al înfățișării în acord cu acest 

ideal. A doua cale vizează dezvoltarea unei oarecare vulnerabilități în context interpersonal, pornind 

de la cadrul familial, grupul de prieteni și grupul mai larg din care face parte individul. Insatisfacția 

și tulburările alimentare sunt considerate ca fiind un răspuns individual la percepția unei 

autoeficacități scăzute pe plan interpersonal. Nevoia de autocontrol este direcționată probabil spre 

propriul corp și spre comportamentul alimentar.  

În 1999, Thompson și Heinberg încearcă să clarifice a acestor factori, propunând un model 

trifactorial al dezvoltării imaginii corporale și a tulburărilor alimentare. Conform acestui model 

există trei categorii de influențe primare (părinți, prieteni și mass-media) și două mecanisme care 

mediază aceste influențe. Un mecanism se referă la interiorizarea idealului de imagine corporală, 

iar al doilea se referă la tendința frecventă de comparare cu ceilalți. Teoria comparării sociale a fost 

frecvent utilizată ca cadru de referinţă pentru a explica modul în care mass-media și presiunea 

grupului pot influenţa percepţia corpului propriu. Conform studiilor lui Festinger (1954), implicarea 

în comparaţii sociale are ca şi scop evaluarea propriilor opinii şi abilităţi, gestionarea emoţiilor, 

definirea identităţii şi protejarea stimei de sine [6]. Există două direcţii de alegere a reperelor în 

realizarea de comparaţii sociale: înspre repere sociale superioare sau înspre repere sociale 

inferioare. O serie de studii efectuate de Michinov (2001) și Price (2009) au arătat că prima 

categorie este generatoare de afectivitate negative care include: frustrare, stimă de sine scăzută, 

ostilitate; în timp ce a doua categorie duce la stimularea emoţiilor pozitive şi a stării de bine [5].  

Sigel a susținut că imaginea corpului "depinde nu numai de examinarea vizuală și tactilă a 

suprafeței corpului său, ci și de senzațiile emise de organele interne, de sistemele musculo-

scheletice și de piele". Chase și Espenac au discutat despre influența reacțiilor și intereselor 

celorlalți asupra corpului cuiva asupra dezvoltării imaginii corpului. Accentul este pus pe mesajele 

non-verbale transmise copilului prin calitatea prezenței altora. 

Aceste modele se aleg în funcție de diverse criterii. Una din asumpţiile principale ale teoriei 

comparării sociale propuse de Trampe (2007) este aşa numita ipoteză a similarităţii [3]. Oamenii se 

compară cu modele pe care le consideră distinctive din punct de vedere al asemănării cu propria 

persoană, adică persoane faţă de care percep o similaritate din punct de vedere al unei categorii. 
Autorii menţionează că această ipoteză vine în contradicţie cu tendinţa unor persoane de a se 

compara cu modele care în mod evident nu pot să fie atinse, deci sunt semnificativ diferite. Această 

comparare este relaționată dezvoltării insatisfacţiei vis-a-vis de propriul corp. O metaanaliză asupra 



251 

 

a 156 de studii, realizată de Myers şi Crowther (2009) identifică un efect moderat spre semnificativ 

de 0.77 al comparării sociale asupra nivelului satisfacţiei. Trampe, Stapel şi Siero (2007), într-o 

serie de şase studii experimentale, arată că un nivel preexistent al insatisfacţiei favorizează efecte 

negative ale comparării cu aceste modele, în timp ce persoanele cu o stimă faţă de corp crescută nu 

prezintă diminuări ale satisfacţiei [5].  

Cash și Pruzinsky (2002) propun un model al factorilor distali și proximali ai dezvoltării 

imaginii corporale, în care încorporează și fac o distincție clară între aceste categorii de factori, 

respectiv între rezultatele învăţării social-cognitive și experienţierea imediată a imaginii corporale 

[2]. Conform acestui model, imaginea corporală este rezultatul interacţiunii factorilor care se referă 

la evenimente din trecutul persoanei, factori ce ţin de socializare, experienţe interpersonale, 

caracteristici fizice şi atribute ale personalităţii. Prin diverse tipuri de învăţare socială, aceşti factori 

sunt fundamentali în elaborarea schemei imaginii corporale și a atitudinilor faţă de propriul corp. 

Schema va fi activată de evenimente proximale care vor fi stocate în memorie contribuind la 

istoricul cumulat al imaginii corporale. Prin urmare este un model dinamic care punctează faptul că 

influențele contextuale sunt filtrate la nivel individual și încorporate în schema cognitivă a imaginii 

corporale devenind ancore în procesarea informației ulterioare [1]. Un merit al modelului este 

surprinderea multidimensionalităţii constructului de imagine corporală la nivel de factori implicaţi 

în dezvoltarea acesteia.  

Toate aceste modele atrag atenția asupra existenței a două categorii de factori care 

contribuie la dezvoltarea imaginii corporale: factori externi, sociali și factori individuali. 

Dezvoltarea imaginii corporale este marcată pe de o parte de schimbările intervenite în corpul fizic, 

iar pe de altă parte de maniera în care persoanele semnificative și grupul social reacționează la 

aceste schimbări, toate acestea pe fondul unor particularități individuale care predispun într-o 

măsură mai mare sau mai mică la îndreptarea atenției înspre propriul corp [1]. În concluzie, 

imaginea corporală este conceptualizată ca un set de informaţii adaptate la propria individualitate, 

vulnerabile la devieri datorită presiunilor socioculturale, rezultând un model mintal concretizat în 

reprezentarea propriului corp. Acest model nu este static, indivizii negociind permanent între 

propriile nevoi şi presiunile sociale. Comportamentele de risc apar când se dezvoltă un dezechilibru 

între nevoile individuale și presiunile sociale, dezechilibru în favoarea celei de-a doua variabile.  
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COMPETENȚA COMUNICATIVĂ- FACTOR DE ADAPTARE LA MEDIUL 

UNIVERSITAR  

COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FACTOR OF ADAPTATION TO THE 

UNIVERSITY ENVIRONMENT 

Rezumat 

Competența psihosocială - capacitatea unei persoane de a funcționa în mod eficient în viața de 

zi cu zi, în concordanță cu cerințele și modificările acesteia. Este capacitatea de a menține un nivel bun 

al activității mentale și a interacțiunii adecvate cu alte persoane în diverse situații (Moscovici, 1998). 

Competența psihosocială cuprinde un set de abilități necesare funcționării adecvate a individului cu 

mediul. Una din aceste abilități este abilitatea de comunicare. Comunicarea se află în centrul 

performanţelor sociale (Constantinescu, 2004). Ea este substanţa societăţii. Definită în modul cel mai 

simplu, comunicarea constă într-un proces de transmitere a informaţiilor, ideilor și opiniilor de la un 

individ la altul și de la un grup social la altul. Psihologia socială studiază fenomenul comunicării ca mod 

de interacţiune între persoane/grupuri, ca relaţie mijlocită de cuvânt, de imagine, gest, semn sau simbol 

( Robu, 2011). În lucrarea de față prezentăm rezultatele cercetării competenței sociale de comunicare în 

raport cu adaptarea studenților la mediul universitar.  

Cuvinte-cheie: adaptare, competență, comunicare 

Abstract 

Psychosocial skills is the person's ability to function effectively in everyday life, in accordance 

with their requirements and changes. It is the ability to maintain a good level of mental activity and 

appropriate interaction with other people in various situations (Moscovici, 1998). Psychosocial skills 

includes a set of abilities necessary for the proper functioning of the individ with their environment. One 

of these abilities is the ability to communicate. Communication is at the center of social performance 

(Constantinescu, 2004). It is the substance of society. Defined in the most simple way, communication 

consists of a process of transmission of information, ideas and opinions from one individ to another and 

from one social group to another. Social psychology studies the phenomenon of communication as a 

way of interaction between people / groups, as a mediated word, image, gesture, sign or symbol 

relationship (Robu, 2011). In this paper we present the results of the research of the social competence 

of communication in relation to the adaptation of the students to the university environment. 

Key-words: adaptation, skills, communication 

Comunicarea - cea mai uzuală formă de interacțiune socială. Abilitățile de comunicare sunt 

importante pentru inițierea și menținerea relațiilor cu ceilalți. Modul de comunicare are impact atât 

asupra relațiilor cotidiene cât și asupra procesului de construcție și dezvoltare a carierei. 

Deprinderile sociale insuficient dezvoltate sunt asociate cu performanțe academice scăzute, 

probleme emoționale și comportamentale, dificultăți de adaptare.  

Astfel, comunicarea este un proces complex care se realizează prin intermediul mai multor 

tipuri de limbaje, ea poate fi perturbată de factori contextuali, este specifică fiecărui individ în parte, 

și poate avea loc la diferite nivele de percepţie. 

Comunicarea este un proces continuu de expresie, interpretare şi negociere a mesajului. 

Posibilităţile de comunicare sunt infinite și includ sisteme de semne şi simboluri, dintre care limba 

este doar o parte. Aspectul exterior, felul în care zâmbim, mergem, felul în care ştim să ascultăm, 

confirmările sau infirmările prin gesturi şi mimică, pauzele - toate acestea ne ajută să comunicăm 

cu ceilalţi, alături de tonalitatea vocii şi cuvintele pe care le rostim. Comunicarea este permanent în 

atenţia oamenilor, încă de la naştere, și învăţăm să răspundem în contexte noi pe măsură ce 

acumulăm experienţă de viaţă.  

Sensul pe care intenţionăm să-l transmitem şi cel transmis în realitate, pot să fie diferite. În 

drumul de la gânduri şi sentimente și până la reprezentarea lor simbolică - prin cuvinte scrise sau 
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rostite, gesturi, aspect exterior, mişcare, sunet - suntem confruntaţi cu o alegere, trebuie să facem 

anumite opţiuni. Folosim la maximum sistemele simbolice pe care le cunoaştem. Dar sensul 

transmis depinde şi de ceilalţi, care împărtăşesc sau nu aceeaşi percepţie a simbolurilor, şi care pot 

sau nu să le interpreteze în conformitate cu intenţia noastră. 

Analizând caracteristicile oferite competenței putem sintetiza o definiţie a competenţei: 

competenţa este rezultatul prelucrării complete a unei situaţii de către o persoană sau un grup de 

persoane, într-un context dat [6 p. 77]. Competenţa este rezultatul unui proces dinamic, este 

specifică unei situaţii şi poate fi adaptată în alte situaţii. Ph. Jonnaert menţionează că o competenţă 

se defineşte printr-un context; o persoană sau un grup de persoane; un cadru situaţional: o situaţie 

și familia ei de situaţii; o sferă de experienţe trăite anterior de o persoană sau un grup de persoane; 

un cadru de acţiune: categorii de acţiuni incluzând un anumit număr de acţiuni realizate de una sau 

mai multe persoane în această situaţie; un cadru al resurselor: resurse utilizate pentru dezvoltarea 

competenţei; un cadru de evaluare: rezultate obţinute, transformări observate în situaţie și la 

persoanele în cauză şi criterii care permit să se afirme că prelucrarea situaţiei este completă, reuşită 

și acceptabilă din punct de vedere social [6 p. 78] 

Conceptul de competenţă comunicativă este foarte greu de definit întrucât există tot atâtea 

interpretări câţi cercetători s-au preocupat de această problemă. Depinde de unghiul perspectivei: 

teoretic sau pragmatic; se are în vedere produsul sau procesul; este vorba de concepţie evoluţionistă, 

sau în spirală; cunoaşterea este propoziţională, sau performativă; definirea conceptelor înrudite - 

abilitate, capacitate, competenţă, etc. [3]. 

După Parks, „competenţa de comunicare reprezintă gradul în care indivizii satisfac 

scopurile pe care şi le-au propus în interiorul limitelor situaţiei sociale, fără să-şi rişte abilităţile ori 

oportunităţile de a urmări alte scopuri mai importante din punct de vedere individual” [apud 5]. 

Pentru J. de Vito, competenţa de comunicare se referă „la propriile cunoştinţe asupra mai multor 

aspecte sociale ale comunicării” [2, p. 6]. Alte abordări ale competenţei de comunicare se 

concentrează asupra abilităţii de a manifesta comportamente de comunicare potrivite în situaţii 

concrete. Conform concepţiei lui Spitzberg și Cupach, competenţa de comunicare vizează abilitatea 

de a demonstra comunicarea potrivită într-un context dat [apud 4, p. 38]. 

O încercare de a reuni mai multe perspective o regăsim la F. M. Jablin et al. (1994), care a 

caracterizat competenţa de comunicare ca set de abilităţi, resurse primare cu care un comunicator 

este capabil să utilizeze procesul de comunicare; aceste resurse 21 includ cunoştinţe strategice 

(despre regulile şi normele de comunicare potrivite) și capacităţi (caracteristici și abilităţi, cum ar 

fi, în general, abilităţile de codare şi de decodare) [5]. 

Competenţa de comunicare cumulează întregul ansamblu de abilităţi personale: a şti; a şti 

să faci; a şti să fii; a şti să devii; ea este un rezultat egal al ştiinţei şi artei (măiestriei), neexistând 

un mod ideal de comunicare [1, p. 89]. O trăsătură esenţială a competenţei de comunicare este 

dimensiunea relaţională. O comunicare se rezumă, de fiecare dată, la satisfacţia provocată ori 

amplificată pentru cele două părţi. Nu este suficientă competenţa unuia, dacă interlocutorul este 

lipsit de abilităţi minime. 

Când vorbim despre competenţa de comunicare, putem distinge două perspective: 

comportament şi cogniţie. O a treia perspectivă, identificată de autori ca fiind una alternativă, este 

aceea adusă de modelul ecologic: conform acesteia competenţa de comunicare este un rezultat al 

interacţiunii dinamice dintre mediu şi dezvoltarea persoanei/grupului/organizaţiei; dezvoltarea 

competenţei de comunicare este influenţată și influenţează la rândul ei mediul în fiecare proces care 

se produce. 

Dezvoltând conceptul procesului de adaptare determinăm, că acesta poate fi evaluat la 

diferite niveluri, adică la nivelul relaţiilor interpersonale, a comportamentului, a funcţiilor psihice 

fundamentale, a reglării psihofiziologice, a mecanismelor fiziologice ce asigură activitatea, a 



254 

 

rezervelor funcţionale a organismului, sănătăţii. În opinia lui Ф.Б. Бepeзин, succesul adaptării 

psihosociale ţine de adaptare la primele niveluri – de cea psihică [11]. O notă fundamentală îi 

atribuie procesului de adaptare psihosocială autoarea И.Н. Никитинa, care-l defineşte ca un proces 

de integrare a personalităţii în sistemul relaţiilor sociale deja stabilit [12, c.57]. O astfel de definiţie, 

după părerea multor autori, nu ia în consideraţie particularităţile specifice ale influenţelor sociale, 

în cadrul cărora ambele părţi – mediul social şi omul – sunt reciproc active [8, p. 17]. 

În literatura sociologică adaptarea este definită ca un proces de acomodare a grupurilor 

mari şi mici. Astfel, în monografia lui Л.Л. Шпaк, adaptarea socială se defineşte ca „... formarea 

deprinderilor personalităţii şi a comunităţii (clase, grupe şi pături sociale, entităţi, familii, colective 

de muncă, a grupurilor și mişcărilor neformale) de acomodare la condiţiile 17 schimbătoare, 

formele şi metodele vieţii publice la modificările mediului extern în corespundere cu necesităţile 

individuale și sociale” [13].  

Realitatea socială în care au loc o multitudine de evenimente se prezintă ca un sistem de 

grupuri (mai mari sau mai mici, formale sau informale) care construiesc norme și valori, distribuie 

poziţii şi exercită influenţe. De menționat că prin dimensiunea sa interactivă, grupul social se 

prezintă ca un mediu şi mijloc de învăţare a unor roluri sociale, formează competenţe de evaluare a 

altora și poate contribui la dezvoltarea conştiinţei de sine a membrilor săi. Raportându-ne la grupul 

studențesc, în literatura de specialitate constatăm că adaptarea la viaţa universitară, la conţinutul și 

modul de organizare a activităţii instructive se produce sub influenţa diferiţilor factori, atât 

obiectivi, cât și subiectivi [7, 10 ]. 

Tranziția, definită drept capacitatea de a ”naviga” prin schimbarea ce are loc în trecerea de 

la un ciclu de învățământ la altul, de la o modalitate de învățare la alta este destul de recent abordată 

în studiile investigative. Deși implică schimbări majore în viața tinerilor adulți, atât în plan social, 

cât și a modalităților de a învăța, de a interacționa cu cadrele didactice etc. această tranziție de la 

viața liceală la cea academică este puțin investigată în literatura autohtonă de specialitate. 

Tranziția de la viața liceală la cea universitară este adesea una intimidantă, multiplu 

solicitantă pentru studenți, atât în plan personal (părăsirea familiei, gestionarea bugetului personal 

etc.), cât și în plan academic (trecerea de la activitatea organizată, ghidată, la luarea independentă 

a notițelor, munca în echipă, managementul timpului, studiu individual etc., absolvenții de liceu 

fiind destul de precar pregătiți în acest sens), ori social (noi colegi/ prieteni, în nouă localitate, șocul 

cultural adaptativ fiind cu atât mai mare pentru elevii proveniți din mediul rural, din familii în care 

părinții nu au studii superioare).  

În contextul studiului competențelor sociale în raport cu calitatea vieții am decis să aflăm 

dacă există un raport semnificativ între variabilele competența socială de comunicare și adaptare.  

În cadrul experimentului cantitativ au participat 222 de studenți, din 3 universități din 

Republica Moldova. Înaintăm ipoteza că adaptarea la un mediu nou, cel universitar depinde de 

calitatea competenței comunicative al indivizilor. 

În cercetare am aplicat următoarele metode de cercetare: 

1. Chestionarul de adaptare la mediul studențesc și solicitările academice( AMSSA) 

elaborat de Svetlana Rusnac și doctoranda ULIM Ludmila Zmuncila. Chestionarul conține 3 scale 

principale și 9 secundare [9, p. 286].  

 

Tabelul 1. Scalele AMSSA [9, p. 289-290] 

Scale de bază Scale secundare 

Satisfacerea necesităților sociocomunicative 

Satisfacerea necesităților ecosociale 
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Starea de confort/disconfort, determinată 

de schimbările de mediu social - 

macrosociale 

Satisfacerea necesităților socioeconomice 

Starea de confort/disconfort, determinată 

de schimbările mezosociale 
Satisfacerea necesităților de comunicare cu rudele și 

prietenii 

Satisfacerea necesităților de comunicare cu colegii de 

facultate 

Satisfacerea necesităților de comunicare cu cadrele 

didactice 

Starea de confort/disconfort, determinată 

de schimbările la nivel de aspirații, 

realizări personale - microsociale 

Satisfacerea necesităților de identificare profesională 

Satisfacerea necesităților de formare profesională 

Satisfacerea necesităților de management al timpului 

personal 

2. Testul de diagnosticare a competenței sociale de comunicare (CSC). Testul conține 8 

scale independente: Scala A - comunicabilitate, scala B - gândire logică, scala C - stabilitate 

emoțională, scala D - lipsă de griji, scala K - sensibilitate, scala M - independență,scala H- 

autocontrol și scala P - predispoziție spre un comportament antisocial [14].  

Pentru început am decis să comparăm mediile coeficientului de adaptare în dependență de 

sex și universitatea unde studenții își fac studiile. În urma comparării acestora diferențe 

semnificative nu au fost identificate.  

De asemenea ne-a interesat dacă studenții diferitor universități au diferite nivele de 

dezvoltare a competenței comunicative. Datele arată astfel:  

 

Fig.1. Mediile competenței comunicative pe universități 

În urma analizei datelor obținute și a interpretării scalelor observăm că studenții nu prezintă 

nivel înalt de dezvoltare a competenței comunicative nici pe una din scale ( nivel înalt 16-20).  

Studenții de la USPEE prezintă echilibru (8-12) între diferite caracteristici ale personalității 

(extravert/introvert; vesel/serios).  
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Studenții USARB de asemenea prezintă echilibru pentru scalele B, C, D, K, M, H, în 

schimb pentru scala A au o medie mai mare( 13), ceea ce descrie aceste persoane ca fiind 

preponderent deschise și comunicabile în detrimentul necomunicabilității. 

Studenții ULIM de asemenea prezintă echilibru între diferite manifestări a competenței 

comunicative mediile variind de la 8 la 12. 

În urma analizei statistice a corelării adaptării studenților la mediul universitar în bază de 

sex nu au fost găsite diferențe semnificative. De asemenea nu există diferențe semnificative a 

adaptării în dependență de universitatea unde studenții își fac studiile. 

Ținând cont de specificul metodei de dezvoltare a competenței comunicative am decis să 

facem o analiză a raportului dintre scalele metodei. Astfel, am obținut diferențe semnificative în 

unele aspecte ale competenței: Factorul A ( deschis, comunicabil) corelează cu Factorul K (sensibil, 

deschis spre comunicare) p=,005 și cu Factorul M(dependent de grup, sociabil) p=,003. Factorul 

B(ingenios, gândire logică) corelează cu Factorul H(conformism) p=,030. Factorul C (stabil 

emoțional, matur) corelează cu Factorul K(rațional, realist) p=,005; cu Factorul H(conformism) 

p=,038 și cu Factorul P(armonie în relații interpersonale). Factorul D (vesel, lipsit de griji) corelează 

cu Factorul L (scala minciunii). Factorul M (independent, preferință propriei decizii) corelează cu 

Factorul P (predispunere spre comportament antisocial) p=,045. Factorul H(conformism) corelează 

cu factorul P ( armonie în relații interpersonale) p=,006. 

În urma comparării mediilor pentru coeficientul de adaptare pe întreg eșantion repartizat 

pe sexe nu găsim diferențe semnificative.  

Situația privind competența comunicativă ( scalele A, C și K) găsim diferențe în 

manifestarea acesteia la femei și bărbați.  

Tabelul 2. Diferențe în manifestarea competenței comunicative în dependență de sex 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

A 

Equal variances assumed -4,391 220 ,000 -1,87501 ,42698 -2,71650 -1,03352 

Equal variances not 

assumed 
-4,568 137,535 ,000 -1,87501 ,41049 -2,68670 -1,06332 

C 

Equal variances assumed 2,827 220 ,005 1,22581 ,43362 ,37122 2,08039 

Equal variances not 

assumed 
2,701 113,393 ,008 1,22581 ,45386 ,32666 2,12495 

K 

Equal variances assumed -7,094 220 ,000 -2,74848 ,38745 -3,51207 -1,98490 

Equal variances not 

assumed 
-6,707 110,944 ,000 -2,74848 ,40980 -3,56053 -1,93644 

Observăm diferențe semnificative în manifestarea Factorului A (deschis, comunicabil), 

Factorul C(stabil emoțional, matur, calm) și Factorul K(sensibil, gândire artistică).  

Am încercat să analizăm variabilele cercetării (competența comunicativă și Q-adapt) în 

dependență de universitatea în care respondenții își fac studiile. În urma comparării datelor nu am 

obținut diferențe semnificative la coeficientul de adaptare la mediul universitar. Am identificat o 

singură diferență la manifestarea Factorului A(deschis, comunicabil) la respondenții din 

Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți ( 13), ceea ce denotă dominarea calității pozitive 

asupra celei negative. 

La etapa următoare am încercat să găsim corelări între coeficientul de adaptare și scalele 

testului de determinare a competenței comunicative.  

Tabelul 3. Coeficienții corelării Q-adapt și competența comunicativă 
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 A B C D K M H P 

Adaptare 

Pearson Correlation ,104 -,043 ,228** ,087 ,011 -,236** ,136* -,234** 

Sig. (2-tailed) ,122 ,522 ,001 ,198 ,871 ,000 ,044 ,000 

N 222 222 222 222 222 222 222 222 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Astfel observăm diferențe semnificative între Q-adapt și scala C (stabilitate emoțională, 

matur, calm). Studenții capabili să-și gestioneze emoțiile, cei responsabili pentru comportamentele 

sale se adaptează mai ușor la solicitările unui mediu nou.  

De asemenea există diferențe semnificative la scala M (dependent de grup, conformist, 

sociabil). Persoanele care simt apartenența de grup, simt susținerea acestuia mai ușor depășesc 

perioada de adaptare la condiții noi.  

Corelație pozitivă se observă între adaptare și scala H ( conformism, control intern). 

Persoanele care ușor acceptă normele de grup mai ușor se integrează și adaptarea este un proces 

mai ușor. 

Scala P presupune tendințe spre un comportament antisocial și denotă probleme în diferite 

sfere ale vieții tânărului ( familie, prieteni, la serviciu, în relații sociale). Astfel, cu cât persoana este 

mai împăcată cu cei din jur, cu atât procesul de adaptare decurge mai ușor.  

Comunicarea este una din verigile principale care asigură oamenilor întreținerea relațiilor 

interpersonale. Competența comunicativă prezintă abilitatea persoanei să interacționeze cu ceilalți 

asigurându-și un climat favorabil pentru dezvoltare.  

Adaptarea studenților la mediul universitar, împânzit de exigențe noi se desfășoară mai 

armonios în cazul unei interacțiuni pozitive cu colegii, cadrele didactice, familia și prietenii.  

Analizând rezultatele obținute în urma cercetării observăm că competența comunicativă 

este importantă în procesul adaptării.  

Persoanele sensibile, sociabile, deschise, stabile emoțional, conformiste mai ușor se 

integrează în grup și procesul de adaptare decurge mai lejer.  

Astfel, dezvoltarea competenței comunicative trebuie să înceapă încă din copilărie, pentru 

a asigura accesul liber al indivizilor la medii noi favorabile dezvoltării. 

Bibliografie 

1. Callo T. Educaţia comunicării verbale. Chişinău: Editura Litera, 2003. 147 p. 

2. De Vito J. Human Communication. New York: The Basic Course, Harper & Row Inc., 1988. 342 p. 

3. Enache M. Competenţa comunicativă şi oportunităţile de învăţare o perspectivă interacţionistă. 

București: Universitară, 2009. 159 p. 

4. Gamble T. K., Gamble M. Communication Works. New York: McGraw-Hill, 1993. 235 p.,  

5. Jablin F. M., Putnam L. L. The New Handbook of Organizational Communication. Thousand Oaks: 

Sage Publications Inc., 2001. 820 p. 

6. Jonnaert Ph., Ettayebi M., Defise R. Curriculum și competenţe: un cadru operaţional; trad. din fr. 

Iulia Mateiu. Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2010. 125 p.,  

7. Negovan V., Dincă M. Adaptarea la mediul universitar. În: Câmpul universitar – o cultură a 

provocărilor. Bucureşti: Editura Universitară, 2010. p.66-87 

8. Puzur E. Adaptarea psihosocială a studenților anului i din instituțiile de învățământ superior. Teză de 

doctor. Chișinau, 2016. 178 p. 

9. Rusnac Sv., Zmuncila L., AlAli Abdalrahman. Construirea, validarea și aprobarea chestionarului de 

adaptare la mediul studențesc și solicitările academice (AMSSA). În: Preocupări contemporane ale 

științelor socio-umane. Materialele Conferinței Științifice Internaționale Ediția a VII-a, Chișinău, 8-

9 decembrie, 2016. p. 286-296. 



258 

 

10. Ţărnă E. Adaptarea studentului în mediul universitar. Chişinău: UPS „I.Creangă”, 2013. 192 p. 

11. Бepeзин Ф.Б. Пcихичecкaя и пcихoфизиoлoгичecкaя aдaптaция чeлoвeкa. Л., 1988. 270 c. 

12. Никитинa И.Н. К вoпpocу o пoнятии coциaльнoй aдaптaции. B: Вoпpocы тeopии и мeтoдoв 

coциoлoгичecких иccлeдoвaний, Вып.3, М., 1980, c.57 

13. Шпaк Л.Л. Дeзaдaптaция в кoнтeкcтe пoвceднeвнoй жизни. Кeмepoвo, 2009. 446 c. 

14. Фeтиcкин Н.П., Кoзлoв В.В., Мaнуйлoв Г.М. Coциaльнo-пcихoлoгичecкaя диaгнocтикa 

paзвития личнocти и мaлых гpупп. Мocквa, 2002. c.138-149 

Bulboacă Gabriel 

PROBLEMATICA CONTEMPORANĂ A HOMOSEXUALITĂŢII: CONTROVERSE 

RELIGIOASE, MORALE, CULTURALE ŞI POLITICE 

THE CONTEMPORARY ISSUE OF HOMOSEXUALITY: RELIGIOUS, MORAL, 

CULTURAL, AND POLITICAL CONTROVERSIES 

Rezumat 

Astăzi, mulţi indivizi dezvoltă şi menţin relaţii intime care diferă de modelul tradiţional. Astfel 

de relaţii apropiate sunt tipic denumite de către cercetătorii din domeniul social şi publicul mai larg prin 

termenul,,relaţii alternative”. O cale alternativă de a împărtăşi o relaţie intimă este homosexualitatea. 

Alături de bisexualitate şi heterosexualitate, homosexualitatea constituie una dintre cele trei categorii 

principale ale orientării sexuale, care se distribuie pe un continuum între heterosexualitate şi 

homosexualitate. Totuşi, în societatea modernă, acest pattern durabil în timp al atracţiei romantice şi/sau 

sexuale faţă de persoane de acelaşi sex reprezintă una dintre problematicile cele mai controversate din 

punct de vedere religios, moral, cultural şi politic. Mulţi cercetători din domeniul ştiinţelor sociale au 

argumentat că relaţiile dintre persoanele de acelaşi sex au fundamente legale, psihologice şi medicale. 

Această lucrare trece în revistă pe scurt istoria homosexualităţii şi atitudinile societale care au fost 

exprimate faţă de homosexualitatea în rândul bărbaţilor şi al femeilor. 

Cuvinte-cheie: homosexualitate, istorie, atitudini societale, controverse. 

Abstract 

Today, many individuals develop and maintain intimate relationships in ways that differ from the 

traditional model. Such close relationships typically are referred to by social researchers and the larger 

public as ‘‘alternatives relationships’’. One alternative way to share an intimate relationship is 

homosexuality. Along with bisexuality and heterosexuality, homosexuality is one of the three main 

categories of sexual orientation within the heterosexual-homosexual continuum. However, this enduring 

pattern of romantic and/or sexual attraction to people of the same sex is one of the most controversial 

religious, moral, cultural, and political issues in modern society. Many social scientists argued that the 

same-sex relationships have legal, psychological, and medical underpinnings. This paper briefly reviews 

the history of homosexuality and societal attitudes toward male and female homosexuality. 

Key-words: homosexuality, history, societal attitudes, controversies. 

Introducere 

Puţine aspecte ale societăţii umane au stârnit polemici la fel de virulente cum au făcut-o 

pederastia greacă, respectiv homosexualitatea în genere. După apariţia celebrului studiu al 

istoricului epocii clasice K. J. Dover, intitulat Homosexualitatea greacă, în anul 1978 (reeditat în 

anul 1989), s-a produs o avalanşă de noi studii. Direcţiile de cercetare au mers, în principiu, atât pe 

abordarea diacronică (săracă în surse) care a vizat relevarea riturilor iniţiatice ce cuprindeau, ca 

etapă, și pederastia, cât şi pe abordarea sincronică ce s-a concentrat pe secolele V-IV î.Hr., când 

pederastia era parte integrantă a vieţii sociale din cetăţile greceşti [cf. 6]. Practicile homosexuale au 

fost menţionate, lăudate sau condamnate în poezia lirică, inscripţiile, reprezentările ceramice, 

operele dramatice, tratatele filosofice, discursurile şi imprecaţiile vremii. 

Termenul referitor la homosexualitate a fost introdus în vocabularul cercetătorilor din 

ştiinţele socio-umane la sfârșitul secolului al XIX-lea de către psihologul german K. M. Benkert. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bisexuality
https://en.wikipedia.org/wiki/Heterosexuality
https://en.wikipedia.org/wiki/Heterosexual%E2%80%93homosexual_continuum


259 

 

Deși termenul, ca atare, este relativ recent din punct de vedere istoric, discuțiile cu privire la 

sexualitate în general și la atracția între persoane de același sex, în mod particular, au fost abordate 

ocazional începând cu lucrarea Symposium elaborată de către filosoful grec Platon și continuând cu 

teoriile contemporane despre homosexualitatea în rândul bărbaţilor. Având în vedere faptul că 

atracția erotică dintre două persoane de acelaşi sex este relevantă pentru abordările filosofice şi 

social-politice, considerăm necesar să revedem, pe scurt, o parte din istoria homosexualității. 

Plecând chiar din istoria umanităţii, cel puțin din cea a societăţilor vestice, apare ideea 

potrivit căreia legile fireşti ale naturii nu susțin homosexualitatea. Referirile la legile naturii joacă, 

încă, un rol important în dezbaterile contemporane despre homosexualitate. Adesea, acestea sunt 

invocate în argumentările religioase, politice și chiar în sălile de judecată. Pe de altă parte, poate 

cea mai relevantă și impactantă schimbare socială și culturală privind homosexualitatea a fost 

apariția în Vest a aşa-numitei mișcări de emancipare a comunităţilor gay. Această mişcare a 

coagulat cercurile filosofice, generând o varietate de opinii şi reflecţii grupate sub emblema teoriei 

gay. O problemă centrală pe care o ridică această teorie este dacă, alături de heterosexualitate și 

bisexualitate (care pot fi conceptualizate pe un continuum al orientării sexuale), homosexualitatea 

este o opţiune şi un stil de viaţă construite social sau, pur și simplu, este o conduită fundamentată 

pe forțe pur biologice. Adesea, persoanele cu orientări homosexuale sunt clasificate ca excepţii de 

la legile naturii. Alţi autori văd problema atracției dintre două persoane de același sex ca fiind mai 

degrabă o chestiune referitoare la preferințe și gusturi decât o problemă morală stringentă [3]. 

Oricum, trebuie remarcat faptul că grecii antici nu aveau termeni sau concepte care să corespundă 

dihotomiei contemporane dintre hetero- și homosexualitate. 

Practici și atitudini față de homosexualitate în diferite perioade ale istoriei omenirii 

Moravuri în Grecia antică 

În ceea ce priveşte practicile și atitudinile faţă de homosexualitate în Grecia antică, istoricii 

şi antropologii au remarcat variaţii regionale. De exemplu, în unele părți din Ionia, existau critici 

generale împotriva eros-ului dintre două persoane de același sex, în timp ce, în Elis și Teba, 

homosexualitatea în rândul bărbaţilor (pederastia) era acceptată și chiar sărbătorită [cf. 6]. În 

legătură cu orientarea sexuală, a fost unanim acceptată ipoteza că, indiferent de sex, o persoană 

poate răspunde din punct de vedere erotic la frumusețea unei alte persoane. Filosoful grec Diogene 

Laertius, spre exemplu, a scris despre Alcibiade, general și politician din Atena secolului al V-lea 

î.Hr., care, în adolescență, despărțise bărbaţi de soțiile lor, iar mai târziu, la vârsta tinereții, femei 

de soții lor [cf. 10]. De asemenea, Alexandru cel Bun sau fondatorul stoicismului, Zenon din Kition, 

erau cunoscuți pentru interesul exclusiv pe care îl manifestau pentru băieți și bărbați. În lucrarea 

Symposium, Platon a susținut că o armată ar trebui să fie formată din bărbaţi care au iubiți, pentru a 

avea performanţe mai bune în luptele militare. De altfel, Teba a avut un astfel de regiment format 

din 500 de soldați care erau renumiți pentru capacitatea de care dădeau dovadă în bătălii [cf. 6]. 

În lucrarea Erotikos, Plutarh susținea că iubitorul de frumusețe nobil se implică într-o 

relaţie de dragoste indiferent dacă vede la persoana iubită excelență și dotare naturală. Potenţa 

sexuală devine un detaliu irelevant, conturându-se mai ales importanța excelenței și frumuseții 

fizice a unei persoane [cf. 10]. Pe de altă parte, în Grecia antică, se pornea de la premisa că o 

persoană se poate simţi atrasă sexual de persoane de ambele sexe și că alte probleme erau 

primordiale, cum ar fi, de exemplu, statutul social. Avându-se în vedere faptul că bărbații liberi 

aveau un statut important, atât femeile, cât și bărbații sclavi nu reprezentau parteneri sexuali 

problematici. Totuşi, relaţia sexuală dintre doi bărbați liberi era problematică pentru statutul social 

al acestora. 

În Grecia antică, în planul relaţiilor sexuale, se făcea o distincţie importantă între rolul activ 

sau insertiv (partenerul care penetra) şi rolul pasiv (partenerul care era penetrat oral sau anal). Rolul 

pasiv era acceptabil doar pentru persoanele considerate ca fiind inferioare, precum femeile, sclavii 
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sau tinerii băieţi care, încă, nu erau cetățeni [cf. 10]. Din punct de vedere cultural, ideea era că 

relațiile dintre două persoane de acelaşi sex trebuie să aibă loc între bărbați adulţi cu vârste cuprinse 

între 20 şi 30 de ani. Aceştia erau numiți erastes. În acelaşi timp, băieții a căror barbă nu începuse 

să crească erau numiți eromenos sau paidika. Atracţia unui bărbat faţă de alţi bărbaţi era privită ca 

un semn al masculinităţii. În consumarea relațiilor dintre bărbaţi adulţi (consideraţi ca fiind maturi 

din punct de vedere social) și băieţi aflaţi la vârsta adolescenţei, exista ritualul flirtului care includea 

oferirea de cadouri (de exemplu, cocoși) și alte norme. Bărbatul care aveau statutul de erastes 

trebuia să arate că manifestă interese nobile pentru băiatul pe care îl iubea, mai mult decât interese 

sexuale. Băiatul nu trebuia să cedeze ușor și, atunci când era curtat de mai mulți bărbați, trebuia să 

fie discret și să îl aleagă pe cel mai nobil. Există dovezi potrivit cărora, în contextul relaţiei dintre 

un bărbat adult și un băiat adolescent, deseori, penetrarea era evitată (fiind considerate fie prea 

dureroasă, fie periculoasă). Iubitul îşi plasa penisul între coapsele băiatului, acest fapt fiind cunoscut 

și ca relaţie sexuală intercrurală [cf. 6, 10]. Relația urma să fie temporară și trebuia să se termine 

atunci când băiatul ajungea adult. Continuarea relaţiei era considerată problematică (mai ales pentru 

partenerul care juca rolul pasiv), chiar dacă existau multe relații între două persoane adulte de 

acelaşi sex, care nu erau stigmatizate. 

În unele cetăţi greceşti, un adolescent putea să-şi aleagă un partener mai tânăr, în timp ce, 

în altele, un bărbat matur putea să-şi curteze alesul mai tânăr. Însă, în Sparta, se pare că pederastia 

era obligatorie [cf. 6]. Legăturile dintre doi bărbaţi se oficializau prin banchete, părinţii tânărului 

suportând cheltuielile şi invitându-l pe,,învăţător” (bărbatul adult) să petreacă o primă noapte în 

compania tânărului care urma să fie iniţiat în arta războiului şi nu numai. Homosexualitatea 

masculină spartană era destul de comună în rândurile armatei, deoarece se credea că legătura 

afectivă dintre doi soldaţi le îmbunătăţeau performanţele militare. Şi normele cu privire la 

căsătoriile heterosexuale erau prezente, pentru că trebuia asigurată natalitatea. Astfel, tinerele fete 

erau obligate să execute exerciţii fizice în preajma războinicilor, fără a purta vreun obiect 

vestimentar, cu scopul de a le reaprinde acestora instinctele normale [cf. 6]. În noaptea nunţii şi, 

eventual, în nopţile următoare, miresele îmbrăcau tunica militară, după ce, în prealabil, le era tăiat 

părul, pentru a se obţine cât mai multe trăsături masculine, în vederea acceptării de către soţi care 

erau obişnuiţi cu relaţii amoroase homosexuale. Deşi controversată, politica spartană a dat roade în 

nenumărate războaie. Soldaţii spartani erau renumiţi pentru ferocitatea lor. Este consemnat celebrul 

episod de la Termopile, în care regele Leonidas, alături de 300 de luptători (care formau 150 de 

perechi de iubiţi), a reuşit să reziste eroic imensei armate persane condusă de Xerxes. 

Istoricii care au adoptat o viziune diacronică asupra problematicii homosexualităţii au 

susţinut că practicile homosexuale în rândul bărbaţilor din Grecia antică îşi aveau originile în 

ritualurile de iniţiere doriene [cf. 6]. Adesea, dorienii, reprezentanţi ai ultimului trib care a migrat 

în Grecia, sunt descrişi în termeni foarte masculini. Pederastia s-ar fi dezvoltat în insula Creta, unde 

bărbaţii mai în vârstă ar fi răpit tineri, obicei care, ulterior, s-a răspândit și în partea continentală a 

Greciei. În cercurile aristocrate din Grecia antică, relaţiile amoroase dintre doi bărbaţi erau o 

practică comună. Pe amfore, există destule reprezentări picturale ale amantului matur (bărbat cu 

barbă care era activ şi se bucura de plăceri sexuale) ce curta un bărbat tânăr (acesta din urmă jucând 

rolul pasiv). Relaţia dintre doi bărbaţi dura până când tânărul devenea, la rândul său, bărbat adult. 

Era ruşinos ca un bărbat care purta barbă să fie partenerul pasiv (gr. pathikos). De asemenea, nu se 

cuvenea să existe o relaţie amoroasă între doi bărbaţi maturi (gr. kinadoi). Atunci când astfel de 

relaţii existau, partenerii erau satirizaţi de autori, precum Aristofan, care i-au înfăţişat îmbrăcaţi în 

femei, cu peruci și mantii şi i-au numit, peiorativ, euryproktoi (,,funduri mari”). În această 

reconstrucţie a comportamentului sexual antic, amantul mai în vârstă a fost interpretat ca un tată-

surogat care avea rolul de a-l asista și îndruma pe tânăr, pe calea maturităţii şi a bărbăţiei [6]. 

Bărbatul matur (curtenitor și cuceritor) îşi arăta afecţiunea prin diferite daruri (de exemplu: animale 
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de companie, sticle de ulei de măsline, ghirlande sau bani), iar relaţia dintre cei doi bărbaţi era 

bazată pe reciprocitate sexuală. 

În Grecia antică, în mod tradiţional, se considera că pederastia are o valoare pedagogică. 

Originea unei astfel de concepţii care, astăzi, este considerată eronată pare să fie indicată de scrierile 

filosofice ale lui Platon [cf. 6]. Când vorbeşte despre Socrate, Platon spune că acesta se pierdea cu 

firea în prezenţa adolescenţilor. Îl poseda un fel de mania şi nu putea să reziste simţirilor sale. Se 

plângea de incapacitatea de a depăşi instinctul și declara că singurul mod de a face faţă problemei 

era să-i înveţe pe tineri filosofie. Deci, în termeni freudieni, îşi sublima pasiunea sexuală pentru 

bărbaţi. Şi Xenofon, un alt elev de-al lui Socrate, coroborează informaţia despre maestru: Socrate 

se controla şi îşi lua măsuri de precauţie, prin faptul că nu permitea contactul fizic cu tinerii pe care 

îi învăţa. În Gorgias, Socrate se declară împotriva actelor sexuale excesive, în timp ce, în Republica, 
respingea toate formele de contact fizic ca sclavie în faţa pasiunilor sexuale: cel ce iubeşte trebuie 

să îşi trateze iubitul aşa cum îşi tratează un tată fiul [cf. 6]. În anul 399 î.Hr., Socrate a fost acuzat 

de coruperea tinerilor atenieni. Dar, nici o lege ateniană nu stipula faptul că cel care învaţă idei 

greşite trebuie să fie condamnat la moarte. Concetăţenii lui Socrate se poate să fi interpretat 

literalmente, în termeni de corupere sexuală, metafora lui Socrate din care reieşea că iubeşte 

adolescenţii. O astfel de atitudine este posibil să fi avut la bază prevederile legii ateniene (emisă în 

anul 450 î.Hr.) care condamna şi interzicea prostituţia. Platon a venit în apărarea lui Socrate, 

subliniind scopurile spirituale și nobile ale învăţăturilor şi atitudinilor sale. 

La rândul lui, Platon credea că relaţia dintre erastes şi eromenos nu trebuie să se rezume 

doar la sexualitate, ci să tindă spre valorile înţelepciunii şi ale tăriei morale, spre un ideal educativ. 

Metafora introdusă de Platon a fost influentă. Filosoful grec a expus diferenţa dintre iubirea fizică 

exprimată faţă de frumuseţea trupească masculină și iubirea spirituală. A doua formă a iubirii poate 

fi descrisă ca o aspiraţie spre cunoaştere, bine și evoluţie spirituală. Adevăratul bărbat matur 

(erastes) preferă iubirea spirituală care generează virtute şi cunoaştere. Cu alte cuvinte, iubind 

spiritual un bărbat frumos, cel ce iubeşte atinge înţelegerea frumuseţii absolute. Dintr-o astfel de 

concepţie, rezultă faptul că, în concepţia gânditorilor greci antici, filosofia este o îndeletnicire 

fundamentată pe eros. Acest aspect este confirmat în lucrările lui Platon, Symposium și Phaedrus, 

din care reiese faptul că singurul tip de iubire generator de educaţie şi cunoaştere este cel 

homoerotic. Totuşi, Platon a fost destul de inconsecvent în ceea ce priveşte părerilor privind 

pederastia [10]. Astfel, în timp ce unele pasaje din lucrările sale dau de înţeles că homosexualitatea 

masculină poate fi privită ca o virtute, în alte pasaje, Platon nu numai că a catalogat relaţiile sexuale 

dintre bărbaţi ca fiind nenaturale, dar a ţinut și veritabile pledoarii în favoarea căsătoriilor 

heterosexuale pe care le considera ca fiind naturale şi necesare. 

Homosexualitatea în Roma antică 

În general, în ceea ce priveşte chestiunea relaţiilor sexuale şi, în particular, problematica 

homosexualităţii, se pot constata numeroase paralelisme între Grecia și Roma antică. Imperializată, 

societatea romană a devenit din ce în ce mai negativă în ceea ce priveşte perspectiva asupra 

sexualității, cel mai probabil sub tumultul economic și social și chiar înainte de perioada în care 

creștinismul urma să devină tot mai influent [9]. Exact atitudinea pe care Noul Testament o are 

privind sexualitatea, în general, și atracția dintre două persoane de acelaşi sex, în particular, a 

reprezentat o dezbatere cu accente ascuțite. Într-o monografie de referinţă asupra evoluţiei 

problematicii homosexualităţii masculine de-a lungul istoriei umanităţii, J. Boswell [3] a susținut 

toleranța faţă de homosexualitate, afirmând că multe pasaje folosite în diverse lucrări teologice sau 

filosofice drept condamnare pentru homosexualitate s-au referit mai mult la prostituție, iar relaţiile 

dintre persoane de același sex, descrise ca fiind nenaturale trebuie privite mai degrabă cu sensul de 

a fi ieșite din comun, decât cu cel de a fi imorale. Dar, alți autori au criticat, câteodată persuasiv, 

teoria lui Boswell. S-a argumentat faptul că, începând cu secolele IV-V d.Hr., creștinii de rând au 

început să vadă relaţiile sexuale doar ca pe un lucru realizat în scop procreativ [9]. Acest punct de 
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vedere, conform căruia este permisă şi morală doar relaţia sexuală în scop procreative, în contextul 

unei căsătorii, în timp ce orice altă expresie a sexualității este plină de păcat, poate fi găsit, de 

exemplu, la Sf. Augustin. 

Atitudinea negativă faţă de relaţiile homosexuale a fost reflectată în legea romană în 

materie. Astfel, în Codul lui Iustinian, promulgat în anul 529 d.Hr., persoanele angajate în relații 

homosexuale aveau să fie executate, deși cei care se căiau puteau fi iertați. Istoricii afirmă că 

Imperiul Roman timpuriu a avut parte de o sporire a intoleranței privind sexualitatea. Odată cu 

prăbuşirea Imperiului Roman și înlocuirea acestuia cu invazia diverselor imperii barbare, a început 

să predomine toleranța generală faţă de actele homosexuale, cu excepția Spaniei vizigote [9]. 

Totuşi, în secolele XII-XIV, s-a constatat din nou sporirea intoleranței față de relaţiile homosexuale, 

alături de persecutarea evreilor, musulmanilor, a ereticilor și a altor categorii de persoane care au 

fost considerate ca acţionând împotriva moralităţii. În timp ce cauzele acestei intoleranţe rămân, 

oarecum, neclare, este posibil ca, în timpul mişcării de reformă gregoriană care a animat Biserica 

Catolică, să se fi intensificat anumite conflicte ideologice de clasă. În perioada analizată, Biserica 

Catolică a început să apeleze la o concepție foarte restrictivă în domeniul standardelor morale, astfel 

încât relaţiile homosexuale, cele extramaritale, maritale (dar în scop non-procreativ) şi, adesea, 

masturbarea au fost interzise şi aspru condamnate. În secolele XVIII-XIX, cadrul ideologic teologic 

a început să se laxeze, motiv pentru care discursul negativ despre atracția dintre două persoane de 

același sex a început să nu mai fie dominat. În schimb, argumentele seculare și interpretările socio-

culturale anti-homosexualitate au început să câştige teren. Probabil, cele mai importante domenii 

laice care au grevat discuțiile despre homosexualitate au fost reprezentate de medicină (psihiatrie) 

și psihologie [8]. 

Atitudinea Bisericii Creștine față de homosexualitate în Evul Mediu 

În cunoscuta sa lucrare Imaginarul medieval. Eseuri, J. Le Goff arăta că,,...antichitatea 

târzie a marcat o cotitură decisivă în concepțiile și în practicile sexualității în Occident. După 

perioada greco-latină, când sexualitatea şi plăcerea trupească sunt valori pozitive și când domnește 

o mare libertate sexuală, se instituie o condamnare generală a sexualității și o reglementare strictă 

a exercitării ei. Principalul agent al acestei bruște schimbări este creștinismul.” [12, p. 192]. În 

perioada creștinismului timpuriu, reglementările în materie de sexualitate erau cuprinse, în mare 

parte, în scripturile ebraice care, fără a trata sexualitatea ca pe un păcat în sine, o considerau totuși 

o cale spre păcat, o formă de animalitate specifică numai creaturilor lipsite de rațiune. Scopul celor 

mai multe reglementări de acest fel consta în accentuarea distincției dintre stilul de viață al vechilor 

evrei, caracterizat prin pietate, cumpătare și puritate și cel al populațiilor gentilice, definit de excese 

și impuritate [12]. Unii rabini apreciau că homosexualitatea este un delict major care merită să fie 

pedepsit chiar prin uciderea cu pietre a inculpaților. De altfel, Vechiul Testament evidențiază 

gravitatea acestui delict, atunci când relatează soarta Sodomei și Gomorei, cetăți care, prin 

obiceiurile nelegiuite ale locuitorilor lor, au atras mania lui Dumnezeu. 

Cele mai severe interdicții împotriva homosexualilor au fost elaborate în timpul 

împăratului bizantin Justinian I (527-565 d.Hr.), prin așa-numitul Codex Justinianus întocmit în 

mai multe etape, care a dat naștere binecunoscutului Corpus Iuris Civilis [cf. 4]. Codul lui Justinian 

interzicea relațiile bărbaților cu alți bărbați atât pentru caracterul lor nenatural, cât și datorită 

pericolului existent pentru securitatea publică. Invocând autoritatea divină și referindu-se la mitul 

biblic al Sodomei și Gomorei, legislația justiniană considera că, datorită homosexualității și altor 

delicte sexuale, pot apărea în lume foametea, cutremurele și ciuma. În afara unor pedepse extrem 

de aspre, condamnarea la moarte fiind cea mai severă, homosexualii erau obligați să se supună unei 

lungi perioade de penitență pentru toate păcatele săvârșite. Așa cum observă cu acuratețe J. A. 

Brundage [4], legislația lui Justinian cu privire la homosexualitate este aria în care influența 

Bisericii Creştine s-a exercitat cel mai pronunțat. În tot cursul Evului Mediu, atitudinile cu privire 

la homosexualitate au îmbrăcat diferite forme, cărțile de penitență ocupându-se, în mod amănunțit, 
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de practicile homosexuale. Sever condamnat era sexul anal și cel femural, descrise sub denumirea 

generică de sodomie. Sexul oral (atât cel cu caracter homosexual, cât și heterosexual) era cel mai 

sever sancționat, numărul de ani de penitență fiind sensibil mărit, comparativ cu celelalte forme de 

act sexual, care se încadrau între 2 și 10 ani. 

Spre deosebire de teologi sau canonici, care atribuiau homosexualitatea unor deficiențe 

morale, medicii din Evul Mediu au început să evalueze din ce în ce mai frecvent conduita 

homosexuală din perspectiva unor anomalii fizice sau fiziologice [4]. Unii considerau 

homosexualitatea masculină ca fiind înnăscută, iar pe cea feminină ca fiind un prolaps (lăsarea în 

jos a uterului sau mărirea anormală a clitorisului). Se poate spune, chiar cu riscul de a elabora o 

judecată excesiv de severă, că, într-un fel sau altul, istoria Bisericii Creștine a fost, indisolubil, 

legată de istoria homosexualității. Dar, în acelaşi timp, trebuie recunoscut faptul că marea majoritate 

a reglementărilor religioase contra homosexualității au stat la baza reglementărilor și a principiilor 

laice din acest domeniu. Multe dintre acestea reflectă nu atât puncte de vedere sau argumente 

științifice, cât rațiuni având caracter religios, care au fost elaborate încă din perioada Evului Mediu. 

Homosexualitatea în Epoca Renașterii 

Pe parcursul Evului Mediu şi până în Epoca Renașterii, creștinismul a modelat principalele 

atitudini cu privire la homosexualitate, mai ales prin prohibirea conduitelor de această natură. În 

strânsă împletire cu bigotismul, despotismul a exercitat, cu precădere în țările catolice, un control 

sever asupra vieții private, pentru a reprima orice formă de sexualitate ilegitimă și pentru a restrânge 

cât mai mult sexualitatea legitimă [19]. Luteranismul, la fel ca protestantismul, a impus una dintre 

cele mai severe direcții de represiune în materie de viaţă sexuală. Revoluția calvinistă a instituit un 

adevărat regim de teroare morală prin care se urmărea aplicarea unei depline austerități în domeniul 

vieţii sexuale. În Anglia protestantă, statul medieval a încredințat sancționarea homosexualilor 

autorităților religioase care nu aplicau pedeapsa cu moartea, decât dacă acest delict era dublat și de 

erezie. În Franța din timpul lui regelui Henric al VIII-lea, homosexualitatea era asimilată crimelor 

de înaltă trădare și pedepsită cu execuţia prin spânzurare. După cum sublinia J. Solé,,,În Evul 

Mediu, lunga Renaștere va marca, aşadar, o perioadă mai puțin luminată și mai inumană, ea nu va 

coincide, în niciun caz, cu o anume eliberare sexuală.” [19, p. 103]. 

Totuși, deşi extrem de dură față de această formă de manifestare a sexualităţii ilicite, 

civilizația occidentală a ajuns să preamărească homosexualitatea prin artă. Pornind de la vechile 

legende ale antichității greceşti cu privire la dragostea pe care unii dintre Zei o nutriseră pentru 

băieți tineri, o parte din arta Renașterii a început să se axeze pe prezentarea unor tineri cu trăsături 

și veșminte echivoce care, asemenea lui Ganimede, etalau calități feminine. Creații de acest tip 

aparțin, în special, lui Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rubens, Caravaggio, Cellini şi alţii. Primii 

doi au fost chiar suspectați de tendințe homosexuale sau hermaphrodite [cf. 19]. În ceea ce privește 

perioada Renașterii, unii critici au observat că arta lui Leonardo da Vinci reproduce o concepție 

hermafrodită a frumuseții, determinată de propriile sale tendințe și motivații interioare. Despre 

Benvenuto Cellini se spune că obișnuia să participe la festinuri ale artiștilor la care fiecare din ei 

trebuia să fie însoțit de un băiat frumos, travestit în curtezană. La rândul lui, G. Vasari, 

binecunoscutul pictor și autor al vieților pictorilor, sculptorilor și arhitecților din perioada 

Renașterii, avea gusturi similare, opera sa fiind interpretată, ca și în cazul operei lui Leonardo da 

Vinci, ca sugerând,,ambiguitatea tipică Giocondei”. 

Între anii 1589-1600, la Paris, o mare parte din doamnele nobile își acuzau soții de relații 

sodomice, iar unii nobili acuzau de același viciu o serie de autorități ecleziastice care aparțineau în 

special de iezuiți. Însă, în timp ce, în cea mai mare parte, nobilii și clericii erau scutiți de pedepse, 
sancțiunile aplicate homosexualilor de rând erau deosebit de severe. De exemplu, în Castilia din 

timpul regelui Filip al II-lea al Spaniei, sodomiții erau pedepsiți fie cu arderea pe rug, fie cu 

condamnarea la munca în galere [cf. 19]. În Geneva din perioada în care a trăit John Calvin și 

succesorii săi, erau executați zilnic homosexuali din rândul funcționarilor, refugiaților francezi sau 
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al prizonierilor de război. În Olanda, homosexualii erau cusuți într-un sac și aruncați în mare. În 

Spania, erau judecați de Inchiziție și condamnați la pedepse mai grele decât cele administrate 

vrăjitorilor sau ereticilor. În Anglia, persoanele suspectate de relaţii homosexual erau condamnate 

la pedeapsa capitală prin spânzurare, cu toate că imperiul britanic număra homosexuali chiar printre 

capetele încoronate. În perioada Renaşterii, homosexualitatea era o practică extrem de răspândită, 

departe de a fi un simplu viciu restrâns la o categorie unică a populației. În condițiile culturii 

dominante a heterosexualității, homosexualitatea reprezenta o conduită sexuală alternativă care, pe 

de o parte, era reprimată, iar pe de alta, tolerată și chiar încurajată. 

Homosexualitatea în Epoca Luminilor 

Deși M. Foucault [8] a vorbit despre,,universul corecțional” al epocii Luminilor, utilizând 

ipoteza represiunii în materie de viaţă privată sexuală, se poate afirma că, urmând perioadei 

întunecate a Evului Mediu, caracterizată prin ignoranță și intoleranță, epoca Luminilor a fost o 

vreme de iluminare în mai multe domenii, printre care și cel al sexualității umane. Atitudinile față 

de formele ilicite sau alternative de manifestare a sexualităţii au început să fie definite printr-o 

toleranță din ce în ce mai mare. De exemplu, dicționarul elaborat de Bayle atribuia viciul 

homosexualității absurdității dogmei religioase cu privire la celibatul ecleziastic [cf. 15]. 

Dezvoltarea puternică a biologiei în această perioadă, datorită progreselor științelor naturii și ale 

medicinii, pe de o parte și apariției noilor curente filosofice hedoniste (reprezentate prin J. O. de La 

Mettrie, B. D’Holbach, D. Diderot) sau utilitariste (J. Bentham), pe de altă parte, au impus tot mai 

mult concepția conform căreia sexualitatea, oricare ar fi formele sale de manifestare, nu este 

vicioasă, păcătoasă sau nenaturală, ci reprezintă o tendință de satisfacere a unor trebuințe naturale, 

trebuinţă care este dată omului ca să se bucure de ea și să obțină plăcere. Descoperirea conduitei 

sexuale inocente, nepervertite, a,,bunului sălbatic”, pe baza studierii vieții primitive a locuitorilor 

din Tahiti, a constituit un nou argument pentru diferiți scriitori ai epocii (de exemplu, J. Swift sau 

D. Diderot), pentru a demonstra că interdicțiile Bisericii cu privire la sexualitate sunt convenții 

arbitrare, impuse de clerici, ei înșiși dedați la tot felul de păcate [15]. 

În ceea ce privește homosexualitatea, spre deosebire de așa-numiții,,fătălăi” (adică bărbaţii 

homosexuali), care erau des satirizați și luați în derâdere, femeile caracterizate de viciul lui Sapho 

erau tratate cu mai multă îngăduință și pentru faptul că nu încercaseră să adopte caracterele sexului 

opus, așa cum procedau unii gentilomi ai epocii [15]. Lesbianismul era asociat cu poezia lui Sapho, 

motiv pentru care răspândirea sa în lumea artistică era privită cu multă toleranță. În mod evident, 

cel mai puternic tabu sexual al Angliei secolului al XVIII-lea se referea la homosexualii bărbați, al 

căror comportament părea să amenințe independența și agresivitatea care, în mod tradițional, erau 

asociate cu masculinitatea. 

Un rol important în răspândirea subculturii homosexuale în secolul al XVIII-lea l-au avut 

mascaradele (balurile mascate), obicei răspândit în mai multe țări europene, inclusiv în România, 

ca urmare a influenței exercitate de carnavalul venețian. În perioada Iluminismului, cultura 

travestiului și disimularea identității a reprezentat atât o ocazie pentru adoptarea unor strategii 

private de satisfacere a preferințelor sexuale, cât și o veritabilă instituție socială care avea ca 

principal scop stimularea erotică a publicului [15]. Dat fiind caracterul în întregime anonim al 

identității personale în cadrul mascaradelor, care permiteau disimularea și ambiguitatea conduitelor 

sau rolurilor sexuale, măștile adoptate aveau funcția unui veritabil afrodiziac cu rol simbolic. 

Manifestările publice se desfășurau fără nici o restricție, într-o atmosferă veritabilă de haos și 

anomie sexuală. Pentru homosexuali, aceste manifestări reprezentau un bun prilej de identificare a 

unui partener de ocazie și de îmbrăcare nestingherită a hainelor femeiești. Intuind acest lucru în 

dese rânduri, autoritățile civile încercau să oprească desfășurarea acestor manifestări, dar fără niciun 

rezultat. Totuşi, deși erau considerate evenimente publice, mascaradele aveau, în mod paradoxal, 

reputația de a fi manifestări subterane, ascunse de ochii autorității. Pe de altă parte, aceste 

manifestări au facilitat stabilirea unui topos erotic, concretizat în diferite saloane și cluburi 
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subterane sau disimulate, care au determinat geneza unei subculturi homosexuale, ale cărei tradiții 

s-au resimţit şi în epoca modernă, mai ales în Anglia [15]. În pofida libertății unor moravuri și a 

toleranței sporite față de sexualitatea licită sau ilicită, reprimarea oficială a unor conduite, mai ales 

ale celor de natură homosexuală, ne împiedică, totuși, să apreciem exclusivist faptul că epoca 

Luminilor a fost o perioadă de revoluție sau deplină eliberare în materie de sexualitate. Ea nu a fost 

nici un univers corecțional, dar nici o perioadă de toleranță absolută. De exemplu, revoluția franceză 

nu a liberalizat nici moravurile, nici atitudinile cu privire la sexualitate. 

Homosexualitatea în epoca modernă 

Atitudinea față de homosexualitate în Statele Unite ale Americii 

La începutul anilor 1970, sondajele de opinie realizate la nivel național în Statele Unite ale 

Americii, cum ar fi General Social Survey (GSS), au început să investigheze şi atitudinea față de 

homosexualitate. Din 1973 și până la începutul anilor 1990, atitudinea a rămas destul de unitară, 

70-75 % dintre adulții americani intervievaţi susținând că homosexualitatea este întotdeauna 

eronată [cf. 2, 13]. Americanii care credeau că homosexualitatea nu este deloc eronată au 

reprezentat între 12 și 15 % din populație. Restul de 10 % au oscilat între categoriile de răspuns 

intermediare, şi anume că homosexualitatea este un act aproape întotdeauna eronat sau un act doar 

uneori greşit. Deși, între anii 1970 şi 1980, atitudinea a rămas relativ stabilă, cercetătorii au observat 

o mică schimbare începând cu mijlocul și spre sfârșitul anilor 1980, când procentul de adulți 

americani care credeau că homosexualitatea este întotdeauna eronată a crescut peste 75 % [cf. 13]. 

Cele mai importante schimbări au avut loc odată cu apariția crizei HIV/SIDA care a captat atenția 

publicului și, totodată, reacția politică din timpul administrațiilor Reagan și Bush Senior. Cu toate 

acestea, impactul pe care epidemia HIV/SIDA l-a avut asupra atitudinii față de homosexualitate a 

fost pus sub semnul întrebării. 

De la începutul anilor 1990, s-a constatat o liberalizare dramatică a atitudinii față de 

homosexualitate. Prin anii 1990, dezaprobarea homosexualității a scăzut cu zece până la 

cincisprezece puncte procentuale. Astfel, procentul americanilor care credeau că homosexualitatea 

este întotdeauna eronată a scăzut de la 76 %, în anul 1991, la 66 %, în anul 1993 și, apoi, până la 

aproximativ 60 %, la sfârșitul anilor 1990 [cf. 2]. În anul 2002, americanii care considerau 

homosexualitatea ca fiind o relaţie întotdeauna eronată reprezentau doar 53.5 % din populație, în 

timp ce 30.4 % din populația americană credea că homosexualitatea nu este eronată. Deşi politica 

administrației lui G. W. Bush a fost conservatoare, nivelul relativ stabil de acceptare a 

homosexualităţii, profilat încă de la mijlocul anilor 1990, sugerează că, în SUA, tendința relativ 

liberală faţă de homosexualitate s-a menținut. În anul 2004, americanii care considerau 

homosexualitatea ca fiind o relaţie întotdeauna eronată reprezentau 56.4 % din populație, în timp 

ce 29.1 % credeau că homosexualitatea nu este deloc eronată [cf. 18]. După anul 2006, datele de tip 

GSS au evidenţiat o tendinţă mai accentuată de liberalizare a atitudinii pe care americanii o aveau 

faţă de chestiunea homosexualităţii. Astfel, în anii 2006, 2008 și 2010, 53.4 %, 49.2 %, respectiv 

43.5 % dintre americani considerau homosexualitatea ca fiind o relaţie întotdeauna eronată, în timp 

ce 30.7 %, 35.5 %, respectiv 40.6 % o considerau ca fiind o relaţie normală. Totuşi, atunci când, în 

anii 2006, 2008, respectiv 2010, americanii au fost chestionaţi cu privire la dreptul persoanelor 

homosexuale care formau un cuplu de a se căsători, procentele pentru categoria de răspuns,,acord 

puternic” au fost 15 %, 15.2 %, respectiv 20.8 % [cf. 18]. În anul 2010, 64.2 % dintre americanii 

cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani, respectiv 52.4 % dintre cei cu vârste cuprinse între 30 şi 39 

de ani au fost de acord sau total de acord cu mariajul dintre două persoane de acelaşi sex. În schimb, 

doar 12.5 % dintre americanii cu vârste peste 70 de ani au fost de acord sau total de acord cu 

posibilitatea căsătoriei dintre două persoane de acelaşi sex. 

În timp ce tendinţele analizate mai sus ne pot oferi o indicație aproximativă cu privire la 

climatul de toleranță, orientarea către acceptarea homosexualității poate fi privită doar ca una dintre 

dimensiunile atitudinii pe care majoritatea heterosexuală o manifestă față de minoritatea 
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homosexualilor. De exemplu, cercetătorii în domeniul sociologiei au dezvoltat instrumente pentru 

diferențierea între atitudinea față de acceptabilitatea din punct de vedere moral a comportamentului 

homosexual și atitudinea pe care americanii o aveau față de respectarea drepturilor civile pentru 

gay și lesbiene [13]. Rezultatele studiilor au indicat faptul că, în timp ce marea majoritate a 

americanilor considerau homosexualitatea ca fiind întotdeauna o relaţie eronată, în aceeași perioadă 

(1970-1980), s-a înregistrat un declin constant în dorința populației de a limita libertățile civile ale 

homosexualilor. De exemplu, în timp ce, în anul 1977, doar 56 % dintre persoanele intervievate au 

susținut ideea oportunităților egale de angajare pentru homosexuali, la începutul anilor 1990, 

sprijinul a crescut la peste 80 %, iar în anul 2003, a ajuns la 88 % [cf. 2]. Un alt exemplu este 

sprijinul pe care populaţia americană l-a exprimat atunci când a fost chestionată cu privire la 

angajarea unei persoane cu orientare homosexuală pe postul de profesor într-o școală elementară. 

Acesta a crescut de la 27 %, în anul 1977 la 42 %, în anul 1989, respectiv 61 %, în anul 2003. Loftus 

[13] a argumentat faptul că, în parte, evoluţia atitudinii pe care americanii au manifestat-o față de 

homosexualitate în perioada analizată poate fi atribuită unor factori, precum schimbările 

demografice, în special creșterea ponderii populației cu un nivel mai ridicat al educaţiei formale. 

Atitudinea față de homosexualitate în Australia 

În Australia, în ultimele trei decenii ale secolului trecut, cercetările empirice cu privire la 

atitudinea față de homosexualitate au fost foarte puţine. Sondajele Morgan efectuate în anii 1974 și 

1989 au indicat o creștere mică a proporției populației care sprijinea legalizarea homosexualității, 

și anume de la 54 % la 58 % [cf. 7]. Prin comparație, în anul 1977, 43 % din populația Statelor 

Unite ale Americii sprijinea legalizarea homosexualităţii, iar în anul 1989, 47 % era de acord cu 

acordarea de drepturi homosexualilor. În schimb, în anul 1977, 70 % dintre respondenţii canadieni 

au sprijinit discriminarea homosexualității. În anul 1989, Australia de Vest a fost statul cel mai 

liberal, cu 74 % din populație ce sprijinea legalizarea homosexualității masculine, în timp ce 

Tasmania a fost cel mai puțin tolerant stat, cu un suport de doar 47 % [cf. 14]. Comparativ cu 

femeile, bărbaţii australieni au sprijinit mai puţin legalizarea homosexualităţii. Totuşi, respondenții 

mai tineri (cu vârste cuprinse între 14 şi 24 de ani), cei cu un nivel mai ridicat al educației şi cei 

care aveau viziuni politice democrate au fost, în general, mult mai suportivi. Tot în anul 1989, 

australienii au dat dovadă de o atitudine mai puţin permisivă în domeniul acordării de drepturi civile 

bărbaților gay și lesbienelor, comparativ cu atitudinea manifestată faţă de legalizarea 

comportamentului homosexual. De exemplu, doar 36 % din publicul australian a susținut egalitatea 

de drepturi între cuplurile heterosexuale şi cele formate din parteneri homosexuali. Analizând date 

de anchete colectate în anul 1991, Pain și Disney [14] au constatat că 69 % dintre elevii de liceu 

australieni puteau fi considerați homofobi. Totuşi, începând cu anii 1990, atitudinea negativă față 

de homosexualitate în rândul australienilor a început să se diminueze. Astfel, la mijlocul anilor 

1980, un procent de 64 % din populația australiană considera că homosexualitatea este întotdeauna 

o relaţie eronată. Până în anul 1999, această cifră a scăzut la 48 % [cf. 11]. Teama de HIV/SIDA nu 

pare să fie avut vreun efect asupra tendinței de liberalizare a atitudinii australienilor faţă de 

homosexualitate.  

Analizând situaţia Australiei, Kelley [11] ajunge la concluzia că această ţară nu era la fel 

de tolerantă faţă de homosexualitate ca unele națiuni prospere, dar nereligioase (cum ar fi Țările de 

Jos –Belgia, Liechtenstein, Olanda), nici la fel de intolerantă ca unele națiuni sărace, dar religioase 

(cum ar fi Chile și Filipine). Mai degrabă, atitudinile pe care australienii le aveau faţă de 

homosexualitate se situau la mijlocul continuumului. Totuşi, se pare că, în comparaţie cu 

americanii, australienii tindeau să fie mai toleranţi faţă de homosexualitate. Pe de altă parte, în 

comparaţie cu alte ţări, opiniile australienilor în legătură cu problematica homosexualităţii tindeau 

să fie printre cele mai polarizate: marea majoritate a australienilor intervievaţi fie erau în mod clar 

toleranți, fie total necruțători faţă de persoanele homosexuale, foarte puțini fiind aceia care aveau 
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vederi nuanțate. Kelley mai concluziona că, de-a lungul timpului, era posibil ca ideologia 

australiană să se schimbe încet, dar constant spre o mai mare toleranță faţă de homosexualitate [11]. 

Atitudinea față de homosexualitate în Marea Britanie și Canada 

Primul sondaj social care a urmărit atitudinea pe care britanicii o aveau faţă de 

homosexualitate a fost publicat în anul 1983 şi a indicat că peste jumătate dintre persoanele 

intervievate considerau homosexualitatea ca fiind întotdeauna eronată, în timp ce 18 % o considerau 

ca fiind un act normal [cf. 5]. În decursul anilor 1980, intoleranța britanicilor faţă de relaţiile 

homosexuale a crescut, atingând un nivel record (de 64 %) în anul 1987, probabil din cauza fricii 

legate de HIV/SIDA și a conservatorismul moral al Noii Drepte. Însă, prin anii 1990, intoleranța a 

început să scadă, astfel încât, până în anul 2000, numărul britanicilor care acceptau 

homosexualitatea corespundea aproape cu numărul celor care o condamnau. Crockett și Voas [5] 

atribuie această acceptare în mare parte efectului din perioada politică liberală, dar mai ales efectului 

de înlocuire a populaţiei, în care generațiile de britanici mai tolerante le dislocau pe cele mai 

tolerante. La fel ca în Australia și Statele Unite ale Americii, atitudinea față de homosexualitate din 

Marea Britanie a rămas polarizată. La începutul anilor 2000, în Marea Britanie, nivelul acceptării 

homosexualităţii, ca o formă alternativă de exprimare a sexualităţii şi ca un stil de viaţă ce poate fi 

ales de unele persoane, era aproximativ egal cu cel din Australia, însă mai mare decât cel din Statele 

Unite ale Americii. Aceste diferenţe au fost explicate prin rezistența vocilor publice din SUA, care 

făceau lobby pentru cuplurile heterosexuale și protestau tot mai vehement împotriva 

homosexualilor, precum și prin influența din partea religiei [5]. 

În Canada, Altemeyer [1] a publicat un studiu longitudinal realizat pe un eşantion de 

studenţi, care a arătat că, deși opiniile cu privire la acceptabilitatea comportamentului homosexual 

se schimbaseră foarte puțin între anii 1984 și 1998, respondenții deveniseră mult mai puțin dispuși 

să restrângă libertățile civile ale persoanelor homosexuale. În contextul aceluiaşi studiu, 

măsurătorile răspunsurilor afective cu privire la observarea comportamentului persoanelor gay și 

lesbiene au arătat că, chiar dacă, atât în anul 1984, cât şi în anul 1998, respondenți s-ar fi simţit la 

fel de deranjați de scena în care doi bărbaţi se sărutau, în anul 1998, ar fi fost mult mai disponibili 

să se asocieze cu persoane despre care ştiau că au o orientare homosexuală. Altemeyer explică acest 

rezultat prin scăderea participării canadienilor la cultele religioase, creşterea gradului de 

conștientizare a rezultatelor cercetărilor care s-au concentrat pe identificarea factorilor biologici ai 

homosexualității, o mai bună înțelegere a bolii HIV/SIDA, precum și prin creşterea sprijinului pe 

care mass-media a început să-l ofere comunităţilor de homosexuali [1]. 

Atitudinea față de homosexualitate în alte țări 

Sondajele internaționale efectuate în anii 1990 arată că existau diferențe naționale foarte 

mari în ceea ce priveşte atitudinea față de homosexualitate. Articolele de sinteză publicate de către 

Widmer, Treas şi Newcomb [20], respectiv de către Kelley [11] arată că respondenţii din Țările de 

Jos erau, de departe, cei mai toleranți faţă de homosexualitate, cu două treimi din populație 

considerând homosexualitatea ca fiind o relaţie normală. Liberalismul olandez a fost atribuit 

existenţei unei Biserici progresiviste, la care se adaugă o mișcare gay puternică și cu experienţă, 

populația seculară, un puternic angajament public faţă de pluralism și discuțiile deschise pe 

problematici din domeniul sexualităţii, care aveau loc în mass-media [20]. De asemenea, procente 

substanțiale din populațiile din Cehia, Norvegia şi Spania (oarecum surprinzător) erau tolerante faţă 

de homosexualitate. Australia, Marea Britanie şi Noua Zeelandă se încadrau la mijlocul spectrului, 

cu puțin peste jumătate din populațiile acestor țări considerând că homosexualitatea este întotdeauna 

eronată. Statele Unite ale Americii se numărau printre țările cu cel mai mic grad de acceptare a 
homosexualităţii, împărțind această atitudine atât cu națiuni religioase conservatoare, cum ar fi 

Irlanda sau Polonia, cât și cu națiuni din Europa de Est, cum ar fi Bulgaria, Slovenia sau Ungaria. 
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Printre variabilele socio-demografice care joacă un rol predictiv în raport cu toleranţa faţă 

de homosexualitate, se numără sexul, vârsta, nivelul educaţiei și religiozitatea. Astfel, indiferent de 

naţiune, cu mici variaţii, respondenţii tineri, de sex feminin, bine educaţi și mai puţin religioşi sunt 

mai toleranţi faţă de persoanele homosexual [11, 16, 20]. În ceea ce privește factorul religios, J. 

Scott a argumentat că atitudinea faţă de homosexualitate variază mai degrabă în funcție de măsura 

în care Bisericile din diferitele ţări analizate și-au păstrat autoritatea morală decât în funcţie de 

religia națională [16]. Un alt factor de diferenţiere a atitudinii faţă de homosexualitate este nivelul 

dezvoltării economice. Țările mai bogate tind să fie mai tolerante decât țările care sunt mai puțin 

dezvoltate economic [11]. 

Pe de altă parte, Widmer, Treas şi Newcomb [20] au arătat că atitudinile față de 

homosexualitate nu sunt prezise, în mod necesar, de atitudinile față de alte tipuri de comportament 

sexual, cum ar fi sexul premarital sau relaţiile sexuale extramaritale. Simpla dihotomie permisiv-

nepermisiv este insuficientă, pentru a da seama de diferențele naționale în domeniul valorilor 

sexuale. În general, homosexualitatea este mai acceptată decât sexul extramarital, dar atitudinea 

față de homosexualitate este mai variată de la o naţiune la alta și, în acelaşi timp, mai polarizată în 

cadrul națiunilor.  

De exemplu, Austria şi Germania sunt foarte permisive cu relaţiile sexuale dintre 

adolescenți şi cu cele premaritale, dar manifestă un nivel moderat al toleranţei faţă de relaţiile 

homosexuale. Pentru țări precum Belgia, Canada, Cehia sau Olanda, relația la care ne-am referit 

este inversă [20]. În ceea ce priveşte variaţiile intranaţionale, s-a constatat că, în general, femeile 

tind să fie mai conservatoare din punct de vedere sexual decât bărbații, dar mai tolerante atunci 

când vine vorba despre chestiunea homosexualităţii [16, 17]. 

În loc de concluzii 

Atitudinea față de homosexualitate poate fi considerată o dispoziție favorabilă sau 

nefavorabilă, determinată de prezenta fizică, a imaginilor sau a simbolurilor asociate 

homosexualităţii. Această precizare circumscrie atitudinea doar prin aspectul ei afectiv, 

diferențiind-o de opinii şi credinţe, acestea din urmă relevând factori cognitivi. O specie a 

atitudinilor sociale o constituie prejudecata. Este vorba despre faptul de a judeca despre ceva înainte 

de a ști ce este de fapt. Prejudecata este o combinație între gândirea stereotipizată și atitudinea 

negativă. Înseamnă a gândi superficial, categoric și negativ. În cazul homosexualității, este vorba 

despre imagini, de obicei negative, aplicate tuturor homosexualilor, în ciuda diferențelor dintre ei. 

De exemplu, se consideră, în mod eronat, că homosexualii ar fi pedofili. Însă, și heterosexualii pot 

fi pedofili. Dar, pedofilia se aplică stereotipic doar homosexualilor. O atitudine negativă față de 

homosexualitate puternic ancorată afectiv poate induce homofobia. Homofobia are drept cauză 

faptul că homosexualitatea este privită ca o boală, perturbare emoțională, devianță, infracțiune și ca 

un păcat.  

Minoritatea homosexualilor este tratată discriminatoriu. Ea trebuie considerată ca un grup 

minoritar în raport cu majoritatea heterosexualilor, aceasta din urmă având tendința de a se impune 

și, în acest caz, este necesar ca minoritatea să fie protejată. Percepția socială negativă a 

homosexualității are drept consecință persistența fricii. În unele ţări, cum este cazul Bulgariei, 

României sau al Ungariei, cel puțin în momentul de față, a fi homosexual este o rușine, iar cei care 

ar avea curajul să-și exprime un punct de vedere favorabil asupra homosexualității riscă oprobiul 

public. Este motivul pentru care homosexualii nu pot să-și exprime liber punctul de vedere privitor 

la opțiunea lor sexuală. Oricum, este de remarcat că homosexualitatea tinde să fie privită ca una 

dintre valorile negative certe. Dar, viziunea şi comportamentele faţă de persoanele care au alte 
orientări sexuale decât cea dominantă (heterosexuală) trebuie nuanţate, deoarece şi vremurile s-au 

schimbat, iar mentalităţile şi necesităţile sociale s-au transformat. 

Bibliografie 



269 

 

1. Altemeyer B. Changes in attitudes toward homosexuals. În: Journal of Homosexuality, 2002, vol. 

42, nr. 2, p. 63-75. 

2. American Enterprise Institute. Attitudes About Homosexuality and Gay Marriage. AEI Studies in 

Public Opinion, 2004. www.aei.org (vizitat 26.11.2017). 

3. Boswell J. Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from 

the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. Chicago, IL: The University of 

Chicago Press, 1980, 424 p. 

4. Brundage J. A. Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe. Chicago, IL: The University 

of Chicago Press, 1987, 698 p. 

5. Crockett A., Voas D. A divergence of views: Attitude change and the religious crisis over 

homosexuality. În: Sociological Research Online, 2003, vol. 8, nr. 4. 

http://www.socresonline.org.uk (vizitat 03.12.2017). 

6. Dover K. J. Greek Homosexuality (2nd ed.). Cambridge, MA: Harward University Press, 1989, 

244 p. 

7. Fernald J. L. Interpersonal heterosexism. În: Lott B., Maluso D. (Editors), The Social Psychology 

of Interpersonal Discrimination. New York: Guildford Press, 1995, p. 80-117. 

8. Foucault M. The History of Sexuality. Volume 1: An Introduction. New York: Random House, 

Inc., 1978, 168 p. 

9. Greenberg D. F. The Construction of Homosexuality. Chicago, IL: The University of Chicago 

Press, 1988, 635 p. 

10. Halperin D. M. One Hundred Years of Homosexuality: And Other Essays on Greek Love. New 

York: Routledge, 1990, 229 p. 

11. Kelley J. Attitudes towards homosexuality in 29 nations. În: Australian Social Monitor, 2001, nr. 

1, p. 15-22. 

12. Le Goff J. L’imaginaire médiéval: Essais (second édition). Paris: Gallimard, 1991, 392 p. 

13. Loftus J. America’s liberalization in attitudes toward homosexuality, 1973 to 1998. În: American 

Sociological Review, 2001, vol. 66, nr. 5, p. 762-782. 

14. Pain M. D., Disney M. E. Testing the reliability and validity of the Index of Attitudes Toward 

Homosexuals (IAH) in Austalia. În: Journal of Homosexuality, 1996, vol. 30, nr. 2, p. 99-110. 

15. Rousseau G. S., Porter R. Sexual Underworlds of the Enlightenment. Manchester, UK: Manchester 

University Press, 1987, 280 p. 

16. Scott J. Changing attitudes to sexual morality: A cross-national comparison. În: Sociology, 1998, 

vol. 32, nr. 4, p. 815-845. 

17. Smith T. W. Attitudes towards sexual permissiveness: Trends, correlates, and behavioral 

connections. În: Rossi A. S. (Editor), Sexuality Across the Life Course. Chicago, IL: The 

University of Chicago Press, 1994, p. 63-97. 

18. Smith T. W. Public Attitudes Toward Homosexuality. NORC/University of Chicago, 2011, 4 p. 

http://www.norc.org/GSS (vizitat 12.11.2017). 

19. Solé J. L’amour en Occident à l’époque moderne. Paris: Albin Michel, 1976, 311 p. 

20. Widmer E. D., Treas J., Newcomb R. Attitudes toward non-marital sex in 24 countries. În: The 

Journal of Sex Research, 1998, vol. 35, nr. 4, p. 349-358. 

 Руснак Светлана, Акулов (Мазур) Борис 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

INTЕRAСTIVЕ INTЕRNЕT MЕDIA AS A FAСTОR ОF РОLITIСAL SОСIALIZATIОN 

Резюме 

Данная статья рассматривает политическую социализацию молодежи в контексте 

воздействия фактора интерактивных новостных Интернет-СМИ — онлайн-коммуникаций, 

включающих распространение информационных материалов новостными изданиями, 

пользовательскую обратную связь в виде комментариев и формализованных отметок 

(«Нравится», оценка по шкале и т.д.), а также контент, создаваемый самими пользователями 

https://www.amazon.com/LImaginaire-m%C3%A9di%C3%A9val-Biblioth%C3%A8que-illustr%C3%A9e-histoires-ebook/dp/B00EZREWOY/ref=la_B001H6QOP6_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1512464271&sr=1-16&refinements=p_82%3AB001H6QOP6
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(«Wеb 2.0») и социальное взаимодействие между ними. Платформы для создания 

«пользовательских» материалов также называют социальными медиа. На сегодняшний день 

социальные медиа, достигшие определенного уровня популярности, выступают в качестве 

электронных СМИ, располагая сопоставимой с традиционными СМИ аудиторией. СМИ 

занимают важную роль среди институтов социализации в политической сфере, соответственно, 

журналисты, блогеры и конкретные ресурсы в социальных медиа выступают в качестве агентов 

политической социализации. Политическая социализация — это совокупность процессов 

усвоения индивидом социального опыта, участия в политической жизни страны и усвоения норм 

и ценностей, характерных для данной политической культуры. В данной работе 

проанализировано влияние интерактивных новостных Интернет-СМИ на политическую 

социализацию на основании результатов эмпирического исследования, в рамках которого было 

опрошено 230 респондентов — студентов в возрасте 17-34 лет посредством специально 

разработанного опросника «Политическая социализация». 

Ключевые слова. Интерактивные Интернет-СМИ, обратная связь, политическая 

социализация, социальные медиа, Wеb 2.0.  

Abstraсt 

This artiсlе еxaminеs thе роlitiсal sосializatiоn оf yоuth in thе соntеxt оf thе Intеraсtivе Intеrnеt 

mеdia imрaсt faсtоr, whiсh mеans оnlinе соmmuniсatiоn, inсluding distributiоn оf infоrmatiоn 

matеrials by nеws еditiоns, usеr fееdbaсk in thе fоrm оf соmmеnts and fоrmalizеd marks ("Likе", sсоrе 

by thе sсalе, еtс.), as wеll as соntеnt, сrеatеd by thе usеrs thеmsеlvеs (“Wеb 2.0”), and sосial intеraсtiоn 

bеtwееn thеm. Рlatfоrms fоr сrеating "usеr-gеnеratеd" matеrials arе alsо сallеd sосial mеdia. Sосial 

mеdia whiсh havе rеaсhеd a сеrtain lеvеl оf рорularity, aсt as еlесtrоniс mass mеdia and havе 

соmрarablе with traditiоnal mеdia audiеnсе. Thе mеdia оссuрy an imроrtant rоlе amоng thе institutiоns 

оf sосializatiоn in thе роlitiсal sрhеrе, aссоrdingly, jоurnalists, blоggеrs and thе sресifiс sосial mеdia 

rеsоurсеs arе thе agеnts оf роlitiсal sосializatiоn.Роlitiсal sосializatiоn is a соmрlеx оf sосial еxреriеnсе 

assimilatiоn рrосеssеs оf individuals, рartiсiрatiоn in thе роlitiсal lifе оf thе соuntry and assimilatiоn оf 

nоrms and valuеs сharaсtеristiс оf a givеn роlitiсal сulturе.In this рaреr wе analyzеd thе influеnсе оf 

Intеraсtivе Intеrnеt Mеdia оn thе роlitiсal sосializatiоn, basеd оn thе rеsults оf еmрiriсal rеsеarсh. In 

рartiсular, it was intеrviеwеd 230 rеsроndеnts — studеnts in thе 17-34 yеars оf agе thrоugh a sресially 

dеsignеd quеstiоnnairе "Роlitiсal sосializatiоn". 

Kеy-wоrds. Intеraсtivе Intеrnеt mеdia, fееdbaсk, роlitiсal sосializatiоn, sосial mеdia, Wеb 2.0. 

Последние 25 лет ознаменовались стремительным развитием совершенно нового для 

социума явления — Сети Интернет. Возможности перспективной среды для мгновенного 

распространения информации оказались по достоинству оценены журналистами, и в начале 

90-х годов ХХ века начался быстрый рост электронных СМИ. В отличие от традиционных 

видов масс-медиа, таких как печатная пресса, телевидение и радио, Интернет позволяет не 

только потреблять информацию, но и немедленно осуществлять обратную связь: оставлять 

комментарии, рекомендовать материалы знакомым, оценивать публикации, а также 

реагировать на высказывания других читателей. Технически Интернет-СМИ включают все 

способы передачи информации, присутствующие в классической триаде СМИ — текстовые, 

аудио- и видеопубликации, а также обладают полимедийным функционалом на базе 

современных веб-технологий, что по совокупности делает Интернет-СМИ универсальными 

(Схема 1) [24; 25]. Мультимедийные возможности позволяют включать в новостные 

материалы инфографику1, а также комбинации текстового и аудиовизуального контента, 

отзывающиеся на действия пользователя, и различного формата опросы читателей. 

                                                        
1 На текущий момент материалы, содержащие инфографику, имеют наибольшую популярность среди 

пользователей социальных медиа. [16] 



271 

 

 

Схема 1. Виды СМИ 

Отдельно следует рассмотреть наиболее «интерактивный» подвид Интернет-СМИ 

— социальные медиа, которые, благодаря своим уникальным особенностям, переносят 

возможности подачи информации с последующим обсуждением и читательской обратной 

связью на совершенно новый уровень. Термин «социальные медиа» на сегодняшний день 

трактуется в достаточно широких границах — от узкого обозначения только социальных 

сетей, таких как Faсеbооk, Qzоnе или Vkоntaktе, до любых электронных ресурсов, 

предполагающих технически опосредованную коммуникацию, вплоть до мессенеджеров 

(Skyре, IСQ, Vibеr) и многопользовательских видеоигр, которые позволяют игрокам 

общаться друг с другом во внутриигровом чате.  

В нашей работе понятием «социальные медиа» мы обозначаем платформы, 

работающие по принципу «Wеb 2.0», то есть подразумевающие создание контента самими 

пользователями с последующим социальным взаимодействием между ними и выступающие 

в качестве Интернет-СМИ. Такими платформами являются Faсеbооk и VK, выполняющие 

функции как привычных соцсетей, так и основы для формирования собственного медиа; 

Livеjоurnal, изначально созданный для ведения собственных журналов; сервис микроблогов 

Twittеr, платформы для видеодневников Yоutubе и Vimео, и многие другие. Равноценным в 

данном качестве представляется явление блогинга, который изначально предполагал 

ведение личных дневников в Сети, но в последствии развился до уровня СМИ большей или 

меньше популярности. Например, видео в Yоutubе, набравшее всего несколько тысяч 

просмотров, по охвату аудитории сопоставимо с тиражом региональной газеты. Более того, 

многие «традиционные» СМИ черпают информацию, включая аудиовизуальный контент, из 

личных блогов и учетных записей социальных сетей интернет-пользователей. 

Соответственно, интерактивные Интернет-СМИ — это форма электронных 

коммуникаций, открытые (общедоступные) медиаресурсы, ориентированные на 

информационные материалы и подразумевающие факультативную активность 

пользователей, которая может выражаться:  

В обратной связи — путем участия в опросах общественного мнения, оставления 

комментариев, а также формализованной оценки публикаций по заданной шкале или 

предложенными отметками «нравится», «не нравится», «+», «—», включая встраиваемые с 
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помощью сторонних сервисов (например, «Likе», «Нравится», в случае подключения 

платформ Faсеbооk и VK соответственно), с формированием итогового рейтинга. Еще один 

механизм обратной связи — перепубликация новостного материала, или гиперссылки, 

ведущей на оригинальный веб-ресурс, на странице собственного медиа (эту же функцию 

могут исполнять вышеописанные отметки посредством кнопок социальных сетей, при 

активации соответствующих опций в пользовательском профиле). 

Во взаимодействии с представленным новостным контентом, выражающемся в 

переключении интерактивных элементов, включая инфографику, слайды и переходы по 

гиперссылкам [13; 14].  

Таким образом, с момента возникновения Интернет-СМИ возникло значительное 

количество совершенно новых особенностей информационного поля. Во-первых, Интернет-

СМИ сложнее подвергнуть абсолютной цензуре в традиционном понимании этого слова (в 

отличие от их классических аналогов): с одной стороны, из-за феномена обратной связи — 

комментариев читателей, а с другой — по причине несколько большей независимости части 

таких СМИ. Во-вторых, увеличение объёмов поступающей ежедневно информации с 

развитием Интернета приняло невероятные масштабы: если в 2000 году насчитывалось 17 

млн активных веб-сайтов, то в 2017 их уже 1,31 млрд, общее количество пользователей Сети 

за этот же период выросло с 361 млн. до 3,8 млрд, а объем ежегодного трафика составил 1,63 

зеттабайта (1,63 трлн гигабайт)2 против 86,1 петабайт (903 млн) в 2000 [7; 8; 29]. В условиях 

«сверхинформированности» возникает необходимость в совершенно новых методиках 

подачи данных с целью преодоления формирующихся у адресата «фильтров», которые 

развиваются естественным образом в качестве защитной реакции на перегруженность 

сообщениями, которые в той или иной степени относятся к новостным.  

Лавинообразный рост информации на практике привел к тому, что приводимые в 

Сети сведения не поддаются контролю и зачастую не подвергаются проверке на 

достоверность. Широко известны феномены выдуманных цитат, якобы принадлежащих 

известным деятелям, как историческим, так и современным, а также явление, получившее 

наименование «поддельные новости» (англ. “Fakе nеws”) [20]. 

Последнее тесно связано с другой важнейшей проблемой — утратой анонимности и 

систематичным коллекционированием подробных сведений об активности пользователей в 

Интернете и аппаратных устройствах. В частности, новейшая операционная система 

Windоws 10 официально собирает и передает на сервера Miсrоsоft личные данные владельца 

компьютера, в том числе касающиеся файлов на жестком диске, любой текст, набираемый 

на клавиатуре, включая пароли, всю историю интернет-активности, ключи шифрования, 

информацию о звонках и SMS, а также сведения о местоположении; в подобном 

«шпионаже» последовательно обвиняются также системы Aррlе maсОS и iОS, Gооglе 

Сhrоmе ОS и Andrоid и даже Сanоniсal Ubuntu Linux [1; 3; 4; 5; 9; 15; 18; 23].  

Значительную угрозу конфиденциальности представляют системы рекламной 

дистрибуции, такие как Gооglе AdSеnsе, Яндекс.Директ и многие другие, а также скрипты, 

называемые «веб-жучками», размещенные на огромном количестве сайтов и аналогичным 

образом коллекционирующие детальные сведения об интересах пользователя [17].  

Разнообразие и объем собранных материалов позволяет автоматически создавать 

глубокий «портрет» почти любого постоянного посетителя Всемирной паутины, включая 

данные об его убеждениях, интересах, профессиональной деятельности, хобби, семье, 

близких и многие другие, причем с учетом прорывного развития нейронных сетей 

                                                        
2 Более половины мирового Интернет-трафика приходится на видеоконтент. [10] 
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(«искусственного интеллекта») в последние несколько лет, следует ожидать, что такая 

систематизация выйдет качественно новый уровень [22; 30].  

Помимо плавно переходящей из области «конспирологической» в 

«общепризнанную» версии о том, что персональные данные коллекционируются с целью 

передачи государственным спецслужбам, существуют также другие мотивы, напрямую 

связанные с выгодой занимающихся информационными технологиями компаний. Так, сбор 

данных об использовании программного обеспечения и сервисов в Интернете позволяет 

разработчикам оперативно собирать сведения о возникающих ошибках и чутко реагировать 

на предпочтения аудитории, а информация об интересах пользователей — демонстрировать 

так называемую «таргетированную» рекламу (от англ. targеt — цель), которая с наибольшей 

вероятностью привлечет внимание и принесет доход как владельцу веб-ресурса, 

разместившему объявление, так и рекламодателю3. Именно этот фактор стал серьезным 

вызовом сложившимся устоям избирательных кампаний и методов ведения агитации [2].  

Для наглядности можно привести следующий пример: гражданин N является 

сторонником прогрессивного налогообложения, ужесточения экологических норм и 

либерализации визового режима с соседними государствами, а его соотечественник Z, 

наоборот, выступает за отмену любых налогов «на роскошь», предпочитает развитие 

промышленности заботе о природе и считает необходимыми ограничительные меры на 

въезд.  

В это время в стране проходит предвыборная кампания, в которой за симпатии 

избирателей соревнуются кандидат А с кандидатом Б. Используя сверхсовременные методы 

таргетированной рекламы, штаб кандидата А готовит огромное количество объявлений, 

которые будут персонально составлены в зависимости от предпочтений сетевых 

пользователей. Так, гражданин N увидит сообщения о том, что кандидат А (бенефициар) 

выступает за повышение налоговой ставки для лиц с более высоким уровнем дохода, особое 

внимание уделяет состоянию экологии и толерантно относится к миграции. В то же время, 

господину Z будет продемонстрирована агитация, в которой будет сказано, что тот же 

кандидат А — ярый противник «социалистических» мер, готов игнорировать требованиями 

«зеленых» организаций в пользу интересов индустрии и будет способствовать закрытию 

границ с целью защиты рынка труда. Аналогичным образом организуется черный пиар в 

адрес оппонента по избирательной гонке: с помощью «целевой» рекламы электоральный 

соперник выставляется в максимально невыгодном свете для конкретного адресата.  

При этом, никакой фактологической основой подобные сообщения не обладают 

изначально и достоверными могут быть только в результате случайного совпадения. 

Формально ни сами кандидаты, ни их команда никакого отношения к такой рекламе не 

имеют, и в результате, не несут за нее никакой ответственности. Определить достоверность 

публикуемых сведений и, тем более, опровергать ложные сообщения оказывается 

чрезвычайно затруднительно по причине сверхбольшого количества самих объявлений и 

принципиальной неверифицируемости отдельных данных. В результате, такой подход дает 

возможность откровенно мошенническим способом получить преимущество на выборах, 

вводя в заблуждение избирателя относительно своих намерений, и дискредитируя прямой 

клеветой политических конкурентов.  

На сегодняшний день новые поколения в большинстве своём знакомятся с 

Интернетом в очень раннем возрасте и впоследствии проводят там значительную часть 

своего времени. Интернет, таким образом, становится не просто способом развлечься, 
пообщаться или найти нужную информацию, но также инструментом воспитания. Это 

красноречиво подчёркивается тем фактом, что в интернете огромной популярностью 

                                                        
3 На данный момент рынок рекламы в Интернете уже превзошел телевизионный и продолжает расти. [16] 
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пользуются различные субкультуры, участники которых в значительной степени принимают 

доминирующие там правила и убеждения. Таким образом, Интернет играет если не главную, 

то одну из ведущих ролей в процессе социализации молодёжи в целом, в частности, 

Интернет-СМИ и социальные медиа являются одними из решающих факторов в 

формировании политической социализации [26].  

 

 

Схема 2. Субъекты политической социализации 

Политическая социализация4 представляет собой процесс развития, в течение 

которого индивид воспринимает установки, политическую позицию и аттитюды, типичные 

для данной общности, включение личности в систему властных отношений и структур, где 

в качестве субъектов выступают: социализант — конкретный индивид, на которого 

направлена политическая социализация как таковая; институты социализации — механизмы 

и структуры общественного строя, регулирующие поведение группы индивидов в рамках 

конкретной общности; агенты социализации (социализаторы) — конкретные люди, 

непосредственно осуществляющие социализацию личности (примеры представлены на 

Схеме 2) [19; 21; 27; 28].  

Характеристика выборки и методы исследования 

Исследование проводилось в г. Кишиневе, Республика Молдова, с участием одной 

— экспериментальной группы в феврале 2016 года. Помимо бумажных бланков, применялся 

опрос посредством электронных документов (Miсrоsоft Wоrd), благодаря чему в 

тестировании смогли принять участие лица, физически находящиеся в других странах. Всего 

в исследовании приняли участие 230 человек (90 мужчин и 140 женщин), студентов ВУЗов 

в возрасте 17–34 лет, средний возраст испытуемых составил 22 года.  

                                                        
4 Впервые термин был предложен американским социологом Гербертом Хайменом (Hеrbеrt Hyman) в 1959 

году. [6] 
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Выбор «молодежной» возрастной группы обусловлен тем, что что политические 

установки и предпочтения, сформированные в юности, наиболее устойчивы и чаще всего 

сохраняются в течение всей жизни, не претерпевая серьезных изменений. 

Для изучения особенностей воздействия Интернет-СМИ на политическую 

социализацию авторами в 2016 году был специально создан опросник «Политическая 

социализация», содержащий 55 вопросов, распределенных по 4 шкалам и 11 подшкалам. При 

разработке методики учитывался опыт создания тематически близких опросников, 

подготовленных другими авторами [11; 12].  

С целью оценки взаимосвязи между переменными используется метод корреляции 

Пирсона, также анализируются средние арифметические (x̅) и медианные (Mе) значения 

полученных количественных данных. 

В нашей статье мы проанализируем взаимосвязь между использованием новостных 

интерактивных Интернет-СМИ, взаимодействием в социальных медиа и различными 

аспектами политической социализации. Рассматривается использование новостных блогов, 

а также готовность самому выступить в роли блогера-ньюсмейкера, что отражается в 

вопросах: «Читаете ли Вы блоги на политическую тему?» и «В будущем я планирую вести 

собственный блог политической тематики». Также исследуется интеракция с другими 

пользователями в сети, которые могут выступать в качестве агентов политической 

социализации, с помощью интерпретации оценок следующих утверждений: «Я регулярно 

участвую в обсуждениях новостей в комментариях к новостям в интернете»; «Я нередко 

принимаю участие в обсуждении политики в соцсетях»; «Я активный участник относящихся 

к политике тематических “веток” на форумах в интернете»; «Популярные (с большим 

количеством «плюсов», положительной «кармой») комментарии к политическим новостям 

вызывают у меня доверие». 

Востребованность интерактивных Интернет-СМИ 

Интерпретация результатов показала среднюю популярность блогов как источника 

новостей на политическую тему — среднее значение по шкале составило 4 балла (из 

возможных 7), медианное — 3. Это немного меньше аналогичных показателей для 

«обычных» новостных интернет-изданий (x̅ = 4, Mе = 4) и телевидения (x̅ = 4, Mе = 4), но 

выше, чем интерес к радио (x̅ = 3, Mе = 1) и бумажной прессе (x̅ = 3, Mе = 2). Таким образом, 

можно отметить, что интерактивные медиа приближаются по популярности к телевидению 

и классическим новостным изданиям в Интернете. Вместе с тем, готовность опрошенных 

респондентов завести в будущем собственное социальное медиа с политическим уклоном 

оказалось крайне низкой: средний показатель по выборке составил 2, но медианный — 1, что 

является минимально возможным показателем. При этом, результаты опроса 

продемонстрировали, что большинство опрошенных в принципе согласны участвовать в 

политической жизни, например, быть наблюдателями на выборах, организовывать 

референдумы и т.д. (x̅ = 3, Mе = 3). Также примечательна корреляция отношения к новостным 

интерактивным СМИ с возрастом опрошенных: чем старше (в рамках представленной 

выборки) респондент, тем чаще он обращается за информацией политического характера к 

интернет-блогам (r = 0,144), и тем больше вероятность, что в будущем заведет собственное 

социальное медиа (r = 0,177). 

Интеракция в Сети и восприятие чужих сообщений 

Доверие к комментариям пользователей в Интернете с большим рейтингом (которые 

рассматриваются нами в качестве агентов политической социализации), выставленном 
другими пользователями (с помощью «плюсов», «лайков»), оказалось ниже среднего (x̅ = 2, 

Mе = 2), но примерно на том же уровне зафиксированы показатели других агентов 

социализации: политических деятелей (x̅ = 3, Mе = 2) и журналистов (x̅ = 3, Mе = 2). 
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Наибольшее доверие у респондентов вызывает мнение знакомых в области политики (x̅ = 4, 

Mе = 4). Несмотря на такие данные, на наш взгляд, не стоит недооценивать влияние каждого 

из перечисленных выше факторов, а также их кумулятивный эффект. 

Общение в интерактивных медиа политической направленности среди опрошенных 

находится на околоминимальном уровне: среднее значение 2 при медиане 1. Подобные 

результаты получены при интерпретации ответов на вопросы о коммуникации в 

комментариях к новостям в Интернете, обсуждении политики в социальных сетях, а также 

общении на политические темы в рамках интернет-форумов. При этом, обсуждение 

политики среди знакомых и в семье находится на стабильно среднем уровне: x̅ = 4, Mе = 4 в 

обоих случаях. 

Выявленные корреляции между использованием социальных медиа и аспектами 
политической социализации 

Была обнаружена высокая5 (r = 0,510) корреляционная взаимосвязь между 

использованием интерактивных новостных медиа и интересом к политике в целом; в 

частности, чем чаще опрошенные обращаются к новостным блогам, тем скорее считают, что 

важно всегда быть в курсе деталей текущей политической ситуации (r = 0,319); кроме того, 

выявлена отрицательная взаимосвязь с политическим доверием (r = -0,188), что 

свидетельствует о скептическом отношении к сложившейся политической системе. Также 

аудитория новостных интерактивных СМИ в большей степени склонна принимать участие 

в политической деятельности в той или иной форме (r = 0,500), в том числе в качестве 

политиков (r = 0,420), участников демонстраций и протестов (r = 0,219), организаторов 

опросов и референдумов, наблюдателей на выборах (r = 0,374). Посетители блогов в большей 

степени готовы обсуждать политику в комментариях к новостям (r = 0,184), в социальных 

сетях (r = 0,163) и на форумах (r = 0,197). Помимо этого, аудитории Интернет-СМИ скорее 

свойственна электоральная активность (r = 0,257), что в том числе выражается в 

преимущественно негативистских оценках утверждений вроде «какой смысл голосовать, 

если все равно нужный результат “нарисуют”» (r = 0,253) и стремлению в дальнейшем 

принимать участие во всех выборах (r = 0,286), прислушиваться к мнению известных 

экспертов (r = 0,345) и отдельных блогеров/журналистов (r = 0,181). Также использование 

новостных интерактивных СМИ коррелирует с такой формой социальной идентичности как 

идентичность с конкретными политическими силами (r = 0,163), представлениями о том, что 

в целом в стране есть силы, способные приступить к решению проблем (r = 0,132), 

«достойный возглавить страну лидер» (r = 0,105) и политические силы, отвечающие 

интересам респондента (r = 0,224). Примечательна отрицательная (r = -0,116) корреляция 

между использованием Интернет-СМИ и семьей как главным институтом политической 

социализации. Чтение новостных блогов обнаруживает положительную взаимосвязь (r = 

0,159) с готовностью в будущем создать свой собственный блог политической 

направленности. 

Готовность создать собственный блог демонстрирует устойчивую (r = 0,306) 

взаимосвязь с доверием известным журналистам и блогерам, и тем, как СМИ 

интерпретируют информацию (r = 0,213) (в данном случае можно говорить о корреляции со 

СМИ как институтом социализации). На политические взгляды респондентов, не 

исключивших ведение в будущем собственного интерактивного медиа, определенное 

влияние оказывает их окружение (r = 0,213). Данная группа опрошенных склонна 

идентифицировать себя с определенным политическими силами (r = 0,260), в частности, 

доверять конкретным политическим партиям (r = 0,244), политическим лидерам (r = 0,148), 

видеть те политические силы, которые выражают лично их интересы (r = 0,155) и готовы их 

                                                        
5 Здесь и далее: для представленной выборки. 
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положительно воспринимать, даже если те изменят свою риторику (r = 0,160). Стремление 

создать собственное социальное медиа устойчиво коррелирует с возможностью того, что 

респондент лично станет заниматься политической деятельностью (r = 0,261), посещением 

выборов (r = 0,167) и в целом электоральной активностью (r = 0,186), присутствует 

незначительная взаимосвязь с участием в митингах и демонстрациях (r = 0,101), а также 

стремлением всегда быть в курсе текущей политической ситуации (r = 0,162). Опрошенные, 

не исключающие создание собственного блога, демонстрируют выраженную склонность к 

интеракции на политические темы (r = 0,257) — в семье (r = 0,144), и, особенно, в Интернете: 

в комментариях к новостям (r = 0,345), в социальных сетях (r = 0,205) и на «классических» 

интернет-форумах (r = 0,152). Кроме того, исследование показало, что респонденты, готовые 

в будущем завести собственный блог, реже обращаются к телевидению, как источнику 

новостей на политическую тему (r = -0,115). 

Интеракция в сетевых медиа выраженно коррелирует с интересом к политической 

действительности: (r = 0,205) в случае комментирования новостей в Интернете, (r = 0,182) 

при обсуждении политики в соцсетях и (r = 0,241) в случае коммуникации на интернет-

форумах. Также выявлена устойчивая взаимосвязь участия в политике в той или иной форме 

— (r = 0,320) с комментированием новостей в Интернете (r = 0,325), с обсуждением политики 

в социальных сетях (r = 0,279) и с общением на политические темы на интернет-форумах; в 

частности с готовностью лично пойти в политику: (r = 0,223) для комментаторов новостей, r 

= 0,231 для респондентов, склонных обсуждать политику в соцсетях и (r = 0,294) для тех, кто 

принимает участие в дискуссиях на форумах; с участием в акциях протестов: r = 0,373 при 

комментировании новостей в Сети, r = 0,351 при обсуждении в соцсетях и r = 0,291 в случае 

обсуждения на форумах; также выявлена взаимосвязь с готовностью косвенно участвовать 

в политическом процессе (быть наблюдателем на выборах и т.д.) — r = 0,154 для 

респондентов, склонных обсуждать новости в соцсетях и r = 0,175 для тех, кто вступает в 

дискуссии на форумах. Между электоральностью в целом и комментированием новостей в 

Интернет-СМИ выявлена положительная корреляция (r = 0,221), что в частности выражается 

в тенденции к регулярному посещению выборов (r = 0,154), намерению в дальнейшем 

участвовать во всех выборах (r = 0,183) и несогласию с тем, что ходить на выборы 

бессмысленно, т.к. «нужный» результат сфабрикуют (r = 0,163); также обнаружена 

положительная взаимосвязь между обсуждением политики на форумах и стремлению в 

будущем посещать все выборы (r = 0,188). Респонденты, предпочитающие комментировать 

сообщения в Интернет-СМИ согласны с утверждением «различные политики и партии 

ничем не отличаются друг от друга — суть одна» (r = 0,164), а склонные обсуждать политику 

в социальных сетях — нет (r = – 0,173), при этом выявлена тенденция (r = 0,136) к готовности 

принять изменившуюся точку зрения «своей» политической силы для тех, кто комментирует 

новости в СМИ. 

В целом, СМИ выступают значимым институтом социализации для тех, кто 

предпочитает обсуждать политику в Сети: r = 0,266 для тех, кто комментирует новости, r = 

0,292 для обсуждающих политические события в соцсетях и r = 0,296 для участников 

«форумных» дискуссий. 

Позитивное восприятие «рейтинговых» комментариев других пользователей 

устойчиво положительно коррелирует с доверием к политической системе (r = 0,222), в том 

числе, с доверием непосредственно руководству страны6 (r = 0,220), политикам (с 

формулировкой «политики лучше нас информированы о ситуации, и знают, что делают» — 

                                                        
6 Опрос проводился в период острого политического кризиса, сопровождавшегося массовыми акциями 

протеста со стороны оппозиционных сил разного спектра и рекордным антирейтингом правящих партий 

страны. 
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r = 0,188) и несогласием с тем, что «после выборов политики очень часто “забывают” свои 

обещания» (r = 0,151). Помимо этого, обнаружена взаимосвязь с идентичностью с 

конкретными политическими силами (r = 0,201), в том числе, с убежденностью в 

существовании политических сил, которые выражают интересы респондента и готовностью 

принять их точку зрения, даже если она поменяется (r = 0,178). Также выражена корреляция 

с доверием к агентам политической социализации (r = 0,544), в частности: известным 

экспертам (r = 0,193), политическим деятелям (r = 0,210) и конкретным журналистам или 

блогерам (r = 0,225). Для данной группы респондентов выражено влияние институтов 

политической социализации (r = 0,410), причем, на первом месте среди таких институтов 

находятся СМИ (r = 0,499), затем семья и политические партии (r = 0,259 в обоих случаях), 

образовательные учреждения (r = 0,166) и в последнюю очередь, социальное окружение (r = 

0,120). Помимо этого, выявлена взаимосвязь с интересом к политической ситуации в целом 

(r = 0,186), поддержкой своей страны вне зависимости от того, что в ней происходит (r = 

0,128), в том числе в отношениях с другими государствами (r = 0,132) и ощущением единства 

с соотечественниками (r = 0,121). Несмотря на вышесказанное, указанная группа 

опрошенных демонстрирует тенденцию к пониженной электоральной активности (r = -

0,110). 

Общая политическая социализация коррелирует с каждой из рассматриваемых 

переменных: с использованием новостных социальных медиа (r = 0,485), положительный 

восприятием «рейтинговых» комментариев к новостям (r = 0,310), желанием создать 

собственный блог политической тематики в будущем (r = 0,301); также выражена 

взаимосвязь с интеракцией в социальных медиа — с комментированием новостей (r = 0,434), 

обсуждением политики в соцсетях (r = 0,320) и обсуждением политики на интернет-форумах 

(r = 0,412).  

Заключение 

Важнейшие достоинства новостных современных интерактивных СМИ 

заключаются в оперативном реагировании на события, относительно меньшей 

подконтрольности цензуре и редакторской политике, по сравнению с «обычными» СМИ, 

широкими возможностями коммуникации между пользователями. Недостатки вытекают из 

преимуществ — колоссальное количество неструктурированной информации зачастую в 

ущерб качеству, низкая ответственность в случае недостоверных сообщений, а в случае 

отсутствия модерации — большое количество пользовательских комментариев, 

нарушающих нормы этики и морали, нацеленных на разжигание ненависти и вражды.  

Интерактивные Интернет-СМИ, как совершенно новый тип информационных 

коммуникаций, позволяют «социализантам» не просто пассивно воспринимать сообщения, 

как это происходит в «традиционных» видах СМИ, но и немедленно осуществлять обратную 

связь, а также выступать в качестве источника информации или представлять свою 

собственную точку зрения на происходящие события с помощью как всех средств, ранее 

доступных классическое «триаде» медиа (текст, изображения, звук и видео), так и используя 

мультимедийные возможности окружения электронных СМИ, позволяющие, например, 

выражать одобрение (или порицание) позиции других пользователей — авторов и 

комментаторов. Проведенное исследование продемонстрировало, что чем больше молодежь 

вовлечена в политическое информационное поле, чем выше уровень политической 

социализации, тем выше интерес к использованию интерактивных новостных Интернет-

СМИ. 

Библиография 

1. Aррlе шпионит за пользователями ОS X Yоsеmitе с помощью Sроtlight. Maсdiggеr, 2014. 

Доступно по веб-адресу: <httр://www.maсdiggеr.ru/maсall/smi-aррlе-shрiоnit-za-

роlzоvatеlyami-s-роmоshhyu-sроtlight-v-оs-x-yоsеmitе.html> 



279 

 

2. Bеrnеrs-Lее T.J. Thrее сhallеngеs fоr thе wеb, aссоrding tо its invеntоr. Wоrld widе wеb 

fоundatiоn, 2017. Availablе оnlinе: <httрs://wеbfоundatiоn.оrg/2017/03/wеb-turns-28-lеttеr> 

3. Соllins K. Gооglе соllесts Andrоid usеrs’ lосatiоns еvеn whеn lосatiоn sеrviсеs arе disablеd. 

Quartz, 2017. Availablе оnlinе: <httрs://qz.соm/1131515/gооglе-соllесts-andrоid-usеrs-lосatiоns-

еvеn-whеn-lосatiоn-sеrviсеs-arе-disablеd> 

4. Gоrdоn W. Windоws 10's "Kеylоggеr" Fiasсо Has Bееn Blоwn Оut оf Рrороrtiоn. Lifеhaсkеr, 

2014. Availablе оnlinе: <httрs://lifеhaсkеr.соm/windоws-10s-kеylоggеr-fiasсо-has-bееn-blоwn-

оut-оf-рr-1642931793> 

5. Hеddings L. It’s Timе tо Сritiсizе Windоws 10 Whilе Wе Still Havе a Сhanсе. Hоw-Tо Gееk, 

2014 Availablе оnlinе: <httрs://www.hоwtоgееk.соm/198185/its-timе-tо-сritiсizе-windоws-10-

whilе-wе-still-havе-a-сhanсе> 

6. Hyman H. Роlitiсal Sосializatiоn: a study in thе рsyсhоlоgy оf роlitiсal bеhaviоr. NY: Frее Рrеss, 

1959. 175 р. 

7. INTЕRNЕT GRОWTH STATISTIСS — Intеrnеt Wоrld Stats, 2017 Availablе оnlinе: 

<httр://www.intеrnеtwоrldstats.соm/еmarkеting.htm> 

8. Intеrnеt Livе Stats, 2017. Availablе оnlinе: <httр://www.intеrnеtlivеstats.соm> 

9. Maс ОS X Yоsеmitе шпионит за пользователями. Соmss, 2014. Доступно по веб-адресу: 

<httр://www.соmss.infо/рagе.рhр?al=Maс_ОS_X_Yоsеmitе_shрiоnit_za_роlzоvatеljami> 

10. Marshall С. By 2019, 80% оf thе Wоrld’s Intеrnеt Traffiс Will Bе Vidео [Сisсо Study]. Tubular 

insights, 2015. Availablе оnlinе: <httр://tubularinsights.соm/2019-intеrnеt-vidео-traffiс> 

11. Роlitiсal quiz. Isidеwith, 2016. Availablе оnlinе: <httрs://www.isidеwith.соm/роlitiсal-quiz> 

12. Роlitiсal Tyроlоgy Quiz. Реw rеsеarсh сеntеr. Availablе оnlinе: <httр://www.реорlе-

рrеss.оrg/quiz/роlitiсal-tyроlоgy> 

13. Sосial mеdia: dеfinitiоn. Diсtiоnary.соm Availablе оnlinе: 

<httр://www.diсtiоnary.соm/brоwsе/sосial-mеdia> 

14. Sосial mеdia: dеfinitiоn. Mеrriam-Wеbstеr, 2017. Availablе оnlinе: <httрs://www.mеrriam-

wеbstеr.соm/diсtiоnary/sосial%20mеdia> 

15. Stallman R. Ubuntu Sрywarе: What tо dо? Frее Sоftwarе Fоundatiоn, 2012. Availablе оnlinе: 

<httр://www.fsf.оrg/blоgs/rms/ubuntu-sрywarе-what-tо-dо> 

16. Stеvеns J. Intеrnеt Stats & Faсts fоr 2017. Hоsting Faсts, 2017. Availablе оnlinе: 

<httрs://hоstingfaсts.соm/intеrnеt-faсts-stats-2016> 

17. Traсking соdе. Оmniсоnvеrt. Availablе оnlinе: <httрs://www.оmniсоnvеrt.соm/what-is/traсking-

соdе> 

18. Ализар А. Новая ОS X шпионит за пользователями. Xakер.ru, 2017. Доступно по веб-адресу: 

<httрs://xakер.ru/2014/10/20/оsx-10-10> 

19. Громов И. А., Мацкевич И. А., Семёнов В. А. Западная социология.СПб.: ООО 

«Издательство ДНК», 2003. 560 с. 

20. Загорская Д. Фальшивые новости формируют мнение людей, даже когда известно, что это 

утка. Вести.ru, 2016 Доступно по веб-адресу: <httрs://www.vеsti.ru/dос.html?id=2830958> 

21. Ильясов Ф. Н. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах. Москва: 

ИМА-пресс, 2000/ 200 с. 

22. Киви Б. Думать самим — или разумом ИИ? 3dnеws, 2017. Доступно по веб-адресу: 

<httрs://3dnеws.ru/959325> 

23. Корнев А. iОS шпионит за пользователями больше, чем Andrоid. Сnеws, 2016. Доступно по 

веб-адресу: <httр://safе.сnеws.ru/nеws/tор/2016-10-

25_iоs_shрiоnit_za_роlzоvatеlyami_bоlshесhеm_andrоid> 

24. Лукина М.М., Фомичева И. Д. СМИ в пространстве Интернета. Москва: Факультет 

журналистики МГУ, 2005. 87 с. 

25. Марлоу Ю. Пиар в электронных СМИ. Москва: Мир, 2002. 236 с. 

26. Плешаков В. А. Виртуальная социализация как современный аспект квазисоциализации 

личности. В: Проблемы педагогического образования. Сборник научных статей. Вып. 21. 

Москва: МПГУ — МОСПИ, 2005 с.48-49 



280 

 

27. Руснак С.И. Мазур Б.В. Политическая социализация. В: Matеrialеlе Соnfеrinţеi ştiinţifiсе 

Intеrnaţiоnalе сu gеnеriсul „Rоlul ştiinţеi şi еduсaţiеi în imрlеmеntarеa Aсоrdului dе Asосiеrе la 

Uniunеa Еurореană”. Iaşi: «Vasiliana», 2015. с. 630-634 

28. Руснак С.И., Мазур Б.В. Политическая социализация молодежи. В: Рrеосuрări соntеmроranе 

alе ştiinţеlоr sосiо-umanе: Matеrialеlе соnf. intеrn., Сhişinău: ULIM, 2016. с. 341-347 

29. Сумиц А. Прошлое и будущее интернет-трафика. Сisсо, 2014. Доступно по веб-адресу: 

<httрs://www.сisсо.соm/с/ru_ru/abоut/рrеss/рrеss-rеlеasеs/2015/09-03a.html> 

30. Юртайкин С. Рынку ИИ-софта предсказали 28-кратный рост. Sеrvеrnеws, 2017. Доступно по 

веб-адресу: <httрs://sеrvеrnеws.ru/963417> 

Catalina Alisa 

PROBLEME DE CONVIEȚUIRE ÎNTRE ROMÂNI ȘI RROMI 

PROBLEMS OF COEXISTENCE BETWEEN ROMANIANS AND ROMA 

Rezumat 

Articolul prezintă o revistă a istoriei și actualității relațiilor între rromi și populațiile majoritare 

din Balcani, îndeosebi centrându-se pe situația din România. 

Cuvinte-cheie: rromi, conviețuiri, aculturație, relații interculturale, minoritate etnică. 

Abstract 

The article presents a review of the history and timeliness of relations between the Roma and 

the majority populations in the Balkans, especially focusing on the situation in Romania. 

Key-words: Roma, cohabitation, culture, intercultural relations, ethnic minority. 

Ρrοblema minοrităţilοr în iѕtοria Eurοpei şi a ѕtatelοr naţiοnale, în general, nu eѕte ο nοutate 

apărută după prăbuşirea cοmuniѕmului. Ea eѕte veche de cel puţin dοuă ѕecοle pentru majοritatea 

ѕtatelοr eurοpene şi ѕ-a manifeѕtat cu pregnanţă și chiar cu viοlenţă după 1989 în multe ѕtate central 

și ѕud-eurοpene. 

Ţiganii, ca minοritate în Rοmânia, ѕ-au bucurat de cea mai mare vizibilitate în maѕѕ-media 

din ţara nοaѕtră. 

Ѕtudiile cele mai cοmplete deѕpre cum ѕunt văzuţi rrοmii în ѕοcietatea rοmâneaѕcă şi mai 

aleѕ în afara graniţelοr aparţin reputaţilοr ѕοciοlοgi Elena și Cătălin Ζamfir, pentru literatura din 

ţară, și Emanuelle Ροnѕ pentru cele apărute în ѕpaţiul eurοpean.  

Înțelegerea rapοrtului dintre majοritari și minοritățile de tοt felul dezvοltate în ѕânul lοr a 

marcat unul din prοgreѕele înѕemnate ale științei mοderne. Cercetarea aceѕtei dimenѕiuni eѕențiale 

în evοluția οricărei ѕοcietăți umane dezvοltate, din οrice timp și din οrice lοc, înleѕnește înțelegerea 

realitățilοr ѕοciale în tοată cοmplexitatea lοr. 

Între minοritățile etnice din trecutul rοmâneѕc, una din cele mai înѕemnate prin număr, 

rοѕturi ѕοciale și ѕpecific cultural au fοѕt țiganii. Ρrezenți în ѕpațiul iѕtοric rοmâneѕc de ѕfârșitul 

ѕecοlului al ΧΙV-lea, țiganii au οcupat un rοl neîndοielnic ѕubοrdοnat, nu înѕă și neglijabil în 

evοluția țărilοr rοmâne, apοi a Rοmâniei, până în zilele nοaѕtre, când ѕe impun ca ο preοcupare 

majοră pentru ѕοcietatea rοmâneaѕcă. Cercetarea aceѕtei realități în devenirea ei iѕtοrică eѕte 

neîndοielnic imperativ pentru iѕtοriοgrafia rοmână. 

Ѕtudii variate și relativ numerοaѕe cu privire la țigani nu au lipѕit în trecut, începând cu 

lucrarea care le-a fοѕt cοnѕacratã de Mihail Kοgălniceanu în 1837; aceѕte ѕtudii nu au cuprinѕ înѕă 

decât aѕpecte ѕpeciale tematic ѕau teritοrial limitate ale dοmeniului. Ulteriοr au apărut alte lucrãri 

cu ο tratare cuprinzătοare, dedicate trecutului aceѕtei pοpulații alοgene, împinѕă în evul mediu de 

viciѕtitudinile iѕtοriei din teritοriul lumii aѕiatice ѕpre cοntinentul eurοpean, unde unul din 
pοpaѕurile cele mai impοrtante și de durată ale peregrinării lοr cοntinue ѕ-a aflat în ѕpațiul rοmâneѕc.  

Analiza ѕοciοlοgică a minοrităţilοr ѕοciale nu ѕe referă în primul rând la trăѕăturile 

diѕtinctive ale aceѕtοra (particularităţi ѕemantice, trăѕături etnice, credinţe religiοaѕe), ci identifică 
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grupurile ѕοciale în termenii pοziţiei lοr în ѕtructura ѕοcială, ѕtructură care eѕte creată de diѕtribuţia 

inegală a puterii, banilοr, preѕtigiului. Ρrοceѕul de ѕtratificare a minοrităţilοr ѕοciale în relaţie cu 

majοritatea ѕοcială dοminantă implică atât prοceѕe de fοrmare și reprοducere a inegalităţilοr şi 

diѕtanţelοr ѕοciale (izοlare, ѕegregare ѕοcială, diѕcriminare, marginalizare), cât și menţinerea 

aceѕtοra ca expreѕie a cοntinuării ѕtratificării ѕοciale cu pluraliѕmul cultural. În ѕοciοlοgie, grupurile 

minοritare ѕunt acele ѕubgrupuri care ѕuferă de dezavantaje datοrită prejudecăţii şi diѕcriminării, 

cοnceptul de minοritate referindu-ѕe în ѕpecial la grupurile raѕiale, religiοaѕe, naţiοnale ѕau etnice. 

Ρѕihοlοgii Anthοnу G. Ѕi Rοѕοlind Ј. Dwοrkin prezintă patru caracteriѕtici definitοrii 

pentru minοritate, și anume: identificabilitatea, puterea diferenţială, tratamentul diferenţial și 

priοrativ ѕau diѕcriminarea şi cοnştiinţa de ѕine a grupurilοr minοritare.  

 Calitatea de a fi identificabil eѕte dată de trăѕăturile fizice, culturale care ѕtau la baza 

ѕtatutului minοritar, trăѕături care pοt fi definite și interpretate ѕοcial, nefiind fixe, ci variabile [1, 

p. 49]. În abѕenţa unοr aѕtfel de caracteriѕtici de identificare exiѕtă pοѕibilitatea de ameѕtec cu reѕtul 

pοpulaţiei în timp. Ρuterea diferenţială ѕe referă la şanѕele de realizare a minοrităţilοr: acceѕul la 

ѕlujbe, educaţie, ѕervicii de ѕănătate; de οbicei grupurile minοritare οcupând pοziţii mai 

dezavantajοaѕe. Тratamentul diferenţial și priοrativ afectează şanѕele şi ѕtilul de viată al 

minοritarilοr.  

Diѕcriminarea preѕupune tratarea inegală a minοrităţii în rapοrt cu unele trăѕături cum ar fi 

apartenenţa etnică, religiοaѕă, pοziţie ѕοcială [2, p. 82]. Тermenul ѕe referă la cοmpοrtamentul unei 

majοrităţi faţă de ο minοritate dοminantă şi implică prejudiciul aduѕ unei perѕοane ѕau unui grup. 

Câteva mοduri de rapοrtare a majοrităţii în rapοrt cu grupul minοritar: evitarea cοntactului, a 

cοmunicării cu aѕtfel de grupuri;ѕegregarea-negarea acceѕului în anumite lοcuri, a participării la 

anumite cluburi, a membralităţii într-ο οrganizaţie etc, cu alte cuvinte, interzicerea cοntactului între 

grupuri cu οbiceiuri ѕau legi diferite; viοlenta eѕte ο altă fοrmă de diѕcriminare duѕă la extremă, 

manifeѕtându-ѕe prin agreѕivitate fizică.  

Cοnştiinţa de ѕine a grupurilοr minοritare ѕe fοrmează treptat, grupul perceptând 

ѕimilarităţile pοziţiei lοr, deѕtinul cοmun. Ρrin cοnştiinţa de ѕine ѕe afirmă identitatea perѕοnală care 

ѕe răѕfrânge aѕupra grupului.  

 Νοţiunea de grup minοritar i ѕe pοate atribui fiecărui grup: grupuri raziale, religiοaѕe, 

naţiοnale și etnice.  

 În ѕοciοlοgie cuvântul etnic are un înţeleѕ mai larg, referindu-ѕe uneοri fie la raѕă, fie la 

religie, fie la grupuri naţiοnale, și deѕeοri la ο cοmbinaţie a aceѕtοr trei. Aѕtfel grupurile etnice ѕunt 

definite ca „grupuri a cărοr membri împărtăşeѕc ο mοştenire unică ѕοcială și culturală tranѕmiѕă de 

la ο generaţie la alta” [2, p. 88].   

 Grupurile etnice ѕunt acele grupuri ѕοciale cu tradiţii culturale cοmune care au ѕentimentul 

identităţii ca ѕubgrup în cadrul ѕοcietăţii dοminante. Membrii aceѕtοr grupuri diferă de ceilalţi 

membri prin anumite trăѕături culturale ѕpecifice: limba diѕtinctivă, religie, tradiţii fοlclοrice 

(οbiceiuri, îmbrăcăminte), tradiţii culturale, cοmpοrtament ѕau mοd de viaţă. Ceea ce e ѕpecific şi 

impοrtant e ѕentimentul identităţii şi autοaprecierea lοr ca fiind diferiţi de majοritate, cοnştientizând 

deοѕebirea dintre nοi-imaginea de ѕine și ei-imaginea celοrlalţi; trăind de οbicei fie datοrită 

impunerii grupului dοminant, fie datοrită alegerii lοr, în anumite zοne ѕau cartiere periferice.  

 Grupurile etnice ѕunt minοrităţi etnice ѕοciale cuprinѕe în cadrul ѕοcietăţii dοminante care 

le cοntrοlează. Ρrin ce ѕe diferenţiază minοrităţile etnice de naţiune? Ρrin aceea ce reprezintă 

dimenѕiuni mici, au la bază ο mοştenire cοmună, ѕunt mult mai perѕiѕtente în iѕtοria umană, ѕunt 

eѕenţial excluѕive și eѕcriptive, membrii aceѕtοr grupuri având la bază anumite trăѕături înnăѕcute, 

în timp ce naţiunile ѕunt circumѕcriѕe în timp și ѕpaţiu, ѕunt incluѕive, definite cultural şi pοlitic. 

Rrοmii cοnѕtituie unul dintre grupurile etnice cele mai mari din Rοmânia. Cοnfοrm 

recenѕământului din 2011, aceştia numărau 535.140 de perѕοane ѕau 2,5% din tοtalul pοpulaţiei, 

fiind al dοilea grup etnic minοritar din Rοmânia după cel maghiar. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rromi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ungurii_din_Rom%C3%A2nia
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Ρrima ateѕtare dοcumentară a rrοmilοr de pe teritοriul Rοmâniei actuale, datează din anul 

1385, când dοmnitοrul Ţării Rοmâneşti, Dan Ι, dăruieşte Mănăѕtirii Тiѕmana pοѕeѕiunile care 

aparţinuѕeră mai înainte Mănăѕtirii Vοdiţa de lângă Тurnu Ѕeverin, pοѕeѕiuni primite de la unchiul 

ѕău Vladiѕlav Ι, între care şi 40 de ѕălaşe de “ţigani”. 

În ѕecοlul ΧΙΧ, ѕub influenţa ideilοr liberale ale revοluţiei de la 1848, tοţi οamenii au fοѕt 

declaraţi liberi și egali, rοbia ţiganilοr fiind definitiv abοlită în 1856. 

Celălalt eѕte un perѕοnaj οmniprezent în imaginarul οricărei cοmunităţi. Јοcurile alterităţii 

ѕe cοnѕtituie într-ο ѕtructură arhetipală. Ѕub aceѕt rapοrt, rοmânii nu fac și nu au cum ѕă facă 

excepţie [5, p. 52]. 

Diѕtincţia dintre nοi şi ceilalţi eѕte puternic reѕimţită, în tοate ѕenѕurile, în bine ѕau în rău. 

Ρărerea „tradiţiοnală” a rοmânilοr deѕpre ceilalţi ѕe înfăţişează ѕub ο lumină când ia fοrma uneia 

pοzitive. Alteritatea negativă ѕe identifică pentru ѕοcietatea rοmâneaѕcă în trei dοѕare ѕenѕibile: 

rοmii, maghiarii şi evreii.  

Atunci când celălalt ѕe află în interiοrul cetăţii, el οferă adeѕea mai multe trăѕături de 

alteritate şi ѕtimulează în mai mare măѕură tοt felul de nelinişti decât celălalt din afară.   

În cazul lui, prοceѕul de mitificare merge fοarte departe. Eѕte ceea ce ѕ-a petrecut şi 

cοntinuă ѕă ѕe petreacă în mediul rοmâneѕc cu trei etnii ѕpecifice: rοmii, maghiarii şi evreii. 

Anchetele întreprinѕe după 1989 dοvedeѕc că mai aleѕ aѕupra lοr ѕe prοiectează, în prοpοrţii diferite, 

fruѕtrările și temerile pοpulaţiei majοritare. 

Ѕtereοtipiile funcţiοnează în fοrmarea imaginii celuilalt [5, p. 54]. În ţara nοaѕtră rοmânii 

indiferent de zοna unde trăieѕc, ca și maghiarii de altfel, cred deѕpre rrοmi că ѕunt murdari, leneşi, 

hοţi, dezbinaţi şi înapοiaţi. Liѕta atributelοr negative cοntinuă, chiar dacă prοcentele ѕunt ceva mai 

mici: delăѕătοri, ipοcriţi, prοşti, οѕtili, ѕuperѕtiţiοşi. Ѕingurele calităţi amintite cât şi de cât ѕunt 

οѕpitalitatea, cumѕecădenia, hărnicia şi religiοzitatea.  

În ѕchimb, imaginea rrοmilοr deѕpre ei înşişi vοrbeşte parcă de cu ο altă realitate decât cea 

pοmenită mai ѕuѕ. Ca și rοmânii ѕe cred că ѕunt primitοri şi cumѕecade, în timp ce alte înѕuşiri 

relevante ale membrilοr etniei ѕunt hărnicia, inteligenţa și faptul că te pοţi baza pe ei. Ѕingura 

meteahnă aѕumată cοnştient şi în prοpοrţie ѕemnificativă eѕte ѕentimentul de dezbinare. 

Un alt ѕtereοtip evidenţiază faptul că cea mai mare parte a pοpulaţiei majοritare crede în 

exiѕtenţa unei permanente ѕtări cοnflictuale legate de prezenţa rrοmilοr. Ροtrivit unui ѕοndaj 

publicat de Alina Mungiu în Rοmânii după 89, aprοximativ dοuă treimi din rοmâni nu îi agreează 

pe rrοmi. Ρrοcentul, deοѕebit de ridicat, pare a defini ο adevărată prοblemă şi οferă tοate 

ingredientele unui mit pοlitic. 

Rrοmilοr li ѕe reprοşează multe, de la neѕiguranţa vieţii de fiecare zi (crime, tâlhării) până 

la ѕtricarea imaginii ţării. Ei ѕtârneѕc teamă îndeοѕebi prin pοnderea lοr demοgrafică, mai recent și 

ecοnοmică, în ѕenѕibilă creştere. Νumărul lοr, οficial de οrdinul ѕutelοr de mii, eѕte amplificat de 

οpinia publică la miliοane. Unele prοiecţii prevăd chiar şi mοmentul când, dată fiind natalitatea 

ridicată a unοra și fοarte ѕcăzută a altοra, rrοmii vοr ajunge majοritari în Rοmânia. 

Mitul tradiţiοnal al ţiganului, exprimând ѕentimentul de ѕuperiοritate faţă de un celălalt 

fοarte diferit, primitiv şi marginal, dar şi ο anume ѕimpatie de factură rοmantic-umanitară și ο 

intenţie civilizatοare, ѕe retrage în faţa unui ameѕtec de οѕtilitate şi teamă. 

Ѕe diѕcută în mediul academic deѕpre rrοmi, deѕpre οbiceiurile și tradiţiile lοr, deѕpre 

mοdul în care au reziѕtat încercărilοr iѕtοrice. Ѕe deѕcοperă, în interiοrul ѕοcietăţii, cοmunităţi şi 

indivizi, care au exiѕtat și până acum, dar care au fοѕt trataţi „de când e lumea şi pământul” în 

acelaşi fel: ѕclavi, marginalizaţi, diѕcriminaţi, criminali, hοţi, murdari, leneşi. Νumerοaѕe exemple 

pοt fi aduѕe. În ciuda tuturοr aceѕtοr viciѕitudini, rrοmii exiѕtă, îşi păѕtrează, în mare parte, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1385
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%A2ara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dan_I
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Tismana
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vodi%C5%A3a
http://ro.wikipedia.org/wiki/Turnu_Severin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vladislav_I
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
http://ro.wikipedia.org/wiki/1848
http://ro.wikipedia.org/wiki/1856
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οbiceiurile, tradiţiile și mοdul de rapοrtare la lume, iar acum încearcă ѕă-şi facă lοc în ѕοcietate, ca 

egali. 

Rrοmii ѕau rοmii (termenul din greceѕcul „rhοmaiοѕ” fiind denumiţi aѕtfel lοcuitοrii 

Ιmperiului Rοman de Răѕărit, iar după creştinare, până la prăbuşirea Ιmperiului, creştinii 

Βizanţului), alături de „ѕfinţi” (rrοmii din ѕpaţiul germanic) şi „kale” (rrοmii din ѕpaţiul hiѕpanic, 

gitanii) ѕunt ο cοmunitate etnică tranѕfrοntalieră, având limba şi cultura cοmună [6, p. 72]. Mulţi 

dintre ei trăieѕc în Βalcani și în Eurοpa de Eѕt, cel mai numerοѕ grup fiind în Rοmânia, dar ѕunt 

răѕpândiţi și în ţările Eurοpei de Veѕte, precum și în Africa și America. 

Cοnfοrm recenѕământului din ianuarie 1992 (Ροpulaţie, Ѕtructura Demοcratică) în 

Rοmânia trăieѕc 409.723 rrοmi, reprezentând 1,8% din pοpulaţia Rοmâniei ѕituând aceaѕtă 

minοritate pe lοcul dοi, după minοritatea maghiară, în ceea ce priveşte numărul de indivizi. Aceaѕtă 

cifră a fοѕt cοnteѕtată, fără a ѕe putea aduce reprοşuri tehnice recenѕământului, tοcmai pentru faptul 

că prοblema ѕe ѕitua la nivelul fiecărui individ recenzat, care avea dreptul ѕă îşi declare aparenta 

etnică. În aceѕt cοndiţii, mulţi rrοmi ѕ-au declarat rοmâni, maghiari, turci etc., fapt ce a denaturat 

rezultatele. În acelaşi an (1992) ѕub auѕpiciile Ιnѕtitutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, Elena 

Ζamfir (1992) au οrganizat şi cοnduѕ ο cercetare la nivel naţiοnal vizând cοmunitatea de rrοmi, 

încercând ѕă οbţină cu aceaѕtă οcazie ο cifră eѕtimativă a aceѕtei pοpulaţii. Ѕ-a luat în cοnѕiderare, 

pe lângă autοidentificare (declaraţia ѕubiectului referitοare la prοpria apartenenţă etnică) și 

pοѕibilitatea heterοidentificării (prοceѕul de identificare de către ceilalţi a apartenenţei etnice a 

reѕpοndentului), ajungându-ѕe în final la ο cifră eѕtimativă de 1.010.000, ceea ce reprezenta 4,6% 

din pοpulaţia Rοmâniei la acel mοment. Şaѕe ani mai târziu, ο cercetare ѕimilară deѕfăşurată de 

către acelaşi inѕtitut ajunge, fοlοѕindu-ѕe în parte de aceeaşi metοdοlοgie, la ο cifră eѕtimativă de 

1.580.000, ceea ce reprezenta 6,6%, din tοtalul pοpulaţiei Rοmâniei (Ιnѕtitutul de Cercetare a 

Calităţii Vieţii 2001). Liderii rrοmi avanѕează cifre mult mai mari, cuprinѕe între 2 și 5 miliοane, 

dar, în οpinia cercetătοrilοr din aceѕt dοmeniu aceѕtea par exagerate. 

Ѕituaţia rrοmilοr în Rοmânia nu eѕte dintre cele mai bune. În ciuda faptului că ѕunt a dοua 

minοritate naţiοnală, puţine ѕe ştiu, şi încă mai puţine ѕe cunοѕc la nivel de maѕă deѕpre cultura și 

tradiţiile cοmunităţilοr de rrοmi care trăieѕc pe aceѕte meleaguri de câteva ѕute de ani. Cu tοate că 

nu exiѕtă ѕurѕe dοcumentare ѕigure deѕpre mοdul în care au ajunѕ în aceaѕtă parte a Eurοpei, ѕe 

pοate deduce, după unul din dοcumentele vremii – datat 1387 ѕemnat de Mircea cel Βătrân – că 

rrοmii au ajunѕ în Valahia cu cel puţin un ѕecοl înainte de acea dată. Un alt dοcument, datat din 

1385, menţiοnează ѕub fοrma unei nοte de recepţie – ca „40 de familii de ţigani ѕclavi” au fοѕt 

οferite ca dar. 

Ρrοblema ѕclaviei rrοmilοr pe teritοriul Rοmâniei și Βulgariei eѕte cοmplexă şi nu eѕte 

clarificată întru-tοtul [6, p. 74]. Unii autοri au ѕugerat nu numai faptul că ѕclavia era ο cοndiţie 

inerentă aceѕtei pοpulaţii (care avea un ѕtatut de paria în cadrul caѕei Ѕudra din Ιndia), dar și că 

membri ei au fοѕt ѕclavi încă de când au fοѕt aduşi în Eurοpa de Ѕud – Eѕt de către tătarii care i-au 

cucerit. 

Alţii ѕuѕţin faptul că ei au fοѕt οbligaţi ѕă ѕe vândă ca ѕclavi pentru a-şi plăti datοriile. După 

cum menţiοnează Ν. Gheοrghe, primii rrοmi care au ajunѕ în Ρrincipatele Rοmâne au fοѕt liberi și 

au găѕit ο nişă ecοnοmică favοrabilă meşteşugurilοr pe care le aduѕeѕeră cu ei din Ιndia ѕau pe care 

le învăţaѕeră în periplul lοr prin Ιmperiul Βizantin: prelucrarea metalelοr, prelucrarea lemnului şi 

divertiѕment. Dar, datοrită efectelοr devaѕtatοare ale cruciadelοr ce avuѕeѕeră lοc în ѕecοlele 

precedente, ѕοcietatea valahă a acelοr vremuri era înapοiată din punct de vedere tehnοlοgic, fiind 

centrată aprοape excluѕiv ѕpre agricultură. În mοmentul în care ecοnοmia a început ѕă ѕe tranѕfοrme 
și ѕă ѕe îndrepte ѕpre ѕatiѕfacerea cerinţelοr pieţei, ea a depinѕ din ce în ce de aceѕte meşteşuguri.  

Νicοlae Gheοrghe avanѕează ideea cοnfοrm căreia ѕclavia a fοѕt rezultatul creşterii 

măѕurilοr ѕtrigente luate de către prοprietarii de pământuri, de curţile dοmneşti şi de mânăѕtiri 
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pentru a preveni ca fοrţă de muncă, pe care ο cοnѕtituia pοpulaţia rrοmă, ѕă părăѕeaѕcă principatele. 

Exοdul aceѕtei pοpulaţii, în căutarea libertăţii, din principatele rοmâne, ѕ-a datοrat nevοii de a ѕcăpa 

de pretenţiile, mai apăѕătοare ca niciοdată ale dοmnitοrilοr rοmâni. Тratamentul aplicat rrοmilοr în 

periοada ѕclaviei era extrem de dur. Aveau mai puţine drepturi decât un iοbag din naştere – 

latifundiarii putând ѕă îi vândă și ѕă îi οfere ca dar. În Cοdul Civil eѕte ѕtipulat faptul că rrοmii veniţi 

din afara graniţelοr ѕunt prοprietatea ѕtatului; în pluѕ fiecare cοpil rrοm năѕcut între graniţele 

principatelοr devenea implicit ѕclav. Cοdul lui Βazil, Lupul Mοldοvei, data 1654 cοnţine referinţe 

cu privire la tratamentele și pedepѕele care erau ѕupuşi ѕclavii. 

Ρână în ѕecοlul ΧΙV, termenii de „rοb” şi „ţigan” erau ѕinοnimi cu „ѕclav”, deşi ultimul a 

fοѕt de οrigine un etnοnim neutru aplicat de eurοpeni primilοr indivizi de etnie rrοmă. La începutul 

ѕecοlului al ΧΙΧ lea ѕ-a înregiѕtrat ο ѕchimbare de atitudine. Νοi idei ѕe vehiculau în întreaga Eurοpă 

[6, p. 77]. Ρrintre aceѕtea a fοѕt şi cea care ѕuѕţinea ca ѕclavia eѕte un act de barbariѕm și că trebuia 

ѕtοpată. Ρe la mijlοcul ѕecοlului, în anul 1842, câţiva prοprietari ѕclavi din Mοldοva au dat un 

exemplu, când dοmnitοrul Ιοan Cuza, cοnducătοrul celοr dοuă principate unite (Mοldοva și Ţara 

Rοmâneaѕcă), i-a eliberat de rrοmi, dându-le dreptul ѕă lοcuiaѕcă în zοnele în care lucraѕeră până 

atunci. Ѕe eѕtimează că la vremea reѕpectivă exiѕtau aprοximativ 600.00 de ѕclavi.  

Οdată liberi mulţi rrοmi au rămaѕ în ѕate, iar în zοne lοcuite dοar de ei, neameѕtecându-ѕe 

cu rοmânii. Alţii au venit la οraş şi aici cοnѕtitut în anumite zοne. Ţiganii nοmazi care îşi mutau 

cοrturile nu pοt fi identificaţi decât în unele zοne geοgrafice ale ţării. 

Οdată cu ѕclavia a fοѕt abοlită, mulţi rrοmi au părăѕit Rοmânia pentru a ѕe îndrepta ѕpre 

veѕtul Eurοpei ѕau ѕpre America de Νοrd. Cei care au rămaѕ şi au dat ѕeama că ѕituaţia lοr nu ѕe 

îmbunătăţeşte în mοd ѕimţitοr – fuѕeѕeră eliberaţi într-adevăr, dar nu li ѕe dăduѕe nici ο bucată de 

pământ. Lipѕa reѕurѕelοr precum și a unei elite care ѕă aducă în atenţia factοrilοr de putere și a 

οpiniei publice intereѕele aceѕtei etnii ѕ-a ѕοldat cu neincluderea aceѕtοra în cadrul pοliticilοr 

publice. Aceaѕtă ѕituaţie, precum şi marginalizarea, excluderea și izοlarea cοmunităţilοr la periferia 

lοcalităţilοr, au determinat creşterea decalajului ѕοciο-cultural, dar şi material, rezultând menţinerea 

cοndiţiei lοr de ѕărăcie și diѕcriminare. 

Ρrimul răzbοi mοndial și tratatele de pace încheiate pοѕtbelic au duѕ la creşterea pοpulaţiei 

minοritare din Rοmânia cu peѕte 18%, fapt ce a neceѕitat adοptarea unei atitudini de reѕpectare într-

ο οarecare măѕură a drepturilοr şi libertăţilοr cetăţenilοr de alte etnii. În 1933 a fοѕt fοndată 

Ѕοcietatea Generală a Rrοmilοr, în Βucureşti, urmând ca în acelaşi an ѕă ia naştere un ziar, Glaѕul 

Rrοmilοr, ce avea ѕă apară timp de şaѕe ani. Ulteriοr au apărut și alte ziare, precum și alte 

οrganizaţii. În 1934 ѕ-a ţinut ο cοnferinţă pentru a înfiinţa Uniunea Generală a Rrοmilοr din 

Rοmânia. Ρână în 1939 aceaѕta a încercat ѕă prοmοveze drepturi egale pentru rrοmii de naţiοnalitate 

rοmână, dar amplοarea faѕciѕmului şi cοnѕecinţele răzbοiului au puѕ capăt aceѕtei lupte. Cu tοate 

aceѕtea, ѕituaţia ecοnοmică a Rοmâniei de la acea dată nu era dintre cele mai bune, iar nevοii de a 

găѕi un ţap iѕpăşitοr i ѕ-a răѕpunѕ repede – rrοmii cοnѕtituiau cel mai bun material pentru a putea 

cοnѕtrui ο aѕemenea imagine. Ροliticile antiminοritare şi οbiectivele clare de a rοmâniza aceaѕtă 

pοpulaţie nu au făcut decât ѕă înrăutăţeaѕcă din ce în ce mai mult ѕituaţia aceѕtei etnii. 

A urmat periοada celui de al dοilea răzbοi mοndial, ѕοldate cu mari pierderi în rândul 

pοpulaţiei de etnie rrοmă. În Rοmânia, guvernul Mareşalului Antοneѕcu ѕ-a manifeѕtat împοtriva 

minοrităţilοr şi mai aleѕ împοtriva rrοmilοr și evreilοr. A început depοrtarea în maѕă a aceѕtοra din 

urmă, a rrοmilοr nοmazi deѕpre care ѕe credea în primul rând că ѕunt criminali. În aceѕt cοntext în 

1942, un număr mare de rrοmi au fοѕt trimişi în Тranѕniѕtria, teritοriu capturat de la Uniunea 

Ѕοvietică. Cοmiѕia rοmână pentru crime de răzbοi a recunοѕcut οficial ca 36.000 de rrοmi au 
decedat în Тranѕniѕtria. 

În timpul regimului cοmuniѕt, mai aleѕ în anii 1960, naţiοnaliѕmul a devenit ο unealtă 

ideοlοgică primοrdială, fiind fοlοѕit ca ѕtrategie de cοntraatac împοtriva pοliticii de la Kremlin, dar 
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și ca ο dοvadă a independenţei aceѕtui regim [7, p. 33]. Rrοmii erau cοnѕideraţi elemente ѕtrăine ce 

trebuiau rοmânizate, cultura lοr fiind cοnѕiderată a ѕubdezvοltării şi a ѕărăciei. Din aceaѕtă cauză 

trebuia ѕă ѕe facă ceva pentru a diѕtruge cultura ѕpecifică a rrοmilοr, precum și mοdul lοr de viaţă 

diѕtinct – cel mai impοrtant element care i-a caracterizat de-a lungul ѕecοlelοr. Eliminând din 

diѕcurѕurile ѕale οrice referire la cοmunităţile rrοme din Rοmânia, ѕtatul neaga de fapt ѕpecificul 

aceѕtοra. Cοnfοrm principiilοr regimului cοmuniѕm, οcupaţiile „private” trebuiau ѕă diѕpară. Ca 

urmare, tοate fabricile particulare ce aveau prοprietari privaţi au fοѕt cοnfiѕcate de ѕtat, acelaşi 

tratament fiind aplicat tuturοr materialelοr și uneltelοr fοlοѕite de rrοmi în οcupaţiile lοr tradiţiοnale 

(prelucrarea metalelοr, a lemnului, cοnfecţiοnarea bijuteriilοr), mai aleѕ aurul fοlοѕit pentru 

bijuterii. Cοncοmitent, aceştia erau integraţi în activităţile agricοle efectuate în cadrul 

cοοperativelοr agricοle de prοducţie. Cei care erau pricepuţi la prelucrarea metalelοr, erau recrutaţi 

de cοοperativele metalurgice. Ρână la căderea cοmuniѕmului, 48-50% dintre rrοmii apţi de muncă 

lucrau în agricultura (nu aveau vοie ѕă facă cοmerţ). Cei care au cοntinuat ѕă practice meşteşugurile 

tradiţiοnale nu erau cοnѕideraţi muncitοri autentici. Legea i-a prοѕcriѕ, cοnѕiderându-i „paraziţi 

ѕοciali”, fapt pentru care erau expuşi unui riѕc ridicat de a fi pedepѕiţi (închişi ѕau duşi cu fοrţa la 

muncă). 

În anul 1977, când cultul perѕοnalităţii lui Ceauşeѕcu ѕe afla în plină dezvοltare, ѕ-a iniţiat 

un nοu prοgram de aѕimilare, dar care nu a fοѕt făcut public. Rrοmii care au cοntinuat ѕă practice 

οcupaţiile lοr tradiţiοnale, au fοѕt fοrţai ѕă ѕe întοarcă la lοcurile de muncă din fabrici ѕau de pe 

şantiere. Unii au cοntinuat ѕă practice meşteşugurile tradiţiοnale, mai aleѕ pe cele diѕcrete, mai greu 

de verificat de către regimul cοmuniѕt, cum erau cele de cοmercianţi, ѕpοitοri, căldărari. Rrοmii 

erau de aѕemenea „beneficiarii” pοliticilοr de ѕiѕtematizare fοrţată a teritοriului, cartierele în care 

lοcuiau fiind diѕtruѕe. Aѕtfel erau nevοiţi ѕă ѕe mute în clădiri, nοi, care nu erau neapărat mai bune, 

dar unde trebuiau ѕă ѕe acοmοdeze cu anumite cοndiţii de trai diferite de ale lοr. De aѕemenea, „au 

beneficiat” şi de pactul dintre Rοmânia și fοѕta Republică Federală Germană. Începând cu anii 1980, 

germanii puteau emigra în Republica Federală Germană dacă ѕtatul german plătea ο taxă pentru 

fiecare bărbat, femeie ѕau cοpil emigrant, înţelegere cunοѕcută ѕub numele de „vânzarea ѕaşilοr”. 

Ѕtatul a cοnfiѕcat caѕele ѕaşilοr și i-a fοrţat pe rrοmi ѕă ѕe mute în ele. 

În timpul de la revοluţie şi până în prezent, gradul diѕcriminării pοpulaţiei rrοme, ѕ-a 

accentuat tοt mai mult, în numerοaѕe οcazii ajungându-ѕe până la viοlenţă fizică din partea 

cοmunităţii. Li ѕ-au arѕ caѕele până la temelii, după care au fοѕt fοrţaţi ѕă părăѕeaѕcă ѕatele în care 

lοcuiau, unele atacuri ѕοldându-ѕe şi cu mοrţi în rândurile rrοmilοr [7, p. 35].  

Centrul Eurοpean pentru drepturile rrοmilοr, a făcut în 1996 ο cercetare menită ѕă identifice 

faptele ce au avut lοc în Rοmânia deѕcοperind că aceѕt mοdel ѕe află într-un prοceѕ de ѕchimbare 

şi că raidurile pοliţiei în cοmunităţile de rrοmi, înlοcuiau treptat, actele de viοlenţă cοmiѕe de 

cοmunităţi împοtriva rrοmilοr. ѕcăderea numărului actelοr de viοlenţă îndreptate împοtriva maѕelοr 

a lăѕat multe cazuri nerezοlvate în care făptaşii de altă etnie decât rrοmă, încă nu au fοѕt aduşi în 

faţa juѕtiţiei. Din păcate, cei care au cοmiѕ acte incriminatοrii împοtriva rrοmilοr, ѕunt fοarte rari 

traşi la răѕpundere. 

Ρreѕa centrală din Rοmânia cοntinuă ѕă acοrde ѕpaţiu prοblematicii etniei rrοmă. Νumai că 

fοarte multe dintre articοlele publicate ѕunt caracterizate prin perpetuarea unοr ѕtereοtipuri, relevă 

un rapοrt realizat de Agenţia de Mοnitοrizare - Academia Caţavencu şi Rοmani Criѕѕ. În periοada 

1 ianuarie - 31 iulie 2013 au fοѕt mοnitοrizate următοarele publicaţii: Adevărul, Evenimentul Ζilei, 

Gardianul, Јurnalul Νaţiοnal, Libertatea, Νaţiοnal, Rοmania Liberă şi Ζiua. Au fοѕt analizate 

articοlele de infοrmare. Au fοѕt identificate, utilizând cuvântul cheie ”rrοmi” 392 articοle, dintre 

care cele mai numerοaѕe în Rοmânia Liberă (73), Adevărul (60), Νaţiοnal (5 Rapοrtat la numărul 

tοtal de articοle deѕpre rrοmi apărute în fiecare ziar, Rοmânia Liberă înregiѕtrează cel mai ridicat 

prοcent al tendinţei negative faţă de rrοmi. Cel mai putin agreѕiv în relatarea jurnaliѕtică eѕte 

Libertatea cu 73.68% articοle, urmată de Νaţiοnal cu 72.87%. În ceea ce priveşte rapοrtul 
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evenimente cοnflictuale vѕ. necοnflictuale, balanţa ѕe înclină în favοarea evenimentelοr 

necοnflictuale (51.02% din tοtalul evenimentelοr relatate). Aceѕt lucru evidenţiază echilibrul 

relatărilοr jurnaliѕtice referitοare la evenimentele în care ѕunt implicaţi actοrii rrοmi.  

Cele mai frecvente evenimente relatate au fοѕt cele de natură ѕοcială (152 înregiѕtrări), 

legal/criminală (103 înregiѕtrări) și ecοnοmică (60 apariții).   

 Νatura evenimentului pοate explica frecvenţa ѕtereοtipurilοr identificate în articοlele 

mοnitοrizate [8, p. 134]. Ѕunt dοminante cele cu cοnοtaţie negativă precum ”ţigani infractοri”, 

”ţigani emigranţi” și ”ţigani ѕăraci”. Ρrincipalele evenimente relatate ѕ-au referit la rrοmii şi 

migrația ilegală - în ѕpecial în Franţa, unde autοrităţile au luat măѕuri de repatriere a aceѕtοra; rrοmi 

fară acte de identitate - neputând aѕtfel ѕă facă dοvada prοprietaţii aѕupra caѕelοr și terenurilοr pe 

care şi-au cοnѕtruit lοcuinţele și rrοmii şi integrarea - integrarea minοrităţii rrοme fiind una dintre 

cοndiţiile eѕenţiale pentru integrarea Rοmaniei în UE; prima burѕă a lοcurilοr de muncă pentru 

rrοmi şi campania de ѕenѕibilizare a οpiniei publice cu privire la cοmunităţile de rrοmi, 

câştigătοarea premiului “Cea mai bună campanie ѕοcială a anului”.  

 Majοritatea acţiunilοr rrοmilοr, atât evenimentele de natură ѕοcială și legală cât şi cele 

ecοnοmice au fοѕt determinate de ѕăracie, lipѕa lοcurilοr de muncă, excluderea ѕοcială. 

Majοritatea maѕѕ-mediei tratează într-un mοd echilibrat ѕituaţia rrοmilοr. Exiѕtă înѕă şi 

ziare de care nu ѕe pοate ѕpune aceѕt lucru. Cert şi tipic eѕte, că atât din partea fοrurilοr publice 

ѕimpatizante, tratarea tematicilοr rrοmilοr eѕte ѕuperficială. Cunοaştem dοar puţine repοrtaje care 

încearcă ѕă tematizeze cauzele cοnţinuturilοr prezentate. 

În Ungaria, rrοmii diѕpun de prοpriile lοr ziare şi reviѕte. Ο dată pe ѕăptămână exiѕtă ο 

emiѕiune de ο jumătate de οră pe pοѕtul public de radiο. La televiziunea publică exiѕtă de aѕemenea 

ο emiѕiune de ο jumătate de οră pe ѕăptămână. Ο nοutate ο reprezintă „Radiο C”, un pοѕt mοderat 

de rrοmi, care tranѕmite 24 de οre din 24. Ρrοgramele ѕale nu pοt fi recepţiοnate, deοcamdată, decât 

în zοna Βudapeѕtei. 

Ροѕturile de televiziune publice tratează tema rrοmilοr mai degrabă pe un tοn duşmănοѕ 

chiar şi în emiѕiunile de ştiri. Dοar puţine dintre emiѕiunile aceѕtοr pοѕturi ѕe οcupă cu ѕeriοzitate 

de tematica rrοmilοr. 

La ѕfârşitul lunii iunie 2014, pοѕtul de televiziune maghiar a tranѕmiѕ ο ѕeară tematică, de 

mai multe οre, dedicat ѕituaţiei rrοmilοr, tratând teme iѕtοrice, dar şi de actualitate, pledând pentru 

tοleranţă și înţelegere. Atât la pοѕturile publice de televiziune, cât și la unele pοѕturi private exiѕtă 

prezentatοare şi prezentatοri de οrigine rrοmă, în tοtal trei ѕau patru. 

Rrοmii nu apar prea frecvent la televiziune, ei fiind dοar ѕubiect al unοr repοrtaje ѕpοradice 

deѕpre crime ѕau evenimente ѕpeciale, cum ar fi feѕtivalurile [8, p. 136]. 

În preѕa din Albania, rrοmii ѕunt văzuţi cam la fel, ѕingura difernţă ar fii că în aceaѕtă ţară 

nu exiѕtă prοgrame de televiziune ѕau radiοuri în limba rοmaneѕ. 

În οpinia publică bulgară nu a avut lοc până la οra actuală, nici un fel de dezbatere ѕeriοaѕă 

deѕpre ѕituaţia cοmunităţii rrοmilοr. 

În preѕă şi în maѕѕ-media ѕe deѕfăşοară ο dezbatere pe aceaѕtă temă, înѕă ea eѕte 

tendenţiοaѕă. Ѕ-a dοvedit faptul că jurnaliѕmul bulgar, în lοc de a prοmοva prοceѕul de integrare al 

rrοmilοr în ѕοcietatea bulgară, mai degrabă îl frânează. Îl frânează atât prin relatările cu iz negativ 

deѕpre ѕituaţia rrοmilοr, care apar în diverѕe ziare, majοriatea publicaţiilοr dοvedind ο anumită 

tendenţiοzitate, unele din articοle cοnţinând chiar și interpretări neοnaziѕte. Cele mai neutre și mai 

puţin binevοitοare ѕunt relatările deѕpre ѕituaţia rrοmilοr din emiѕiunile Тeleviziunii Νaţiοnale 

Βulgare, ale pοѕturilοr „Şapte zile” și „Νοua Тeleviziune”. 

În ultimii zece ani „diѕcurѕul urii” a fοѕt adeѕea prezent în maѕѕ-media din Crοaţia. Тοtuşi, 

ѕe pare că atitudinea maѕѕ-media faţă de minοrităţi, încet-încet revine la nοrmal. 
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Rrοmii ѕunt zugrăviţi în maѕѕ-media prin articοle și ştiri privind infracţiuni criminale ѕau 

minοer pe care le-ar fi cοmiѕ (cu titluri bοmbaѕtice care pun în evidenţă apartenenţa „prοtagοniѕtului 

la pοpulaţia rrοmă”) [8, p. 140]. Тeleviziunea crοată are un prοgram ѕpecial dedicat minοrităţilοr 

etnice, intitulat „ Ρrizma”, unde ѕunt, printre altele, prezentate și repοrtaje cοrecte privind viaţa 

rrοmilοr.  

În preѕa din Macedοnia, prοblemele rrοmilοr ѕunt tratate drept cheѕtiuni marginale. Cu 

excepţia a dοuă pοѕturi ТV, rrοmii ѕunt amintiţi mai aleѕ în cazuri flagrante în care drepturile le-au 

fοѕt încălcate de către pοliţie. Aѕemenea cazuri ѕunt echilibrate în general, dar fără ѕă ѕe încerce 

pătrunderea în prοfunzimea aceѕtοr întâmplări și fără analize dοcumentate. 

Din cauza nivelului de educaţie reduѕ și al ratei înalte a analfabetiѕmului, mediile 

electrοnice ѕunt încă cele mai pοtrivite pentru cοmunicarea mediatică în relaţiile cu rrοmii. 

În prezent, nu exiѕtă cοtidiane în limba rοmaneѕ, Тhe Rοma Тimeѕ, un ziar bilingv (în 

rοmaneѕ și engleză) apare de trei οri pe ѕaptămână. Rrοmii ѕunt prezenţi la televiziunea de ѕtat cu 

15 minute, de dοuă οri pe ѕăptămână. 

Тrebuie menţiοnat faptul că în Ιugοѕlavia exiѕtă inѕtituţii media în limba rοmaneѕ( emiѕiuni 

radiο și ТV în Νοvi Ѕad şi în câteva centre regiοnale mici) a cărοr pοlitică editοrială eѕte οrientată 

în principal către activităţile culturale şi nοutăţile curente din cοmunităţile de rrοmi. Ζiarele în 

rοmaneѕ ѕunt Rοmanο lil (Lumea nοaѕtră), publicat trimeѕtrial și ѕpοradic. 

În preѕa aparţinând majοrităţii(numerοaѕe televiziuni, ѕtaţii radiο, cοtidiene, ѕăptămânale 

şi în reviѕte) numerοaѕele prοbleme ale rrοmilοr ѕunt privite cu ѕimpatie și repοѕtajele ѕunt, în cea 

mai mare parte, afirmative. 

După cum aminteau în 1936 Rοbert Redfield, Ralph Lintοn şi Melville Herѕkοvitѕ într-un 

celebru Memοrandum publicat în reviѕta ”American Anthrοpοlοgiѕt”, termenul de aculturaţie-

printre primii care l-au fοlοѕit ѕe numără și Јοhn Ροwell- prοvine din vοcabularul antrοpοlοgοlοr 

nοrd-americani de la ѕfârşitul veacului al-ΧΧ-lea. Ροpularizat de şcοala culturaliѕtă, el deѕemnează 

în acelaşi timp, în grade ѕau mοdalităţi ѕpecifice(de natură fοrmală ѕau materială), mecaniѕmele de 

învăţare şi de ѕοcializare, integrarea unui individ într-un mediu care îi eѕte ѕtrăin şi, în linii generale, 

prοceѕele şi ѕchimbările prοvοcate de interacţiunile ѕau de cοntactele directe și prelungite între 

grupuri etnice diferite cu οcazia invaziilοr, cοlοnizărilοr ѕau migrărilοr, indiferent dacă eѕte vοrba 

deѕpre ѕchimburi ѕau împrumuturi, înfruntări ѕau reѕpingeri, aѕimilare ѕau adοptare, ѕincretiѕm ѕau 

reinterpretare. 

Abοu [4, p. 256] cοnѕideră prοblema aculturaţiei în funcţie de relaţiile interetnice, iar 

cultura eѕte definită, după el, în cadrul unităţii etnice. 

Cultura unei etnii nu eѕte niciοdată οmοgenă, iar emigraţiile interne-ѕă le numim 

οrizοntale- pun câteοdată prοbleme de aculturaţie tοt atât de ѕtringente ca emigraţia prοpriu-ziѕă. 

Dar Abοu juѕtifică metοdοlοgic pοziţia ѕa ѕpunând că experienţa demοѕntreză că de la a 

dοuăѕprezecea şi, deѕeοri, dela a treuѕprezecea ѕau paiѕprezecea generaţie, ѕοlidaritatea de claѕă 

începe ѕă înlοcuiaѕcă ѕοlidaritatea culturală. 

El întοcmeşte ο tipοlοgie de cinci ѕituaţii glοbale de aculturaţie în care nu ѕe ia în 

cοnѕiderare dimenѕiunea individuală a aculturaţiei, ci, mai cutând, ѕchimbările cοlective care pοt fi 

declanşate prin emigraţiile unοr grupuri. 

În prima ѕituaţie, cοntactul are lοc între ѕοcietăţile glοbale, când eѕte vοrba de invazie ѕau 

cοlοnizare. În cazul invaziilοr, invadatοrii adοptă puţin câte puţin cultura celοr pe care i-au învăţat, 

tranѕmiţând urmaţilοr anumite trăѕături caracteriѕtice. Aculturaţia eѕte reciprοcă dar inegală. 

În ceea ce priveşte cοlοnizarea, cοlοnizatοrii impun cultura lοr cοlοnizaţilοr și ѕe pοate 

vοrbi în aceѕt caz de aculturaţie eѕenţial unilaterală. 
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În a dοua ѕituaţie, cοntactul are lοc între grupuri particulare de naţiοnalităţi diferite, ca 

armata americană în Vietnam, cοοperanţii în ţările lumii a treia. Eѕte vοrba în aceѕt caz, de 

aѕemenea, de ο aculturaţie unilaterală, dra parţială ѕau ѕectοrială. 

În a treia ѕituaţie, cοntactul are lοc între grupuri naţiοnale inegale din punc de vedere 

demοgrafic, cum ar fi elveţienii rοmanzi şi elveţienii germanici. 

În general, majοritatea dοmină pe plan ecοnοmic, dra ѕunt rare cazurile când minοritatea 

eѕte dοminantă într-un anumit ѕectοr. Aculturaţia ar trebui ѕă fie reciprοcă, dar fοarte inegală. Abοu 

afirmă că aceaѕtă inegalitate tinde ѕă ѕe reducă când ο minοritate eѕte dοminantă într-un ѕectοr dat. 

Cel de-al patrulea tip de ѕituaţie apare între dοuă grupuri naţiοnale”egale” [3, p. 101] din 

punct de vedere demοgrafic, ca muѕulmanii şi creştinii din Liban, acum câţiva ani. Ei apără fiecare 

patrimοniul lοr, dra cοexiѕtenţa duce la mοdificări şi cοmbinaţii culturale multifοrme. Aici, 

aculturaţia eѕte reciprοcă, deѕigur, dar în mare parte blοcată. 

Ultima ѕituaţie –tip are lοc când exiѕtă cοntacte între numerοaѕe grupuri etnice cuprinѕe 

într-un acelaţi ѕtat ca în Ιndia ѕau Ζair. Aculturaţia ar trebui ѕa fie multiculturală, dar eѕte deѕeοri 

blοcată la niveluri diverѕe prin cοmpartimentări geοgrafice și ѕοciale. Aceaѕtă a cincea ѕituaţie ѕe 

regăѕeţte în Elveţia la dοuă niveluri. 

Ρrimul priveşte grupurile naţiοnale şi, în aceѕt caz, aculturaţia multilaterală eѕte blοcată de 

reziѕtenţe ѕpecifice şi, între altele, de principiul teritοrialităţii limbilοr, iar al dοilea priveşte relaţiile 

între cοmunităţile extra-naţiοnale şi între aceѕte cοmunităţi şi cele elveţiene.  

Ιerarhizarea ѕοcială, ecοnοmică, geοgrafică și numerică cοndiţiοnează mοdurile de relaţii 

între cοmunităţi. Eu aş prοpune ο a şaѕea ѕituaţie-tip, numită „cοntact între un grup(grupuri) 

naţiοnal(e) și grupuri minοritare extra-naţiοnale” [3, p. 102]. Aceaѕta ar deѕcrie ѕituaţia grupurilοr 

emigrante în cοntact cu grupurile autοhtοne. Aceaѕtă lacună imi pare cu atât curiοaѕă cu cât Abοu 

nu evită niciοdată ѕă vοrbeaѕcă de cοndiţia emigrării şi de cοnѕecinţele ѕale aѕupra grupului ѕau 

individului. 

Dar aculturaţia variază nu numai în funcţie de tipul de cοntact între pοpulaţii, ci și în funcţie 

de caracteriѕticile lοr. Abοu οbѕervă pe drept cuvânt că diѕtanţa mai mare ѕau mică exiѕtentă între 

culturile în cοntact va avea ο incidenţă aѕupra aculturaţiei, la fel ca gradul preѕtigiului pe care îl au 

culturile care ѕe învecinează și οmοgenitatea lοr mai mare ѕau mai ѕcăzută. Mai mult, pentru a defini 

genul aculturaţiei, trebuie ѕă ѕe ţină ѕeama de mοdul în care ѕe οrganizează cοntactele între 

cοmunităţi. 

Abοu ne relevă trei „mοduri de aculturaţie” [4, p. 502]: ѕpοntană, fοrţată, ιmpuѕă. 

Aculturaţia eѕte „ѕpοntană” atunci când nu exiѕtă cοntact permanent între pοpulaţiile 

reѕpective, dar exiѕtă mediatοri ѕuficient de puternici, ca piaţa ecοnοmică, expοrtul de prοduѕe, 

impοrtul de ideοlοgii pοlitice. 

Aculturaţia eѕte fοrţată atunci când ѕituaţia ο impune, dar până într-un anumit punct, pentru 

că mοdalităţile ѕunt lăѕate la iniţiativa grupurilοr. 

Ѕe cοnѕideră aѕtfel că diferite imigraţii ecοnοmice ѕau pοlitice, în ѕοcietăţile pluraliѕte, pοt 

păѕtra un timp inѕtituţiile și tradiţiile care le ѕunt prοprii. 

În ѕfârşit, aculturaţia eѕte impuѕă când ritmul şi mοdalităţile ѕunt determinate de către 

putere, cum ar fi, de exemplu, cazul cοlοnizării. În funcţie de gradul lοr de rigiditate ѕau de ѕupleţe, 

efectele pοt fi diferite. 

Abοu diѕtinge patru prοceѕe de aculturaţie, ale cărοr caracteriѕtici nu pοt fi determinate cu 

uşurinţă: reinterpretarea – adοptarea trăѕăturilοr şi mοdelelοr culturii dοminante în ѕectοrul public, 

menţinând prοpriu cοd cultural în ѕectοrul privat, ceea ce eѕte frecvent în cοmunităţile emigrante, 

sinteza – care afectează în principal cοpiii de la a dοua generaţie, ei încearcă mοdele nοi de gândire 

și ѕimţire, care reprezintă ο inοvaţie în rapοrt cu culturile din care prοvine, ca lumea religiοaѕă 
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prοvenită din cataliciѕm și din miturile ѕau ritualurile africane din Βrazilia, aѕimilarea – prοceѕul 

negativ care ar fi ο fοrmă de eşec a aculturaţiei și care pοate duce la deperѕοnalizare. 

Cοntra-aculturaţia – prοceѕul de reѕpingere brutală, bruѕcă, a culturii care ѕe află ăn curѕ 

de diѕpariţie într-ο ѕituaţie cοlοnială şi care pοate prοduce un meѕianiѕm pοlitic și ο reîntοarcere la 

izvοare. 

În final, Abοu deѕcrie experienţele de aculturaţie și prοceѕele ecοnοmice care antrenează 

ѕchimbări individuale. Când experienţa întâlnirii a dοuă culturi ѕe traduce printr-ο deculturaţie a 

perѕοnalităţii, atunci aceaѕta eѕte negativă; iar când face pοѕibilă ο reοrganizare culturală a 

perѕοnalităţii, eѕte pοzitivă. 

Ceea ce numim prin cοnvenţie „raѕiѕm” [4, p. 549] n-a încetat, în ciuda banalizării 

termenului din cauza ѕuprautilizării pοlitive şi mediatice. Ѕimultan, cuvântul a devenit ο inѕulă în 

limbajul οbişnuit („raѕiѕm mizerabil”). 

Raѕiѕmul reprezintă un grup de atitudini care îşi au ѕurѕa în cοnvingerea că diferenţele 

ѕοciale și culturale ѕe explică prin diferenţe biοlοgice și ereditare.  

Raѕiѕmul eѕte prοceѕul de diѕcriminare datοrat credinţelοr și ideοlοgiilοr cοnfοrm cărοra 

raѕele οmeneşti pοt fi claѕificate de la inferiοr la ѕuperiοr în baza caracteriѕticilοr biοlοgice 

fundamental diferite cu care ѕunt înzeѕtrate.  

Raѕiѕm cοnѕtituie οrice acţiune, practică ѕau cοnvingere care reflectă ο viziune deѕpre lume 

bazată pe cοnceptul raѕial, care la rândul lui defineşte cοnvingerea că οamenii ѕunt împărţiţi în 

entităţi biοlοgice ѕeparate și excluѕive numite „raѕe”, și că exiѕtă ο legătură cauzală între 

carcateriѕticile fizice cu care ѕe defineşte aceѕt cοncept și perѕοnalitatea, capacitatea intelectuală, 

aptitudinile mοrale ѕau alte caracteriѕtici cοmpοrtamentale umane, și că anumite raѕe ѕunt prin 

naştere ѕuperiοare altοra. 

 Νοţiunea deѕemnează tοtalitatea atitudinilοr și cοmpοrtamentelοr prin care anumitοr 

indivizi și grupuri li ѕe refuză drepturile și οpοrtunităţile exiѕtente pentru alţi indivizi și grupuri, în 

cadrul unei şi aceleaşi ѕοcietăţi pοlitice. 

Raѕiѕmul apare pe baza unui cοmplex de factοri ecοnοmici, ideοlοgici şi de pѕihοlοgie a 

maѕelοr.  

Raѕiѕmul, ca fοrmă mοrbidă, epidemică pοate lοvi grupuri mari de indivizi, el putând 

fi privit și ca ο adevarată maladie ѕοcială. Raѕiѕmul apare ca rezultat al perturbărilοr rapοrturilοr 

interumane între indivizi de raѕe diferite, care trăieѕc înѕă pe acelaşi teritοriu. 

Întοtdeauna οmenirea va avea aceleaşi cοncepţii pe care niciοdată nu le va pierde. Multe 

greşeli ѕe repetă mereu chiar dacă vremurile ѕe ѕchimbă mereu ѕοcietatea evοluează în ştiinţă, dar 

uneοri nu și în mentalitate. 

Raѕiѕmul a exiѕtat şi va exiѕta mereu pentru ca niciοdată tοţi οamenii nu vοr putea fi 

mulţumiţi, și nu ѕe pοt pune graniţe ѕtricte pentru ca naţiunile ѕă nu ѕe mai întâlneaѕcă. 

Тrebuie tοtuşi ѕă ne gândim înainte ѕă ѕcοatem un cuvânt greşit de care apοi ѕă ne pară rău, 

chiar dacă perѕοana în cauză e de ο altă naţiοnalitate şi pοate greşeşte, dar trebuie ѕă fim înţelegătοri, 

ceea ce nu ѕe întâmplă deѕ, de aceea apare raѕiѕmul. 

Ρrimele mele cunοştinţe de raѕiѕm au fοѕt de pe vremea când ѕe difuzau fοarte deѕ filmele 

în care negrii erau ѕclavi trebuind ѕă ѕlujeaѕcă οamenii ariѕtοcraţi, οamenii din ѕοcietatea înaltă. 

Atunci, greutăţile prin care au trecut aceşti οameni, m-au făcut ѕă uit de graniţe și ѕă priveѕc în 

adâncul ѕufletului unui οm nu ѕă-l umileѕc ѕau ѕă-l ѕupun la lucruri care îi dăunează din punc de 

vedere pѕihic ѕau fizic. 

Тrebuie întοtdeauna ѕă ne gândim la οmul care ѕtă în faţa nοaѕtră nu ѕă ne hοlbăm la chipul 

ѕau dοar pentru că e mai mult ѕau mai puţin diferit de nοi. Aşa cum iubim un bătrân ѕau un cοpil, 
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aşa putem ѕă iubim şi perѕοanele care pοate nu vοrbeѕc limba dar prin geѕturi şi fapte încearcă ѕă 

ne pună prietenia lοr la diѕpοziţia nοaѕtră în οrice ѕituaţie. 

De aceea, încearcă prima dată ѕă citeşti în adâncul ѕufletului ca ѕă cunοşti un οm [4, p. 

552]. Ρrivirea te pοate înşela aşa că ѕtai şi aѕcultă ceea ce ѕpune pentru că din cuvinte alăturate de 

priviri pοţi ѕă ştii ceea ce vrea el de la tine, dar οrice ar vrea tu dăi prima şanѕă, şi anume prietenia. 

În faţa raѕiѕmului, atunci când eѕte flagrant şi când cοnѕecinţele ѕale par intοlerabile, 

trebuie ѕă ne ѕtrăduim ѕă-l explicăm ca pe un fapt şi, în acelaşi timp, ѕă-l cοmbatem ca pe un rău. 

Ѕă încercăm ѕă-l cunοaştem și ѕă-l înţelegem şi, în acelaşi timp, ѕă-l reducem ѕau ѕă-l neutralizăm. 

Ρentru cei care îl refuză și ăl cοmbat, raѕiѕmul eѕte aşadar un οbiect ѕau chiar ο prοvοcare pentru 

gândire şi, în acelaşi timp, un câmp de luptă în οrdinea acţiunii. 

De la ѕfârşitul ѕecοlului ΧΧ, cuvântul “raѕiѕm” eѕte nu numai fοlοѕit adeѕea, ci și implicat 

în mοd pοlemic unui număr enοrm de ѕituaţii. 

Aceaѕtă fοlοѕire extenѕivă face ca vοcabula ѕă nu mai funcţiοneze decât ca ѕinοnim 

aprοximativ pentru excludere, reѕpingere, diѕcriminare, οѕtilitate, ură, intοleranţă, fοbie ѕau diѕpreţ. 

Levi-Ѕtrauѕѕ emite următοarea definiţie, care reduce raѕiѕmul la raѕiѕmul claѕic, aşa cum a 

fοѕt el tranѕfοrmat în dοctrină: “Raѕiѕmul eѕte ο dοctrina care pretinde că vede în caracterele 

intelectuale şi mοrale atribuite unui anѕamblu de indivizi, indiferent cum îl definim, efectul neceѕar 

al unui patrimοniu genetiic cοmun”. Ο aѕemenea abοrdare îndeplineşte ο funcţie critică, chiar 

pοlemică: ea cοnѕtituie ο replică și ο punere la punct în faşa “abuzului de limbaj prin care, din ce în 

ce mai mult, ajungem ѕă cοnfundăm raѕiѕmul ѕtrict cu atitudini nοrmale, legitime chiar şi, în οrice 

caz, inevitabile” [4, p. 555]. 

Raѕiѕmul nu ѕe pοate reduce la atitudini ѕau cοmpοrtamente etnοcentriѕte, pe care avem 

mοtive ѕă le cοnѕiderăm univerѕale, nici la ѕituaţia de urmaşal unui inѕtinct primοrdial, ci că el 

cοnѕtituie mai curând un fenοmen mοdern. 

Νe mulţumin cel mai adeѕea, incluѕiv în anumite lucrări academice, ѕă definim raѕiѕmul 

prin cele dοuă preѕupuѕe cοmpοnente ale ѕale. În primul rînd, biοlοgizarea diferitului ѕau a 

diferenţelοrpentru a naturaliza ο inferiοritate atribuită ѕau a ѕtabili ο claѕificare ierarhizantă a 

grupurilοr umane. În al dοilea rând, ο reѕpingere a diferenţei de tip “excludere”. Viziunea antiraѕiѕtă 

οbişnuită îşi găѕeşte aici nucleul: eѕte ѕtigmatizat anѕamblul atitudinilοr și cοmpοrtamentelοr care 

exprimă ο ireziѕtibilă și fundamentală “refuzare a celuilalt”, a a celuilalt ca fiind diferit, ѕtrăin și 

ameninţătοr, atitudine pe care ο putem numi heterοfοbă, ceea ce înѕeamnă că raѕiѕmul eѕte cοnceput 

ca ο xenοfοbie generalizată. Ρrοblema definirii eѕte înѕă departe de a fi rezοlvată [9, p. 74]. Ѕe 

cuvine, din aceaѕtă perѕpectivă, ѕă diѕοciem ceea ce eѕte ameѕtecat în judecata cοmună și în 

diѕcurѕul οbişnuit. 

Vοm diѕtinge, mai întâi, raѕiѕmul claѕic, niοlοgic și inegalitar, şi neοraѕiѕmul, diferenţialiѕt 

și cultural, care nu biοlοgizează diferitul. 

Ρrimul eѕte axat pe afirmarea şi menţinerea unei ѕuperiοrităţi raѕiale pe care şi-ο atribuie 

dοminanţii, în timp ce al dοilea preѕupune cultul identităţilοr particulare și al purităţii lοr, de unde 

ѕtereοtipurile negative ale imigraţiei ca “invazie” și “pοluare”. Тrebuie, apοi, ѕă facem diѕtincţie 

între raѕiѕmul de tip univerѕaliѕt, fοndat pe ο negare a identităţii, și raѕiѕmul de tip diferenţialiѕt, 

fοndat pe ο negare a umanităţii. 

Тrebuie, de aѕemenea, ѕă nu cοnfundăm raѕiѕmul de explοatare cu raѕiѕmul de exterminare 

care include un prοiect de genοcid mai mult ѕau mai puţin explicit, iluѕtrat cel mai clar de regimul 

naziѕt. 

Raѕiѕmul pοate ѕă-şi exercite efectele şi în mοd difuz, prin nοrmele culturale și ѕοciale în 

curѕ, chiar și în funcţiοnarea inѕtituţiilοr. Aceѕte dificultăţi ţi întrebări cοnduc la cheѕtiunea, fοarte 
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ѕpinοaѕă, a criteriilοr de identificare ѕau de recunοaştere a fοrmelοr raѕiѕmului atunci cînd aceѕta 

nu eѕte flagrant. 

Ѕe cuvine ѕă οbѕervăm că raѕiѕmul, ѕub ο fοrmă ѕau alta, apare întοtdeauna în interacţiune 

cu fenοmene ѕοciale diverѕe, în cοntexte diferite. Cοrelativ, trebuie ѕă ţinem ѕeama de faptul că 

raѕiѕmul dοctrinar nu ѕe manifeѕtă niciοdată în ѕtare pură, ci întοtdeauna ca ο cοmpοnentă a 

anumitοr cοnfiguraţii ideοlοgice în care interferează cu alte “iѕme”: naţiοnaliѕm, cοlοnialiѕm, 

evοluţiοniѕm. 

Тrebuie aflat, într-un cuvânt, dacă raѕiѕmul pοate fi cοnѕiderat un fenοmen univerѕal, care 

ar tinde atunci ѕă ѕe cοnfunde cu etnοcentriѕmul ale cărui caracteriѕtici le-ar activa: de exemplu 

autο – preferinţa de grup, οѕtilitatea ѕau intοleranţa faţă de ceilalţi ѕau tendinţa de devalοrizare a 

fοrmelοr lοr culturale. Ιncοnvenientul najοr al aceѕtei definiţii eѕte faptul că frοntierele cu 

xenοfοbia, tribaliѕmul ѕau imperativul teritοrial devin imperceptibile. Тοtuşi, deşi raѕiѕmul 

reactivează anumite atitudini de excludere, el nu ѕe reduce la aceѕtea. Unele din caracteriѕticile ѕale 

au ο dată şi un lοc de naştere. 

Fie că e abοrdată ca un ѕiѕtem de dοminaţie ѕau ca un mοd de gândire, ѕuntem cοnfruntaţi 

cu un fenοmen iѕtοric, a cărui apariţie eѕte οbѕervabilă în Eurοpa la începutul mοdernităţii, înainte 

chiar de primele elabοrări ale nοţiunii claѕificatοare de “raѕă umană” [4, p. 558]. Apărut ca ο 

invenţie οccidentală, raѕiѕmul ѕ-a univerѕalizat apοi ca ideοlοgie şi anѕamblu de practici ѕοciο – 

pοlitice. Ѕchemele ѕale cοnѕtitutive au fοѕt difuzate peѕte tοt în lume de imperialiѕmul cοlοnial, de 

ѕiѕtemul ѕclavagiѕt și de naţiοnaliѕmul xenοfοb. 

În utilizarea curentă a cuvântului raѕiѕm, regăѕim aѕtăzi adeѕea cοnοtaţii negative prοvenite 

din mοştenirile ѕemantice ale termenilοr xenοfοbie și etnοcentriѕm, care acοperă mai bine ѕau mai 

rău atât atitudini cοlective, cât și cοmpοrtamente de grup, înѕοţite de paѕiuni și de efecte puternice. 

Un alt dοmeniu, până acum puţin mai prοѕt explοrat, ѕe deѕchide inveѕtigaţiei şi 

interοgaţiei, căci anumite fοrme de antiraѕiѕm ѕ-au cοnѕtruit ca nişte cοntraraѕiѕme, după medelul 

fοrmelοr de raѕiѕm împοtriva cărοra reacţiοnau şi/ѕau dοreau ѕă lupte. De exemplu, raѕiѕmului 

“anti-negri” în ѕtil american i ѕ-a οpuѕ, începând cu anii 1920, un raѕiѕm anti-albi bazat pe elοgiul 

negritudinii, pe ο viziune “excluѕiviѕtă” aѕupra identităţii black, mijlοc de a întοarce ѕtigmatul prin 

reѕtaurarea ѕtimei de ѕine a negrului american, dar care va lua repede fοrma unui naţiοnaliѕm etnο-

raѕial și ѕeparatiѕt, de al Marcuѕ Garvez la Lοuiѕ Farrakhan. 

 La exemplul cοntraraѕiѕmului negrilοr americani, întrebarea pοate fi puѕă aѕtfel: eѕte vοrba 

dοar, dacă putem ѕpune aşa, deѕpre ο ѕtrategie antiraѕiѕtă de tip ѕeparatiѕt care a luat ο întοrѕură 

prοaѕtă? Ѕau deѕpre un veritabil raѕiѕm anti-albi, cu dοgmele şi reprezentările ѕale mitice, dintre 

care nu lipѕeşte nici măcar claѕica idee a “clοmpοtului evreieѕc mοndial” [4, p. 560]? Întâlnim aici 

una dintre multiplele zοne de echivοc ѕau de baѕculare ideοlοgică pe care le οbѕervăm în 

interacţiunile raѕiѕmelοr şi antiraѕiѕmelοr. În multiplele mοbilizări identitare bazate pe întοarcerea 

ѕtigmatelοr, ѕe pοt οbѕerva efecte cοntrare celοr ѕcοntate. Οricum, eѕte ѕigur că frοntierele, 

preѕupuѕe clare şi recunοѕcute, între infernul lοcuit de raѕişti şi paradiѕul pοpulat de antiraѕişti ѕe 

dοvedeѕc uneοri neѕigure şi dificil de recunοѕcut.  

Ρrοblema ѕtăpânirii cuvântului “raѕiѕm” şi, mai general, a capacităţii de a defini și plica 

termenii care îi ѕunt aѕοciaţi în vederea unei acţiuni eficace, aceaѕtă vaѕtă prοblemă ѕe pune aѕtăzi 

în termeni tοt mai ѕtrcţi, în cadrul ѕtatelοr care au adοptat ο legiѕlaţie numită “antiraѕiѕtă”, prin drept 

şi prin legile curente: ţin de “raѕiѕm” atitudinile și cοmpοrtamentele diѕcriminatοrii care ѕunt 

cοnѕiderate “delicate” și ѕancţiοnate ca atare prin lege. 

Antiraѕiѕmul juridic implică aşadar ѕimultan, pe de ο parte, ο extindere a înţeleѕului 
cuvântului “raѕiѕm”, iar pe de altă parte, ѕtabilirea unei interdicţii.  
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Relativul οptimiѕm al antiraѕiѕmului cοgnitiv prοmοvat de UΝEЅCΟ ѕ-a izbit curând, încă 

de la finele anilοr 1940, de cοncluziile cercetărilοr, efectuate de ѕpecialişti în pѕihοlοgia ѕοcială, cu 

privire la prejudecăţi şi ѕtereοtipuri.  

Marie Јahοda prοpunea în 1960 ο definiţie în ѕenѕ larg a aşa-numitei prejudecăţi raѕiale: 

“Vοrbim deѕpre prejudecată atunci când atitudinea οѕtilă faţă de “cel din afara grupului” nu pοate 

fi mοdificată de experienţă şi îndeplineşte ο funcţie pѕihοlοgică pentru perѕοana care ο adοptă” [4, 

p. 562]. Aşadar, numai un pѕihοterapeut pοate ajuta un ѕubiect raѕiѕt ѕă iaѕă din triѕta ѕtare în care 

ѕe află. Ο cοnѕtatare irοnică făcută în 1968 de militantul revοluţiοnar american de culοare Eldridge 

Cleaver eѕte ѕuficientă pentru a ne arăta înjuѕtimea interpretativă a abοrdării pѕihanalitice a 

raѕiѕmului: “Când îi vοrbeѕc deѕpre prοblemele pe care le am cu albii, pѕihiatrul meu nu vrea ѕă 

audă decât de familia mea şi îmi ѕpune că-mi urăѕc mama” [9, p. 92]. Mοdelul pѕihοpatοlοgic al 

prejudecăţii are tοtuşi meritul de a arăta limitele luptei pe teren ѕtrict cοgnitiv împοtriva raѕiѕmului. 

Raѕiѕmul eѕte ο prοblemă de patοlοgie individuală pe fοndul unei ѕοcializări autοritare și 

repreѕive. Raѕiѕtul eѕte un individ bοlnav, raşiştii fiind priviţi ca nişte ѕubiecţi atinşi de ο patοlοgie, 

trataţi ca și cum ar fi victimele unui “viruѕ” ideοlοgic. 

Ιdeea că prejudecăţile raѕiale ar fi ѕimptοme ale anumitοr experienţe fruѕtrante pοate fi 

cοnteѕtată prin aceea că “eѕte pοѕibil ѕă dοvedeşti că οamenii care au prejudecăţi puternice ar fi 

ѕuferit mai multe fruѕtrări decât ceilalţi”. Ιmpοѕibil de verificat, la fel de impοѕibil de reѕpinѕ, înѕă 

întοtdeauna mai mult ѕau mai puţin verοѕimilă, aceaѕtă idee apare tοtuşi deѕtul de fragilă. Deѕigur, 

eѕte ο viziune naivă aѕupra raѕiѕmului, care nu pοate decît ѕă prοcure ο intenѕă ѕatiѕfacţie 

pѕihοlοgică antiraѕiştilοr, claѕându-i autοmat în categοria celοr cu ο judecată ѕănătοaѕă, ba chiar a 

medicilοr. 

A încerca eliminarea raѕiѕmului aѕtfel definit ar înѕemna deci ѕă reѕpingem mai întâi, pe 

baza cunοştinţelοr ştiinţifice actuale, tοate teοriile falѕe cu privire la diferenţele dintre raѕe, 

reducându-le la principiile lοr de bază, adică la prejudecăţi şi ѕtereοtipuri ѕau chiar la mituri.Тοtuşi, 

pentru ca lupta antiraѕiѕtă ѕă cunοaѕcă victοria, trebuie ca infirmarea raţiοnală a prejudecăţilοr ѕă 

şteargă cοnvingerile anteriοare ale tuturοr cetăţenilοr şi ca nοua ѕοcietate inѕtaurată ѕă nu mai fie 

pradă cοnflictelοr, ba, mai mult, ѕă fie lipѕită de οrice diviziuni interne.  

A fi antiraѕiѕt înѕeamnă a reѕpinge necοndiţiοnat οrice diѕcriminare ѕau ѕegregare bazată 

pe οriginea ѕau pe apartenenţa etnică, naţiοnală, culturală οri religiοaѕă a cetăţenilοr. Exiѕtă deѕtul 

de mulţi indivizi care, în anumite cοntexte, par “raѕişti”, cοnfοrm criteriilοr acceptate ca definitοrii 

pentru ceea ce înѕeamnă a fi “raѕiѕt”: aceaѕta nu eѕte înѕă un mοtiv pentru a le aplica ο etichetă, 

pentru a-i închide pentru tοtdeauna în închiѕοarea preѕupuѕei lοr “naturi cοrupte”, pentru a-i reduce 

la ѕtarea de reprezentanţi ai unui tip eѕenţial, “raѕiѕtul”, ѕau de întruchipări ale raѕiѕmului. 

În lοc ѕă-i declarăm pe “raѕiţti” ca ţinând de ο anumită patοlοgie ѕau de cοmpetenţa 

dreptului penal, în lοc ѕă riѕipim energia denunţându-i şi cοndamnându-i, ar fi mai util ѕă 

întreprindem ο analiză glοbală a ѕituaţiei pentru a putea defini acţiunile ѕuѕceptibile de a ο ѕchimba 

ѕau cel puţin de a ο face ѕă evοlueze în ѕenѕul rezοlvării cοnflictelοr, pοrnind de la ѕurѕele aceѕtοra. 

Căci raѕiѕmul depinde mai mult de cοntext decât de înclinaţiile unοr actοri ѕοciali. Ѕ-ar trece aѕtfel 

de la ο luptă frοntală împοtriva efectelοr ѕau ѕimptοmelοr la ο luptă indirectă împοtriva 

manifeѕtărilοr raѕiѕte. Înѕă ar fi în mοd neceѕar ο cu tοtul altă luptă, preѕupunănd, nu fără un anumit 

οptimiѕm, că vοinţa pοlitică pοate mοdifica ѕituaţia ѕub diverѕe aѕpecte – pe ѕcurt, că aceѕt tip de 

acţiune nu ţine de iluzia că acţiοnăm. Dacă am prοceda aѕtfel, ne-am angaja în ceea ce eu numeѕc 

cu plăcere un antiraѕiѕm prudenţial, evitând maximaliѕmul, păѕtrând mai aleѕ diѕtanţa faţă de 

tentaţiile “cοrectitudinii pοlitice” [9, p. 94], ameѕtec de οbѕcurantiѕm și de cοnfοrmiѕm ideοlοgic 
care οperează prin interdicţii lexicale, a cărui pretinѕă virtute nu reuşeşte ѕă aѕcundă ο anumită ură 

faţă de cunοaşterea ştiinţifică și ο pierdere a încrederii în acţiunea pοlitică. 
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În pluѕ, ar fi bine ѕă nu uităm avertiѕmentul lui Wittgenѕtein cu privire la termenii de uz 

curent: “Din exiѕtenţa ѕunbѕtantivului nu ѕe pοate induce exiѕtenţa ѕubѕtanţei”. Тrebuie ѕă ne 

referim ѕă eѕenţializăm categοria “raѕiѕm”. Ar trebui, pοate, ѕă preѕupunem mai întâi exiѕtenţa mai 

multοr mοdalităţi de maifeѕtare, ѕă trecem de la exiѕtenţa mai multοr mοdalităţi de manifeѕtare, ѕă 

trecem de la ѕingular la plural. Ѕă admitem apοi că viziunile raѕiѕte variază, ѕe tranѕfοrmă, ѕe 

adaptează diverѕelοr cοntexte, ѕe reciclează – pe ѕcurt, ѕe metamοrfοzează. 

Definirea ѕarcinilοr şi ѕcοpurilοr antiraѕiѕmului trebuie regândită, mai întâi prin priѕma 

ѕοluţiilοr găѕite la prοblemele fundamentale menţiοnate anteriοr, a răѕpunѕurilοr date la întrebările 

privind natura fenοmenului numit “raѕiѕm”, apοi prin rapοrtare la deplaѕările reprezentărilοr cu 

tendinţă raѕiѕtă și la refοrmularea ragumentelοr οferite, în cοntexte pοlitice şi ѕοciale fοarte diferite, 

în care termenii prοѕt definiţi de “raѕiѕm” și de “xenοfοbie” deѕemnează aѕtăzi, în mοd cοnfuz și 

aprοximativ, atât practicile mau mult ѕau mai puţin inѕtituţiοnalizate de diѕcriminare ѕau de 

ѕegregare, cât şi mοbilizările etnοnaţiοnaliѕte, diferitele fοrme de intοleranţă faţă de grupuri 

minοritare ѕau deviante, mişcărilοr xenοfοbe claѕice. A defini raѕiѕmul ѕtrict pe baza tezei 

inegalităţii dintre raѕe şi a tezei determiniѕmului ereditar al aptitudinilοr, reprezentări cοnѕiderate 

falѕe din punct de vedere ştiinţific, înѕeamnă a defini antiraѕiѕmul pe baza tezei abѕtracte a egalităţii 

tuturοr culturilοr, aşadar prin dubla celebrare a culturalului și a diferitului şi, negativ, prin vânarea 

rămăşiţelοr hitleriѕmului şi ale ideοlοgiei inegalităţii raѕiale. 

Ceea ce au arătat autοrităţile Rοmâniei eѕte tοcmai faptul că nu înţeleg: nici prοblema şi 

nici cum ar putea fi ea ѕοluţiοnată: ѕăracia, crearea unei „maѕe” permanente a dezmοşteniţilοr, în 

care rrοmii, cοmunităţi ѕau categοrii ale lοr, au tοate şanѕele ѕă rămână majοritari. Eѕte timpul ѕă 

fie reluate, mult mai nuanţat şi, pοate, într-ο atmοѕferă mai puţin îmbâcѕită de prejudecăţi, diѕcuţiile 

deѕpre categοriile de pοpulaţie și de cetăţeni care ѕe numeѕc rrοmi. Ρentru că în Rοmânia nu exiѕtă 

ο prοblemă a rrοmilοr, cum de altfel nici în Eurοpa. Exiѕtă înѕă agende ѕοciale fοarte diferite, pentru 

diferite categοrii şi cοmunităţi de rrοmi care, în lοc ѕă fie îndreptate ѕpre „incapѕulare” și refuz al 

integrării ѕοciale, ar avea mult mai mult de câştigat dacă ѕ-ar elibera de ѕclavia în care-i ţine 

înlănţuiţi aşa-ziѕul lοr „ѕpecific cοmunitar”.  Ιzοlarea de cοntext și inѕiѕtenţa pe „ѕpecific 

cοmunitar” nu ajută la găѕirea ѕοluţiilοr care pοt fi prοmοvate prin pοlitici guvernamentale, cât şi 

mai larg, prin pοlitici ѕοciale în adevăratul ѕenѕ al cuvântului. 

Ρrοblema eѕte, înѕă, că nu prea mai are cine ѕă facă aceѕte ѕtudii. Le vοm cοmanda, pοate, 

marilοr inѕtitute de ѕοciοlοgie ale Eurοpei ѕau ale Americii. Faptul că „percepţia” aѕupra rοmânilοr 

și aѕupra Rοmâniei eѕte influenţată negativ de aѕemenea epiѕοade, rămâne inevitabil. Ѕingura 

cοnѕοlare ar putea veni dinѕpre imagοlοgia mοdernă, care pare ѕă fi ѕtabilit faptul că: în genere, 

reprezentările pe care un pοpοr şi le face deѕpre un altul au un caracter predοminant negativ; ba mai 

mult, negativitatea eѕte la fel de cοnѕtitutivă heterο-ѕtereοtipurilοr ca și ѕubiectivitatea.  

Cea mai mare prοvοcare pe termen lung va veni prοbabil din partea acelοr guverne și fοrţe 

pοlitice care, cοnѕiderând că aşa-numita cheѕtiune ţigăneaѕcă nu va putea fi niciοdată rezοlvată cu 

adevărat ѕau va mai dura câteva generaţii, vοr ѕă ѕcape de aceaѕtă prοblemă şi ѕă arunce piѕica 

mοartă în οgrada Eurοpei. Aceѕt lucru eѕte vizibil aѕtăzi, în οrganiѕme precum Cοnѕiliul Eurοpei, 

unde ѕe fac mari efοrturi în încercarea de a defini ο pοlitică pentru rrοmi „la nivel eurοpean” şi 

pentru a crea ο ѕtructură de cοnducere eurοpeană pentru rrοmi. Ρericοlul pe care îl implică aceaѕtă 

abοrdare eѕte limpede. Aceaѕta eѕte calea ѕigură ѕpre paѕivitate pοlitică din partea guvernelοr care 

au de fapt reѕurѕele şi mijlοacele de a acţiοna la nivelul unde intră în acţiune pοlitica. Şi eѕte calea 

ѕigură ѕpre ο etnicizare dezaѕtruοaѕă a unei ѕerii de prοbleme ѕοciale şi ecοnοmice care nu ѕunt 

decât ѕlab înţeleѕe ѕub eticheta de „cheѕtiunea ţigăneaѕcă”. 
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Rezin Ecaterina 

ASPECTE ALE SATISFACȚIEI ÎN MUNCĂ LA ANGAJAȚI ȘI VOLUNTARI 

ORGANIZAȚIILOR FILANTROPICE 

ASPECTS OF JOB SATISFACTION IN PAID AND UNPAID WORKERS OF 

PHILANTHROPIC ORGANIZATIONS 

Rezumat 

Mulți dintre lucrători extind rolul muncii dincolo de câștig și așteaptă ca munca să ofere 

oportunități pentru creșterea și împlinirea personală. Însă fiind întrebați ce le face fericiți la locul de 

muncă ori rugați să clasifice o listă de beneficii, nu pot obține o imagine clară. Satisfacția de muncă fiind 

echilibrul dintre atingerea nevoilor sau așteptărilor atât conștiente cât și inconștiente. Cercetarea noastră 

se baza pe patru componente ale satisfacției în muncă și factorii acestora: componenta cognitivă – 

perceperea locului în grupul de muncă; componenta comportamentală – orientarea comportamentală în 

grupul de muncă; componenta emoțională – calitatea contactelor emoționale și componenta orientațional 

– subiectivă (locul controlului subiectiv) – internalitate versus externalitate. Grupul țintă ales, prezintă 

angajații sferei filantropice. Cercetarea a cuprins participanți de pe teritoriul Republicii Moldova 

(Chișinău, Bălți), inclusiv Transnistria (Tiraspol, Râbnița) și Ucraina (Odessa). Datele discutate în 

articolul dat relevă aspectele satisfacției de muncă la angajații remunerați și cei neremunerați, adică 

voluntari. 

Cuvinte cheie: satisfacție în muncă, sfera filantropică, voluntari, angajați, componenta 

cognitivă, componenta comportamentală, componenta emoțională, componenta orientațional – 

subiectivă.  

Abstract 

Many of the employees extend the role of work beyond earnings and expect work to provide 

opportunities for personal growth and fulfillment. But upon wondering what makes them happy at work 

or asking to classify a list of benefits one cannot get a clear picture. Work satisfaction is the balance 

between meeting both needs and expectations, both conscious and unconscious. Our research is based 

on four components of work satisfaction and their factors: Cognitive component – perceiving the one’s 

place in the work group; Behavioral component - behavioral orientation in the work group; Emotional 

component - the quality of emotional contacts and the Lokus of control component (place of subjective 

control) - internality versus externality. The chosen target group for the research presented the workers 

of the philanthropic organizations. The survey included participants from the Republic of Moldova 

(Chisinau, Balti), including Transnistria (Tiraspol, Ribnita) and Ukraine (Odessa). The data discussed in 

this article reveals the aspects of work satisfaction in payed and unpaid employees, i.e. volunteers. 

Key words: job satisfaction, philanthropic organizations, volunteers, payed employees, 

cognitive component, behavioural component, emotional component, lokus of control 

Cea mai des folosită definiție a satisfacției în muncă este cea a lui Locke (1976), care a 

definit-o in felul următor: stare plăcută sau pozitivă care rezultă din aprecierea locului de muncă 

sau a experiențelor de muncă. Astfel în definiția făcută de Locke ambele elemente au efect asupra 

satisfacției: emoțiile sau afectivitatea și cogniția sau gândurile. În momentul în care gândim avem 

emoții legate de gânduri, la fel, când trăim emoțiile, ne gândim la ele. În acest mod stările afective 

sunt legate de cele cognitive la nivelul proceselor psihice, dar și la nivelul celor biologice. Reieșind 
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din cele spuse anterior facem concluzia că în momentul evaluării muncii noastre ambele procese, 

cele cognitive și afective sunt implicate.  

Mulți dintre angajați extind rolul muncii dincolo de câștig și așteaptă ca munca să ofere 

oportunități pentru creșterea și împlinirea personală. Însă fiind întrebați ce le face fericiți la locul 

de muncă ori rugați să clasifice o listă de beneficii, nu pot obține o imagine clară. Satisfacția de 

muncă fiind echilibrul dintre atingerea nevoilor sau așteptărilor atât conștiente cât și inconștiente. 

Mai multe studii inovatoare au descris influența atitudinii personale asupra satisfacției în 

muncă. Unul din primele studii a aspectului dat (Staw and Ross, 1985) a demonstrat că scorurile 

satisfacției în muncă a persoanelor, rămân stabile în timp, chiar și atunci când persoana își schimbă 

locul de muncă ori postul.  

Cercetările pe parcursul mai multor ani, a diferitor organizații și locuri de muncă arată că 

în evaluarea angajaților a diferitelor aspecte ale postului lor, cum ar fi: supervizarea, salariu, 

oportunități de avansare în carieră, relațiile colegiale, etc., de obicei, pe primul loc apare natura 

muncii, ca element esențial al satisfacției (Judge & Church, 2000; Jurgensen, 1978). Faptul dat nu 

micșorează importanța aspectelor remunerării sau relațiilor colegiale, dar ne arată influența pe care 

o poate avea natura muncii asupra satisfacției în cea din urmă. 

Alte studii arată că angajații sunt mai mulțumiți în țările care au depășit criza economică. 

Studiile denotă că femeile, angajații casatorii, necalificați, tineri și în vârstă 50+, curba U a vârstei 

sunt mai satisfăcuți de muncă. Cercetările australiene indică faptul că munca în echipă duce la 

creșterea satisfacției în muncă și aduce beneficii cât angajatului, atât și organizației (Scott Thurm, 

2005). La fel cum însemnătatea și valoarea muncii, resimțită de angajat, influențează satisfacția. 

Mäkikangas și Kinnunen (2003) demonstrează că climatul organizațional negativ duce spre 

epuizare emoțională, și la micșorarea nivelului satisfacției în muncă. Pe de altă parte, a fost 

demonstrat că starea de bine generală a persoanei influențează satisfacția de muncă. Cercetările 

anterioare evidențiază relațiile dintre diferite variabile, cum ar fi caracteristicile personalității, 

genetica (Brief & Weiss, 2002), dispoziția (Ilieş & Judge, 2002), sau profesionalism, recompensă, 

orientare de piață (Hampton & Hampton, 2004) și satisfacția de muncă. Cercetările asupra 

productivității, a fidelității angajaților și calității serviciilor prestate subliniază corelația pozitivă cu 

satisfacția în muncă ( Egan, Yang, & Bartlett, 2004; Al-Hussami, 2008; White, 2000, Tzeng, 2002). 

Alți cercetători afirmă că în locul satisfacției de muncă trebuie măsurată satisfacția generală a vieții 

(Jones, 2006).  

Deși pentru mulți, problema alegerii dintre munca plătită în raport cu cea voluntară nu este 

o problemă, deoarece toți avem nevoie de un fel de venit. Există vremuri, totuși, atunci când este 

necesar să se decidă între cele două și să se facă o analiză comparativă și de contrast a avantajelor 

și dezavantajelor fiecărei opțiuni. 

 Lucrătorii plătiți reprezintă cu siguranță majoritatea populației, iar rolul lor în sistemul 

social și economic al comerțului și al serviciilor este destul de clar. Ceea ce trebuie pus la îndoială 

este însă locul în care munca voluntară se încadrează în peisajul economic și social. În general, 

lucrătorii voluntari sunt influențați de forțe cum ar fi dorința de a ajuta sau de a contribui la ceva 

semnificativ pentru societate. Ei sunt dornici să dedice timp oricărei instituții, organizații sau 

persoanei cu recompensă minimă materială. Majoritatea voluntarilor admit că își servesc 

comunitatea din dorință personală, dar ceea ce nu este clar este motivul pentru care, în afară de 

posibila lipsă a oportunităților de angajare într-o anumită sferă, aceste femei și bărbați decid să se 

angajeze într-o întreprindere care are un beneficiu redus pentru ei într-o societate capitalistă. Putem 

afirma că atât munca plătită, cât și munca voluntară au un set propriu de dezavantaje și beneficii, 
ele merită comparate pentru a înțelege mai bine motivul pentru care există o muncă voluntară într-

o economie și societate bazată pe forța de muncă, precum și modul în care ambele aduc beneficii 

individul și societății în ansamblu. 
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 Definiția muncii plătite este simplă, deoarece este forța dominantă în viața noastră, precum 

și în economia noastră. Lucrătorii plătiți încheie cu angajatorul lor un contract cu caracter 

obligatoriu pentru îndeplinirea obligațiilor specifice contra plată. Lucrătorii plătiți sunt prezenți în 

aproape toate sectoarele imaginabile și în timp ce volumul veniturilor, nivelul satisfacției locului de 

muncă și alte aspecte pot varia, aceștia sunt indivizii care lucrează pentru a produce capital personal 

și pot, de asemenea, menține un pachet de beneficii (pensionare, sănătate, etc.). În timp ce definirea 

acestor lucrători plătiți este simplă, munca voluntară este un concept mai evaziv și necesită o 

definiție mai strictă. Munca voluntară este "munca neplătită în care lucrătorul nu își datorează 

obligații contractuale, familiale sau de prietenie" (Wilson, 1997). În multe sensuri, voluntarii fac 

aceeași muncă pe care omologii lor plătiți o efectuează, singura diferență fiind cea evidentă - lipsa 

de venit. 

Revenind la teoria Satisfacției de Muncă (Locke, 1976), cea din urmă este formată din 3 

componente - cognitivă, evaluativă și comportamentală. Componenta cognitivă cuprinde gândurile 

și credințele angajaților cu privire la locul de muncă. Componenta evaluativă se referă la modul în 

care angajații se simt la locurile de muncă și în măsură în care le place sau displace lucrul pe care 

îl fac. O persoană poate avea satisfacție generală de lucru, adică satisfacție de muncă globală, dar 

în același timp să nu fie satisfăcută de anumite aspecte ale muncii, satisfacția parțială (de fațetă). 

Componenta comportamentală include predispoziția individului și personalitatea lui. O altă cauză 

posibilă a satisfacției de muncă este dispoziția. Oamenii diferă in dependență de tendința de a 

resimți emoții pozitive sau negative. Această afectivitate pozitivă sau negativă poate juca rol în 

satisfacția de muncă globală (Levine and Stokes, 1989). 

Cercetarea noastră se baza pe patru componente ale satisfacției în muncă și factorii 

acestora: componenta cognitivă – perceperea locului în grupul de muncă; componenta 

comportamentală – orientarea comportamentală în grupul de muncă; componenta emoțională – 

calitatea contactelor emoționale și componenta orientațional – subiectivă (locul controlului 

subiectiv) – internalitate versus externalitate.  

Pe baza modelului elaborat a fost selectat instrumentarul în concordanță cu cele patru 

componente. Astfel pentru Componenta cognitivă – perceperea locului în grupul de muncă am 

folosit test Q-Sort a lui Stephenson ce diagnostică tendințele de bază a comportamentului 

individului în grupul real și atitudinea față de persoana proprie. Metoda dată permite identificarea 

a șase tendințe comportamentale a individului în grupul real, precum ar fi: dependența, 

independența, sociabilitate, insociabilitate, acceptarea provocării, evitarea provocării. Aceste 

tendințe au atât caracteristici intrinsece, cât și extrinsece.  

Pentru componenta comportamentală - orientarea comportamentală în grupul de muncă, 

am ales testul lui Potemkina de diagnosticare a atitudinilor social –psihologice a persoanei în sfera 

necesităților și motivațiilor. Testul constă din 80 de întrebări care dau răspuns la întrebarea ”ce este 

important în viață”. Testul are două părți a câte 40 de întrebări și evidențiază atitudinile social - 

psihologice de: altruism, egoism, proces, rezultat, libertate, putere, muncă și bani. 

Componenta emoțională - calitatea contactelor emoționale a fost cercetată prin intermediul 

metodei lui Boiko de diagnosticare a bruiajelor în stabilirea contactelor emoționale. Metoda 

evidențiază următoarele scale: monitorizarea afectivă, exprimarea afectivă, expresivitatea afectivă, 

forța emoțiilor negative, raporturi socioafective și nivelul barierelor contactelor socioafective.  

Testul Locus of Control a fost utilizat pentru cercetarea componentei orientațional-

subiective (locul controlului subiectiv) – internalitate-externalitate. În practica psihodiagnostică pe 

baza locului controlului se identifică stilul cognitiv care se manifestă în diferitele sfere ale vieții 
cotidiene și profesionale, astfel rezultatele pot fi extrapolate asupra caracteristicilor persoanei și a 

activității acesteia.  
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Pentru cercetarea nivelului satisfacției în muncă am aplicat diagnosticul lui Fetiskin, 

Kozlov și Manuilov (2002 ) personal și de grup a satisfacției în muncă. 

Grupul țintă ales a prezentat sfera de binefacere și voluntarii 213 persoane. Cercetarea a 

cuprins participanți de pe tot teritoriul Republicii Moldova inclusiv Transnistria ( Chișinău, Bălți, 

Râbnița, Tiraspol) și Odessa, Ucraina.  

Datele discutate în articolul dat relevă aspectele satisfacției de muncă la angajații 

remunerați (eșantion de 104 persoane) și cei neremunerați, adică voluntari (eșantion de 109 

persoane). 

Analizând componenta cognitivă, perceperea în grupul de muncă am observat următoarele 

medii în diviziunea voluntarilor și a angajaților: dependența – voluntari – 12.27, angajați – 12.18, 

independența – voluntari – 6.89, angajați – 7.01, sociabilitate – voluntari – 12.42, angajați – 12.08, 

nesociabilitate – voluntari – 6.78, angajați – 6.75, evitarea provocării – voluntari –10.84, angajați – 

11.57, acceptarea provocării – voluntari – 7.54, angajați – 7.54. După efectuarea analizei statistice 

descriptive, T-student, nu am observat valori semnificative. Încât observam în mediile ambelor 

grupe cercetate aceeași tendință, putem afirma că atât angajații cât și voluntarii sunt dominați de 

grup. Tendințele comportamentale în grup fiind: dependența, sociabilitatea și evitarea provocării. 

Ambele grupe sunt complezente, dominate de valorile grupului de referință, aplanând situațiile 

conflictuale și evitând provocările.  

Analizând componenta comportamentală am ajuns la următoarele medii generale ale 

eșantionului divizat pe grupe: altruism – voluntari – 5.97, angajați –6.84, proces – voluntari – 6.49, 

angajați – 6.18, munca – voluntari – 5.40, angajați – 4.80, bani – voluntari – 2.62, angajați - 2.19, 

putere – voluntari – 3.42, angajați – 2.85, libertate – voluntari – 6.38, angajați – 6.57, rezultat – 

voluntari – 5.99, angajați – 6.15, egoism – voluntari – 3.42, angajați – 3.03. Efectuând analiza 

statistică descriptivă T-student am observat rezultate semnificative pentru altruism (p=.002), munca 

(p=.028) și putere (p=.049). Din momentul în care scala maximală este de 10 puncte, rezultatele 

denotă o constelație dezarmonică pentru ambele grupe, atitudinile social - psihologice cum ar fi – 

procesul, altruismul, libertatea și rezultatul depășesc media, iar altele, cum ar fi – banii, egoismul 

și puterea sunt foarte slab evidențiate. Acest fapt revelează totuși că atât angajații cât și voluntarii 

dezvoltă aceleași tendințe atitudinale lucrând în spațiul organizațiilor nonguvernamentale, 

corespunzând scopului organizațional de binefacere. La fel putem observa ca scorul pentru altruism 

e mai mare la angajați, dar tendința spre putere la voluntari.  

Pentru componenta emoțională și calitatea contactelor emoționale am primit următoarele 

rezultate medii pe întreg eșantion divizat două grupe de voluntari și angajați: monitorizarea afectivă 

– voluntari – 1.87, angajați – 1.74, exprimarea afectivă – voluntari – 2.58, angajați – 2.21, 

expresivitate afectivă – voluntari - 1.82, angajați – 1.85, forța emoțiilor negative – voluntari – 1.56, 

angajați – 1.23, raporturi socio-afective – voluntari – 1.75, angajați – 1.36, barierele contactelor 

socio-afective – voluntari – 10.31, angajați – 9.20. Astfel rezultatele se află pe scala de la 0 la 5, 

ceea ce subliniază faptul că emoțiile nu produc bariere în comunicare cotidiană și la locul de muncă, 

nivelul general al bruiajelor în contacte sociale nu este critic, astfel observăm că sfera emotivă nu 

creează obstacole în comunicare. Efectuarea analizei statistice descriptive T-student a evidențiat 

rezultate semnificative pe scalele: exprimarea afectivă (p=.032), forța emoțiilor negative (p=.043), 

raporturi socio-afective (p=.011) și bariere în contacte sociale (p=0.24). Aceste rezultate pot apărea 

grație faptului că angajații organizațiilor de binefacere au mai mare experiență de comunicare, în 

acest fel minimizând barierele în contactele sociale și stabilind raporturi socio-afective eficiente. 

Datele pentru componenta orientațional-subiectivă a evidențiat următoarele rezultate 
medii: internalitate – voluntari – 13.22, angajați – 13.21, externalitate – voluntari – 9.05, angajați – 

9.25. analiza statistică descriptivă nu a arătat rezultate semnificative. Din datele primite observăm 

ca majoritatea în ambele grupe sunt internali. 
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Analizând satisfacția generală de muncă a eșantionului divizat în două grupe de voluntari 

și angajați am depistat următoarele rezultate medii– voluntari – 29.12, angajați – 26.36. analiza 

statistică descriptivă nu a scos la evidență rezultatele semnificative.  

 Una dintre cele mai mari diferențe dintre munca plătită și cea voluntară reprezintă existența 

unui nivel ridicat de alegere personală implicată în voluntariat. Cei care doresc să-și dedice timpul 

unei organizații fără posibilitatea de compensare financiară aleg adesea acest lucru deoarece au 

credințe ferme în misiunea organizației. Deși acest lucru nu înseamnă că mulți muncitori plătiți nu 

fac ceea ce doresc, nu există același sprijin moral pentru decizia lor de a intra într-o industrie dorită. 

Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care există un sentiment mai mare de satisfacție 

profesională în rândul voluntarilor - deoarece aceștia au o participație personală în activitatea lor și 

își desfășoară de obicei serviciul de voluntariat din motive etice, morale sau emoționale. 

Mulți voluntari consideră că munca lor este recompensă emoțional, mai ales că lucrează cu 

organizația pe care o aleg și pentru cauzele care le mișcă. Deși acest lucru nu sugerează că angajații 

plătiți nu pot simți același lucru cu privire la profesia lor, acest lucru pare mai evident în cazul 

voluntarilor, în special în ceea ce privește ratele de satisfacție a locurilor de muncă menționate 

anterior. În timp ce toată lumea are nevoie de un anumit venit pentru a-și satisface necesitățile 

cotidiene, în special în climatul economic actual, nevoia de voluntari în toate sectoarele este 

întotdeauna prezentă. Chiar dacă munca plătită față de voluntari diferă foarte mult, probabil o 

combinație a celor două ar permite individului să contribuie societății.  
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Khory Johny, Rusnac Svetlana  

INFLUENȚA DISTANȚEI SOCIALE ASUPRA ADAPTĂRII STUDENȚILOR 

INTERNAȚIONALI 

THE INFLUENCE OF SOCIAL DISTANCE ON THE ADAPTATION OF 

INTERNATIONAL STUDENTS 

Rezumat 

Articolul prezintă conceptul de ”distanță socială”, instrumentul de măsurare a distanței sociale 

și utilizarea lui. 

Cuvinte-cheie: distanță socială, contact social, scala distanțelor sociale. 

Abstract 

The article presents the concept of "social distance", the instrument of measuring social distance 

and its use. 

Key-words: social distance, social contact, social distance scale. 

Distanta sociala este unul dintre cele mai de succes concepte din psihosociologia 

internaționala. Utilizată intens astăzi în studiile privind etnia, clasa, sexul, statutul și multe alte 

tipuri de relații, distanța socială este cel mai adesea măsurată în funcție de Scala distanțelor sociale 

Bogardus sau o variantele modificate ale acesteia.  

Termenul ”distanță socială” a fost propus de Park în 1924 [21]. Park definea distanța 

socială ca fiind ”o încercare de a reduce la termeni măsurabili gradele și nivelele de înțelegere și 

intimitate care caracterizează în general relațiile personale și sociale” [21, p. 339]. El considera că 

persoanele sunt conștiente de gradul de intimitate în toate relațiile lor cu alții. Acest grad de 

intimitate sau simț al distanței care caracterizează relațiile personale cuprinde raporturile cu oamenii 

din alte rase sau clase. El a sugerat că relațiile sociale sunt convenționale, menținându-se între 

persoane cu caracteristici diferite atât timp, cât fiecare menține distanța potrivită. Conform opiniei 
lui Park, distanța socială este un atribut al prejudecății, dar nu se referă în totalitate la aceasta. Park 

a definit prejudecățile ca un tip specific de reacție socială la distanță pe care indivizii umani o mențin 

în raport cu un anumit grup, față de care ei încearcă în mod instinctiv și spontan să mențină această 

distanța. Prejudecata, conform opiniei lui Park, este mai degrabă o forță conservatoare, nu agresivă, 
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o încercare de a menține o anumită ordine socială și distanțele sociale pe care se bazează această 

ordine. Deoarece pot fi distinse diverse grade ale distanței sociale, Park a afirmat că acest concept 

poate fi măsurat, pentru a identifica ”atitudinile sociale subtile care reprezintă forțele stabilizatoare, 

spontane asupra cărora se domină ordinea socială” [21, p. 344]. 

Dezvoltând ideile lui Park, Bogardus [9] a creat un instrument pentru măsurarea distanței 

sociale. Acest instrument, Scala distanțelor sociale, a constat într-un set de șapte opțiuni de răspuns 

și o listă a grupurilor etnice sau rasiale. Respondenților li s-a cerut să selecteze opțiuni de răspuns 

în raport cu sentimentele lor față de fiecare dintre grupurile etnice sau rasiale propuse. Opțiunile de 

răspuns elaborate de Bogardus au fost concepute în formă de o scală care măsura gradul de 

intimitate sau distanța socială menținută de respondenți în raport cu grupurile prezentate. Primul 

răspuns reflecta cea mai mică distanță socială, cel de-al șaptelea – cea mai mare. Cele șapte alegeri 

erau următoarele: 

 încheierea de rudenie prin căsătorie; 

 în anturajul meu, în calitate de prieteni, colegi; 

 pe strada mea ca vecini; 

 colegi de profesie în țara mea; 

 cetățeni ai țării mele; 

 turiști în țara mea; 

 excluși pentru țara mea. 

Deși formularea variantelor de răspuns a fost actualizată ulterior [7], scala folosită astăzi 

are în esență același format ca și cea originală. Utilizată până în prezent, metoda este apreciată ca 

fiind una din cele mai valide pentru măsurarea atitudinilor sociale [6; 20]. 

Bogardus (1925) [9] a prezentat trei metode de descriere a rezultatelor Scalei distanțelor 

sociale: intervalul, distanța și indicele de calitate ale contactului social. Deosebit de important este 

distanța socială, care este cea mai solicitată metodă până în prezent. Aceste trei metode au fost 

dezvoltate după ce Bogardus a observat că răspunsurile au dat dovadă de anumită specificitate.  

Bogardus (1925) [9] a descoperit modalitățile de calcul în primul său studiu cu Scala 

distanțelor sociale. El a cerut unui grup de oameni de afaceri și unui grup de profesori din școlile 

publice să admită membrii ai 47 de rase diferite pentru fiecare din cele șapte tipuri de relații. În 

cadrul analizei răspunsurilor celor 110 respondenți, el a remarcat că dacă o rasă a fost admisă în 

grupul de realizare a căsătoriei (răspunsul 1), răspunsurile 2, 3, 4 și 5 au fost de obicei selectate. 

Dacă răspunsul a fost selectat itemul 2, răspunsurile 3, 4 și 5 au fost, de asemenea, selectate. Dacă 

o rasă a fost exclusă din țară (răspunsul 7), cele șase răspunsuri anterioare nu au fost selectate. Astfel 

el a dezvoltat trei metode pentru a descrie răspunsurile. 

Intervalul de contact social a fost calculat prin stabilirea mediei numărului de răspunsuri 

selectate de respondenți pentru fiecare rasă (Bogardus, 1925) [9]. Bogardus a avertizat că gama de 

contacte sociale nu reflectă meritele sau trăsăturile raselor respective, ci deschiderea pentru contacte 

sociale și, probabil, oportunitatea de acomodare și asimilare. Cu toate acestea, el a considerat că 

gama de contacte sociale indică la atitudinile rasiale și ar putea fi folosită ca o metodă de comparare 

a manifestării lor de către respondenți. 

Distanța socială este măsurată prin determinarea mediei numărului de răspunsuri selectate 

de respondenți pentru fiecare rasă. Distanța în contactele sociale reflectă intimitatea contactului 

exprimat față de o rasă. Cu cât scorul la distanță socială de contact este mai mic, cu atât mai 

apropiată este relația admisă de respondenți. 

Indicele de calitate a contactului social reprezintă un rezumat al factorilor incluși în 

intervalul de contact social și al distanței de contact social, această scală în studiul realizat de 

Bogardus în 1967. 
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Cele trei modalități de calcul au fost folosite foarte frecvent de cercetători, totuși prioritate 

se dă distanței sociale. Aceasta, deoarece Scala distanțelor sociale este, după cum afirmă cercetătorii 

[6],o metodă simplă, dar la fel de fiabilă ca și metodele complexe.  

În 1933 Bogardus [8] a revizuit Scala distanțelor sociale prin folosirea unei tehnici sugerate 

de Thurstone [30]. Rezultatele cercetării realizate în 1933 au sporit exactitatea scalei, dar nu au 

solicitat o reformulare serioasă a acesteia [7]. 

Bogardus a efectuat studii vaste privind atitudinile și distanța sociale în 1926, 1946, 1956 

și 1966. Aceste studii au fost realizate prin implicarea profesorilor de sociologie de la 25-39 de 

colegii și universități. Respondenții, în cea mai mare parte, erau studenți la sociologie sau cursuri 

conexe. Vârstele lor au variat de la 19 la 26 ani, proveniența – clasa de mijloc. Numărul de 

respondenți a fost pentru cele 4 cercetări de 1725, 1950, 2053 și, respectiv, 2605. 

Cercetarea din 1926 a stabilit un model general care reapare în fiecare dintre următoarele 

studii. Grupurile etnice care au primit cele mai scăzute scoruri de distanță socială, indicând cel mai 

înalt grad de toleranță, au fost în cea mai mare parte de origine nord-europeană. Bogardus credea 

că aceste rezultate sunt previzibile, deoarece majoritatea respondenților din acest studiu, ca și în 

studiile ulterioare, au fost în principal de proveniență nord-europeană. 

Grupurile etnice ale căror scoruri s-au plasat în zona de mijloc au inclus pe cele din Europa 

Centrală, cum ar fi italienii, evreii și slavii. Indienii americani au fost de asemenea incluși în această 

categorie. Bogardus notează că aceste grupuri contribuie la ”un tip substanțial de cetățenie pentru 

viață în Statele Unite, dar comunicarea dintre ei și alte persoane din țara noastră a fost adesea 

limitată” [7, p. 14]. Grupurile rasiale găsite în cel de-al treilea sector erau de origine asiatică, 

africană și mexicană. Din datele de interviu, Bogardus a stabilit că puțini respondenți au fost 

familiarizați personal cu imigranții din Asia. Mexicanii erau muncitori care nu făceau parte din 

clasa mijlocie sau superioară, iar reacțiile față de ei se bazau mai degrabă pe impresiile despre 

claselor inferioare decât pe cunoașterea reală a lor. Reacțiile la africani au fost diferite. Respondenții 

afro-americani au acordat scoruri la distanță scăzute, atitudinea respondenților albi a variat de la 

respingerea totală a lor până la acceptare totală, în cazul când respondenții au remarcat că populația 

de culoare din Statele Unite a fost tratată foarte nedrept. 

Studiul din 1946 a identificat aceleași trei variante de răspuns ca și studiul din 1926, deși 

unele grupuri au cunoscut o schimbare de rang. Această schimbare părea să reflecte alianța unor 

grupuri etnice cu Statele Unite în timpul celui de-al doilea război mondial. Germanii, italienii și 

japonezii au primit scoruri mai mari sau mai mici decât cele din studiul anterior. Chinezi, cehii, 

norvegienii și greci au primit scoruri mai mici sau mai apropiate, decât în 1926. O distincție a fost 

făcută în acest studiu între japonezi și americani japonezi, mexicani și americani mexicani. 

Japonezii americani și mexicanii americani au primit scoruri mai mici decât omologii lor. 

Rezultatele studiului din 1956 au fost din nou foarte asemănătoare cu celelalte două studii, 

cu excepția a două grupuri. Rușii au primit scoruri mai mari, ceea ce i-a plasat în cel de-al treilea 

sector, probabil ca o reacție la climatul politic ofensiv dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică din 

epoca ”războiului rece”. Japonezii americani s-au schimbat în cel de-al doilea sector, reflectând 

atitudinea americană față de tratarea nedreaptă a japonezilor în timpul celui de-al II-lea război 

mondial, citată drept motive ale reducerii distanței. 

Este deosebit de importantă reducerea semnificativă a distanței sociale în raport cu 

populația de culoare. Această scădere s-a datorat în parte reducerii distanței sociale între toate 

grupurile rasiale din Statele Unite. Bogardus a menționat, de asemenea, perioada în care 

interacțiunile prietenoase între albii cu populația de culoare au fost în creștere și reducerea 
substanțială a discriminării rasiale ca un al doilea motiv. 

Grupurile etnice și rasiale au avut tendința de a se menține în aceleași trei sectoare în studiul 

din 1966, ca și în cel din 1956, cu unele schimbări minore de rang. 
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În timpul studiilor realizate de Bogardus timp de patruzeci de ani s-a înregistrat o scădere 

a scorului mediu general al distanței sociale. Mediile generale au fost de 2,14 în 1926, de 2,12 în 

1946, de 2,08 în 1956 și de 1,92 în 1966. Diferențele dintre grupul care a primit cel mai mic scor 

de distanță și cel care a primit cel mai mare scor de distanță a scăzut în cazul fiecărei cercetări 

ulterioare. O replicare a studiului Bogardus realizat de Owen, Eisner și McFaul în 1977 [19] a 

evidențiat o continuare a tendinței spre sporirea toleranței. 

Scala Distanțelor sociale Bogardus Social este una dintre cele mai vechi scale de atitudine 

psihologică, care se menține ca instrument de cercetare folosit frecvent la scară largă și într-un șir 

de domenii, cum ar fi sociologia, științele politice și ale educației, psihologia, lingvistica etc. 

Metoda a fost tradusă într-o varietate de limbi, inclusiv limba cehă, franceză, japoneză, 

sârbo-croată, spaniolă [31], rusă, română. A fost utilizată în cercetări realizate în Australia, Egipt, 

Israel, Jamaica, Liban, Franța, Noua Zeelandă, Nigeria, Pakistan, Filipine, Africa de Sud, Rusia, 

România, Republica Moldova și Taiwan. Scala poate fi utilizată pentru respondenți de diverse 

vârste. 

Scala este utilizată în diverse cercetări: ale atitudinilor față de bolnavii mintali [2], grupurile 

religioase [1], etnice [27; 20; 25], rasiale [14; 15; 16], cu nevoi speciale [11] sau îmbolnăviri 

specifice [5]), de homosexuali [26], naționalități [16], grupuri ocupaționale [13] etc.  

Scala distanțelor sociale este construită după modelul scalei Guttman, în sensul că este 

unidimensională și cumulativă. Aspectul unidimensional înseamnă că elementele ei pot fi folosite 

pentru a măsura un singur concept teoretic și numai acel concept. De exemplu, într-o scară compusă 

din elemente care măsoară prejudiciata nu vor fi incluse elemente care măsoară un alt concept. 

Elementele conținute într-o scală unidimensională pot fi plasate pe un continuum. În acest sens, 

scala este, de asemenea, cumulativă. Scala distanțelor sociale constă de obicei din șapte declarații 

care exprimă progresiv mai mult sau mai puțin intimitatea față de grupul considerat. Ancorele tipice 

scalei variază de la ”ar trebui să trăiască în afara țării mele (7)” la ”admit să mă căsătoresc” (1). În 

acest caz, un respondent care acceptă itemul 7 ar fi mai distant decât un respondent care marchează 

elementul 1 sau orice alt item de pe scală. Aspectul cumulativ înseamnă, de asemenea, că un 

respondent care exprimă un anumit grad de intimitate va susține elementele care exprimă mai puțină 

intimitate. Un respondent dispus să accepte un membru al unui grup în vecinătatea sa va accepta, 

de asemenea, același grup în țara sa. În schimb, cei care refuză să accepte un grup în țara lor vor 

refuza, de asemenea, să-l accepte în vecinătatea lor. O scală este unidimensională și cumulativă 

dacă, în orice punct de pe aceasta, atitudinile respondentului se schimbă de la acceptare la non-

acceptarea, fără a exista alte variante de răspuns. Respondentul care acceptă o minoritate în țara sa, 

dar nu și în vecinătatea sau ocupația sa, nu-l va accepta pentru căsătorie. 

Tema distanței sociale este abordată și în raport cu adaptarea studenților internaționali. În 

studiul realizat de Sato și Hodge [28] se ajunge la concluzia că distanța socială contribuie la 

confruntări academice. Opt studenți japonezi înmatriculați într-o universitate americană au avut 

mari așteptări de a-și îmbunătăți competențele de limbă engleză prin dezvoltarea de prietenii cu 

studenții americani. Rezultatele au arătat că toți au simțit că nu erau bine pregătiți pentru a stăpâni 

conținutul și cunoștințele academic folosind limba engleză învățată superficial în cadrul unor 

cursuri. Primul studiu a surprins faptul că toți participanții se așteaptă să dezvolte relații sociale sau 

prietenii cu studenții americani, și după un an de studii și-au dat seama că cei care și-au exprimat 

interesul față de cultura japoneză erau cei mai de încredere și mai prietenoși. Totodată, participanții 

la cercetare au menționat că ei înșiși au manifestat distanță față de studenții de origine americană, 

fapt care le-a creat bariere de adaptare și i-a făcut să simtă anxietate culturală. O condiție a distanței 
sociale, menționată de respondenți, a fost diferența culturală, cunoștințele reduse despre istoria și 

cultura țării gazdă.  
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În cadrul altei cercetări [18] distanța culturală a fost identificată în calitate de predictor al 

adaptării studenților internaționali la mediul academic.  

Multe alte studii au susținut relația dintre distanța culturală și adaptarea studenților 

internaționali [12; 29]. De exemplu, Ward și Kennedy [32] au realizat 16 studii transversale legate 

de adaptarea socio-culturală a locuitorilor și rezultatele au arătat că similitudinea culturală și / sau 

etnică a fost asociată cu o adaptare mai bună.  

În concordanță cu aceste constatări, Suanet și Van de Vijver [29] au arătat că distanța 

culturală a fost esențială în înțelegerea experiențelor studenților internaționali și a distanțelor 

culturale percepute de către studenți, care au fost asociate cu o adaptare psihologică insuficientă, 

interacțiuni mai mici cu cetățenii-gazdă. În cadrul cercetării efectuate în Rusia ei au observat că 

studenții provenind din Georgia, Uzbekistan și Ucraina (țări cu o cultură apropiată de cea rusă) au 

raportat cea mai mică distanță culturală percepută, mai puțin stres și mai multe interacțiuni cu 

cetățenii gazdă. Studenții proveniți din China și Iran (țările care au culturi diferite în comparație cu 

cea rusă) au raportat o distanță culturală percepută ridicată, mai mult stres și mai multe contacte 

sociale cu conaționalii comparativ cu cetățenii-gazdă. Era evident că distanța culturală mai mică a 

ajutat studenții să se adapteze mai bine societății-gazdă.  

Furukawa [12] a găsit un rezultat similar în studiul efectuat cu studenți japonezi de schimb 

aflați la studiu în 23 de țări diferite ale lumii. Cu cât a fost relatată o distanța culturală mai mare 

dintre Japonia și țara-gazdă, cu atât mai înalte au fost rezultatele relatate la stresul psihologic și mai 

joase la adaptarea socială.  

Un studiu calitativ realizat de Zhai [33] a identificat că studenții internaționali au confruntat 

trei aspecte semnificative legate de procesul lor de adaptare: ajustarea la sistemul educațional, 

diferențele culturale și competența lingvistică.  

Alte studii au remarcat relația dintre distanța socială și alte variabile legate de procesul de 

adaptare. De exemplu, când au fost înregistrați indici înalți ai distanței culturale (distanță mare), s-

a relatat o interacțiune defectuoasă cu societatea-gazdă [10], manifestare mai evidentă a stresului 

aculturației [24], un număr redus de abilități culturale și dificultăți academice mai multe [3].  

Se poate conchide din analiza literaturii de specialitate că distanța socială este un factor 

important în înțelegerea procesului de adaptare a studenților internaționali, cercetările confirmând 

existența unui raport dintre scorurile la distanța socială și cele care ilustrează adaptarea academică.  

Rezultatele acestui studiu vor fi utile pentru servicii de consiliere universitară în principal, 

birouri internaționale de studenți și personal universitar. În literatura de specialitate, sa sugerat ca 

aceste trei surse pentru studenții internaționali să colaboreze pentru a facilita ajustarea studenților 

internaționali. 

După examinarea acestei probleme se poate sugera că birourile pentru studenții 

internaționali, centrele de consiliere și administrația facultăților ar trebui să colaboreze pentru a 

ajuta studenții internaționali în procesul de adaptare. Deoarece mai multe cercetări au relevat faptul 

că stresul aculturației, distanța socială și abilitățile pozitive de adaptare sunt fost importante în 

adaptarea academică a studenților internaționali, este nevoie de programe de orientare, ateliere sau 

grupuri de sprijin pentru a facilita procesul de adaptare a acestor studenți. De exemplu, pot fi 

realizate traininguri de dezvoltare a abilităților de coping pozitiv, așa cum au sugerat Olivas și Li 

[17]. De asemenea, activitatea unor grupuri deschise de suport, în care studenții internaționali pot 

intra și ieși în orice moment, ar putea rezolva problema adaptării [22], oferind posibilitatea 

exprimării și excluderii emoțiilor negative, preluarea experiențelor și strategiilor de la alți studenți 

bine adaptați, participarea la evenimente comune cu gazdele [23].  

O altă implicație importantă ar putea fi aceea a consilierii în vederea dezvoltării 

competenței multiculturale. În acest scop poate fi utilizat modelul cu 4 module propus de Bektaș 

[4]. În primul modul se pune accent pe influența culturii în procesul de adaptare, fiind realizată o 
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introducere în cultura țării-gazdă, sunt date informații despre găsirea unui loc de cazare, transport 

și îngrijire medicală. În cel de-al doilea modul sunt examinate experiențele de contact cultural și 

sunt discutate posibilele probleme / simptome ale șocului cultural. În cel de-al treilea se discută 

etapele de adaptare și se precizează că adaptarea este un proces care necesită timp. În ultimul modul 

se modelează rolul individului în procesul de adaptare și strategiile sau abilitățile adecvate în 

abordarea experiențelor de adaptare.  
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Rusnac Svetlana, Cimpu Aura-Cristina 

NEVOIA DE PSIHOLOGIE ÎN POLIȚIE 

THE NEED FOR PSYCHOLOGY IN POLICE 

Rezumat 

Polițistul nu este un robot și nici o ființă supraomenească, polițistul este profesionistul format 

din copilul care a visat că va face dreptate și va aresta hoți și criminali, este omul care patrulează în 

întuneric, ploaie, caniculă sau ger ani la rând având cea mai mare satisfacție când pe raza lui de 

competență nu au fost înregistrate evenimente. În misiunile sale polițistul ajunge să acumuleze tensiuni, 

emoții negative, neputințe pentru care a identificat drept soluție creșterea numărului programelor de 

pregătire psihologică. 

Cuvinte-cheie: poliție, emoții negative, frustrare, grad ridicat de risc, programe de pregătire 

psihologică. 

Abstract  

The policeman is not a robot and not a superhuman, he is a pro formed from a child who 

dreamed that he will serve justice and arrest thieves and criminals, is the man who is patrolling in the 

dark, rain, heat or cold, years in a row with the highest satisfaction when in the perimeter of his action 

were no events. In its  missions policeman acumulate tensions, negative emotions, frustrations for which 

he identified as a solution the demanding of more psychological trening programs. 

Key-words: police, negative emotions, frustration, high-risk, psychological training programs. 
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Când sunt întrebați tinerii candidați la școlile de poliție pentru ce motiv aleg să devină 

polițiști, cei mai mulți răspund fie că tata sau bunicul sunt sau au fost polițiști, fie că visul lor de 

copil era să poarte uniformă și pistol și crescând au realizat că asta vor să devină, fie că li se pare 

că în poliție ar putea avea un loc de muncă stabil. Indiferent de motivul pentru care aleg această 

profesie după încadrarea efectivă în muncă polițiștii constată că activitatea lor se desfășoară într-un 

mediu dominat de reguli și restricții cu efecte frustrante. Prin simpla definire dată de lege: structură 

organizată ierarhic cu ”atribuții de apărare a vieții, integrității corporale și libertății persoanelor, 

proprietății private și publice și de apărare a intereselor legitime ale cetățenilor și comunității” 

poliția se descrie ca un serviciu în care individul se angajează să pună înaintea propriilor interese, 

viața, integritatea, interesele celor pe care îi servește.  

Am asistat după 1989 la reorganizarea miliției și ulterior la reorganizări ale poliției 

încercându-se mereu o îmbunătățire a formei de organizare pentru a aduce mai aproape de cetățean 

acest serviciu atât de necesar într-o societate modernă. Însă nu putem uita că acest serviciu este 

îndeplinit de polițiști care sunt la rândul lor cetățeni cu nevoi și trăiri asemenea celor pe care trebuie 

să îi apere. Dacă am contura simplist un profil al polițistului ideal, acesta ar trebui să fie: un bun 

executant, disponibil la orice oră, în special din noapte, capabil să intervină oricând în situații critice 

la un potențial de lucru maxim, să nu ezite, să nu se teamă, să nu plângă atunci când scoate un copil 

de sub roțile unei mașini, să aibă stomac rezistent atunci când culege probe de la locul unei crime 

după 60 de zile de la comitere, să își păstreze calmul atunci când este jignit, înjurat, hărțuit de cei 

predispuși să încalce legea ș.a.  

Expunerea omului pe perioade lungi de timp la solicitări cu grad ridicat de risc, la medii 

care impun prin specificul lor încordare permanentă, atenție la detalii, vigilență, suspiciune poate 

conduce la modificări ale conduitei, la somatizări ale stresului, sau la schimbarea, chiar 

distorsionarea percepției asupra lumii sau asupra propriei persoane. În îndeplinirea serviciului, 

devine aproape o îndatorire pentru polițist să primească cu suspiciune o declarație, după ce ani la 

rând în cursul cercetărilor la care a asistat a observat că cei implicați în cauze penale își alcătuiesc 

sau schimbă declarațiile în funcție de interes și nu în acord cu realitatea. În felul acesta, pe lângă 

obligațiile descrise în fișa postului se conturează o serie de îndatoriri nescrise ale polițistului care 

ajung să îl deosebească pe acesta de cei din alte profesii, cum ar fi: să cerceteze în detaliu aspecte 

ce la prima observație par clare și de netăgăduit, să respecte secrete profesionale, să tacă, inclusiv 

după încetarea raporturilor de serviciu, să își ascundă emoțiile sau să le cenzureze, să rămână 

detașați atunci când toți cei prezenți sunt implicați.  

Toate aceste condiții sunt generatoare de stres și de frustrări. Mediul acesta de lucru poate 

determina în urma efortului de adaptare tensiuni psihice care la rândul lor generează accentuări ale 

unor trăsături de personalitate. Cel mai adesea polițistul nu vede sau nu acceptă că mediul de lucru 

îl schimbă, însă ajunge să formuleze niște solicitări care trădează acele tensiuni psihice 

nerecunoscute. Pentru că în România dinainte de 1989 psihologia a fost interzisă, necunoașterea 

rolului benefic al acesteia a condus la confuzii, existând și astăzi, după mai bine de un sfert de veac 

de la căderea comunismului, asocieri ale psihologilor cu psihiatrii și implicit cu patologiile mintale. 

Aceeași confuzie se întâlnește și în poliție, unde încă mai rezidă asocierea asistenței psihologice cu 

stigmatizanta formulă: ”ești nebun”.  

Și totuși, când sunt abordate teme ce par neutre cum ar fi comunicarea, stresul, motivația, 

autocunoașterea și dezvoltarea personală, polițiștii renunță la mască și se exprimă deschis, 

solicitând mai multe întâlniri și recunoscându-și tacit supraîncărcarea și nevoia de psiholog, nevoia 

unui ajutor calificat care să îi ajute să descarce bagajul greu, apăsător al neputințelor, temerilor 

neexprimate, nevoilor personale neglijate. Am identificat aceste nevoi prin centralizarea 

răspunsurilor date de 54 de polițiști într-un chestionar de feed-back aplicat la finalul unor sesiuni 

de pregătire psihologică pentru misiuni operative. Deși la începutul programului de pregătire 

polițiștii se arătau reticenți, la final, când au avut ocazia să își exprime aprecierile sau criticile sub 
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protecția anonimatului doar 1,9% dintre participanți au apreciat ca ”scăzută” utilitatea activității, 

9,3% au apreciat-o cu utilitate ”medie”, iar 88,9% au apreciat programul de pregătire cu utilitate 

”ridicată”. În cadrul acestui program, pe grupuri medii (între 10 și 15 participanți) au fost prezentate 

și experimentate tehnici de comunicare și gestionarea stresului dând astfel posibilitatea polițiștilor 

să observe pe ei înșiși sau pe colegii lor într-un mediu controlat, efecte ale factorilor generatori de 

tensiuni specifici sarcinilor operative. În procente semnificative au fost exprimate solicitările pentru 

dezvoltarea unor programe noi, pe primul loc în ierarhia alegerilor situându-se un program 

psihologic de pregătire pentru gestionarea conflictelor (35,2%), urmat de opțiunea pentru un 

program privind prezentarea unor tehnici de relaxare (24,1%) și de un curs de comunicare (14,8%). 

În lista aprecierilor asociate modului de desfășurare a programului de pregătire psihologică se 

regăsesc răspunsuri precum: discuția despre gestionarea stresului, discuțiile deschise și la subiect 
cu psihologul, abordarea problemelor cu care s-au confruntat colegii, faptul că cineva s-a gândit 

să discute despre stres, faptul că s-au purtat discuții libere pe problemele ridicate de fiecare, 

interacțiunea și subiectele dezbătute cu psihologul etc. Cât privește propunerea de îmbunătățire a 

activității de pregătire psihologică, fiecare polițist a formulat propuneri în funcție de nevoile proprii, 

între acestea regăsindu-se: participarea psihologului la activitățile de evaluare trimestrială, 
întâlniri periodice la nivelul subunităților, întâlniri mai dese, mai multă colaborare etc. Putem 

observa că aceste aprecieri descriu nevoile generate de modificările resimțite în plan psiho-

comportamental sub acțiunea factorilor generatori de stres.  

Bibliografie 

1. Adler A. Practica și teoria psihologiei individuale. București: Trei, 2011. 

2. Andreescu A. Managementul stresului profesional. Volumul I. București: Ed. M.A.I., 2006. 

3. Andreescu A. Managementul stresului profesional. Volumul II. București: Ed. M.A.I., 2006. 

4. Cristea D. Tratat de psihologie sociala. București: Trei, 2015. 

5. Dobre C. Psihologia militara – multiplicator al eficientei operaționale. București: Ed. Universitarii 

Naționale de Apărare ”Carol I”, 2014. 

6. Enăchescu C. Tratat de igiena mintala. Iași: Polirom, 2004. 

7. Howitt D., Duncan C. Introducere in SPSS pentru psihologie. Iași: Polirom, 2006. 

8. Mărginean I., Balasa A. Calitatea vieții in Romania: 

http://bibliotecadesociologie.ro/download/marginean-ioan-balasa-ana-eds-2005-calitatea-vietii-

in-romania-bucuresti-expert/. 

9. Mureșan J.-D. Calitatea vieții umane in Romania după 1989. București: Universitara, 2009. 

10. Neculau A. Manual de psihologie sociala. Iași: Polirom, 1996. 

11. Rudică T. Psihologia frustrației. Iași: Polirom, 2006. 

12. Singley F., Blanchet A., Gotman A., Kaufmann J.-C. Ancheta și metodele ei. Iași: Polirom, 1998. 

13. Statutul polițistului. Volum de legi. București: C.H.Beck, 2006. 

14. Tabachiu A. Psihologia ocupaționala. București: Ed. Universitarii Titu Maiorescu, 2005. 

15. Verza C. Tipologia relațiilor interpersonale. București: ed. M.A.I., 2011. 

Dumbravă (Călugăru) Elena-Monica  

”COPIII DE AZI, ADULȚII DE MÂINE”. DESPRE DEZVOLTAREA DORINȚELOR DE 

IUBIRE ȘI AFILIERE 

"TODAY'S CHILDREN, ADULTS OF TOMORROW." ABOUT THE DEVELOPMENT 

OF LOVE AND AFFILIATION DESIRES 

Rezumat 

Lucrarea este structurată în trei părți esențiale: Interacțiunile părintești între trecut și prezent, 

Atașamentul, prima funcție în relație și Teorii moderne asupra alegerii partenerilor. Scopul lucrării este 

acela de a prezenta o scurtă incursiune între tipologiile parentale din punct de vedere istoric cu amprentă 

asupra concepției actuale de parenting, modele de interacțiune între părinți și copii cu accent asupra 

importanței relațiilor din prima perioadă de viață: dezvoltarea și formarea atașamentului in relația de sân. 

Ultima secțiune abordează perspectivele moderne asupra alegerii partenerilor, aspecte corelative 
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generate de funcții autonome mai puțin marcate de tipurile de atașament din perioada infantilă...sau care 

nu dau cont în mod direct de teoriile clasice. 

Cuvinte-cheie: părinti, copii, relație, atașament, alegerea partenerilor 

Abstract 

This work is structured into three essential parts: Parental interactions between past and present, 

Attachment, first function in relationship and Modern theories about partner choices. The aim of the 

paper is to present a brief outlook between historical typologies with a fingerprint on current parenting 

concepts, patterns of interaction between parents and children with an emphasis on the importance of 

first life relationships: developing and forming attachment in the relationship of the breast. The last 

section addresses modern perspectives on partner choices, correlative aspects generated by autonomous 

functions less marked by infantile attachment types... or that do not directly account for classical theories. 

Key-words: parents, children, relationship, attachment, partners’ choices 

1.1. Interacțiunile părintești între trecut și prezent 

În mod normal, între părinţi şi copii trebuie să existe o coeziune perfectă, menită să 

contribuie la cristalizarea neîngrădită a personalităţii copilului. Această coeziune se poate realiza 

numai dacă vom admite că ea se bazează pe cooperare, asupra premisei conform căreia copilul are 

propria individualitate de care trebuie să ţinem seama şi că intenţiile și cerinţele părinţilor se cer 

armonizate cu trebuinţele interioare ale copilului.  

Statutul părintelui de,,lider” în actul educaţional, îl face să adopte uneori atitudini care 

contravin trebuinţelor interioare ale copilului. Astfel, relaţia părinte-copil se poate altera treptat, 

părinţii grăbindu-se să dea sentinţe:,,e rău”,,,e prost”, reacţiile de protest ale copilului sau 

nonconformismul fiind reacţii de apărare şi/sau căutare a unor soluţii care să corespundă nevoilor 

lui. Se impune un efort de înţelegere din partea părinţilor a acestei mici făpturi care se numeşte 

copil pentru a-l putea înţelege, modela și dirija. 

De-a lungul evoluţiei sale, copilul are un sistem de judecăţi, de scopuri, de motive care sunt 

diferite de ale părinţilor. Doar cunoscându-le pe acestea, respectându-le și armonizându-le se poate 

stabili acea relaţie bazată pe dragoste și înţelegere, care constituie cheia în educaţie.  

Copilul recepţionează pe multe căi tot ce îi transmite mediul și le va transforma în acte de 

comportament, în conformitate cu propriile nevoi, dar și cu cerinţele mediului, dacă părinţii vor şti 

să-l facă să accepte acţiunea educativă nu ca pe o constrângere, ci ca pe o relaţie profundă, plină de 

afecţiune şi respect. Este foarte important felul cum vede copilul rolul părintelui, cum se proiectează 

în conştiinţa sa modelul oferit de părinţi. De asemenea, pretenţiile părinţilor faţă de copil trebuie să 

fie în funcţie de particularităţile sale de vârstă şi individuale.  

Rolul ce revine, în creşterea şi educaţia copilului, personalităţii părinţilor este covârşitor. 

Mulţi autori consideră că influenţa personalităţii este mai importantă decât părerile părinţilor sau 

amănuntele de procedură. Personalitatea părinţilor o poate strivi, deforma, îngrădi pe cea a 

copilului, dar bineînţeles că îl poate şi ridica. Literatura de specialitate spune că,,neliniştea” 

părinţilor provoacă neliniştea copilului, inconsecvenţa, irascibilitatea, anxietatea părinţilor 

determinându-le pe cele ale copilului.  

Părintele este primul model după care se structurează copilul. Modelul patern sau matern 

pe care-l va alege copilul, negativ ori pozitiv, este o primă dovadă a modului cum s-a reflectat 

imaginea părinţilor în conştiinţa copilului. Un rol la fel de important îl are crearea unui climat de 

familie tonifiant, securizant, destins, care să stimuleze activitatea psihică a copilului. Dragostea și 

grija părintească sunt considerate în literatura de specialitate tot atât de importante pentru 
dezvoltarea intelectuală a copilului cum sunt vitaminele şi proteinele pentru dezvoltarea fizică.  

Un climat de familie echilibrat, netensionat, asigură dezvoltarea armonioasă a tuturor 

laturilor personalităţii copilului: voinţă, afectivitate, caracter. A educa presupune un efort din partea 
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părinţilor pentru a găsi cele mai potrivite metode, în funcţie de individualitatea fiecărui copil şi de 

cerinţele mediului. 

În cursul dezvoltării ontogenetice, ființa umană trece prin etape succesive care îi permit să 

treacă de situația de dependență totală (biologică și socială) la cea de independență. În momentul 

nașterii, prin tăierea cordonului ombilical, nou-născutul devine independent biologic, dar este foarte 

dependent din punct de vedere social. El are nevoie de prezența mamei care este indispensabilă. 

Relația cu mama și apoi cu familia transformă copilul într-un individ independent social la 

sfârșitul adolescenței. Tânărul se poate separa de familie doar atunci când a devenit și independent 

economic. Perioada corespunde maturizării fizice, cognitive și sexuale și este considerată vârsta de 

peste 18 ani. Până la această vârstă copilul se află sub controlul familiei care își propune sa-i rezolve 

toate nevoile lui, de la cele mai simple (hrană, îmbrăcăminte) până la cele mai complexe 

(dezvoltarea personalității, program educațional adecvat, integrare socială). Abia apoi sarcinile 

familiei s-au încheiat. 

Examinând situația cuplului părinți-copii de-a lungul timpului, se poate spune că deși din 

punct de vedere al trecerii de la dependența la independența ființei umane nimic nu s-a schimbat, 

concepția societăților și diferitelor culturi referitoare la relația părinți-copii și rolul de tutelă al 

familiei a suferit modificări.  

Ovidiu Drimba menționează despre Egiptul antic că „poate nici un alt popor din Orientul 

antic nu a avut noțiunea familiei atât de sănătoasă și de modernă ca vechii egipteni”. Ei aveau un 

număr mare de copii, dar nu practicau obiceiul de a-i abandona pe cei nedoriți, ca în timpul societății 

sumeriene reprezentată în Codul lui Hammurabi. Copilul era alăptat până la vârsta de 3 ani existând 

credința, conform căreia, în timpul alăptării mama nu mai putea rămâne gravidă. 

În societatea antică ebraică se notează autoritatea absolută a tatălui asupra celorlalți membri 

ai familiei. 

El putea să-și vând fiicele ca sclave și să-și ucidă fiii răzvrătiți sau neascultători (cu 

încuviințarea comunității); nu avea însă dreptul să vândă copiii de gen masculin. Copiii erau 

considerați o binecuvântare la vechii evrei și erau înconjurați cu dragoste și grijă.  

Copiii erau învățați să se supună hotărârilor familiei și era prevăzută pedeapsa cu moartea 

pentru copilul care lovea sau își blestema părinții. 

În societatea antică persană, regimul familial și viața de fiecare zi a familiei era din multe 

puncte de vedere la un nivel moral superior altor popoare ale orientului antic. Femeia datora 

ascultare absolută soțului ei. Nașterea unui băiat era întâmpinată cu o mare bucurie. Avortul era 

pedepsit cu moartea, iar femeia adulteră era iertată dacă era însărcinată. Educarea copiilor în primii 

cinci ani de viață era în sarcina mamei. 

În societatea antică indiană prima îndatorire morală, după cea religioasă, era ca familia să 

aibă mulți copii, deoarece a avea copii însemna cultivarea cultului strămoșilor. Avortul era 

considerat o crimă tot atât de grea ca și asasinarea unui preot. Nașterea era considerată un eveniment 

impur și părinții împreună cu copilul erau supuși un ritual de purificare la zece zile după naștere. 

În societatea antică chineză, forța și coeziunea familiei se baza pe solidaritatea acesteia, 

fundamentată pe cultul strămoșilor care justifică și obligația fiecărui chinez de a avea copii. Femeia 

care nu avea copii nu era bine văzută în societate și sterilitatea femeii putea constitui un motiv de 

divorț. Deoarece copiii de sex feminin erau considerați o grea povară pentru familie, dacă se nășteau 

mai multe fete acestea erau părăsite în câmp și lăsate să moară de foame sau de frig. 

În Japonia antică se credea că la naștere copilul are deja vârsta de un an. Nașterea gemenilor 

era considerată o rușine. În această parte a lumii funcționau căsătoriile de probă, iar o căsnicie nu 

era consumată decât după nașterea unui copil. 
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În Grecia antică nașterea unui copil era considerată un eveniment fericit. Dacă acest copil 

nu era recunoscut ca legitim sau familia nu dispunea de mijloace materiale ca să-l crească, copilul 

era părăsit într-un loc public, de unde era luat de altcineva, uneori cu scopul declarat de a fi vândut 

ulterior ca sclav. În Sparta era obligatorie abandonarea copiilor prematuri sau a celor cu malformații 

congenitale. În Atena cetatea se îngrijea de educarea copiilor, astfel că în timpul lui Pericle puțini 

erau cei care nu știau carte. 

În aceeași perioadă, civilizația romană recunoștea autoritatea nelimitată a tatălui, care avea 

drept de viață și de moarte, atât asupra mamei, cât și asupra copiilor, pe care îi putea ucide sau vinde 

ca sclavi. Copiii care aveau malformații congenitale sau cei care nu erau recunoscuți ca legitimi 

erau abandonați și lăsați să moară. Părinții aplicau din plin pedepse corporale severe. Deoarece toți 

cetățenii Romei erau știutori de carte, primii dascăli ai copiilor erau părinții lor. 

Infanticidul practicat în timpul societăților antice se explică prin sistemul economic 

înapoiat, care nu asigura hrană tuturor membrilor societății. Infanticidul se practica cu participarea 

activă a societății sau cu acceptarea tacită a acesteia. Cel mai des se utiliza traumatizarea morală a 

nou-născutului la naștere sau omorârea rituală a copiilor mai mari. 

Cultura și civilizația bizantină, din acest punct de vedere, trebuie considerată o sinteză a 

culturilor antice în declin. Sentimentul familiei și relației familiale erau mai intime și mai puternice 

în lumea bizantină decât în antichitate. Copiii nelegitimi erau recunoscuți alături de cei născuți din 

căsătorii legitime, iar din secolul XII fetele aveau acces la școală. 

Societatea medievală era confruntată cu sărăcie, accentuată de calamități naturale, războaie 

interminabile, epidemii care decimau populația, generate de lipsa condițiilor de igienă și a celor mai 

elementare cunoștințe de epidemiologie. Durata medie de viață nu depășea 30 de ani. Îngrijirea 

inițială a copiilor se reducea la asigurarea supraviețuirii fizice. Deoarece mulți copii mureau 

devreme, părinții se atașau de copiii lor atunci când erau siguri că vor supraviețui. Copilul era 

înlocuibil cu un altul și era investit cu mică valoare ca și persoană. Dominând spiritul religios și 

ideea că omul este produsul unei creații spontane, copilul era privit doar cantitativ diferit de adult. 

În Evul Mediu, copilul era privit ca miniatură a unui om matur, fără să i se recunoască nimic din 

caracteristicile lui specifice. În operele de artă ale timpului copilul are trăsăturile unui adult în 

miniatură. 

În Evul Mediu familia imita autoritatea statului feudal centralizat. Tatăl avea puteri depline 

asupra fiului său (care scăpa de sub această tutelă doar când devenea războinic). Fetele rămâneau 

supuse taților și soților lor toată viața. 

Începând cu secolul al XII-lea, societatea medievală este confruntată cu ceea ce azi se 

numește explozie demografică. Metodele anticoncepționale și avortul se practicau chiar la acea 

dată, dar natalitatea rămânea foarte mare. Creșterea numărului de locuitori amenința cu foamea 

cronică, motiv pentru care cei săraci recurgeau la infanticid sau la abandonarea copiilor pe scările 

bisericilor. Confruntată cu asemenea probleme, în numele umanității, societatea medievală a luat 

măsuri pe care astăzi le-am numi asistență socială. Sub forma unor acțiuni filantropice finanțate de 

biserică sau de cei bogați se organizează orfelinate (primul s-a înființat la Milano în 1797), azile și 

spitale. Adoptarea unor copii abandonați era semnalată în secolul XV. 

Democratizarea atitudinii față de copil nu putea fi concepută fără democratizarea societății, 

semnalată în timpul Renașterii. Produsul tipic al epocii este individul autonom care nu se bizuie 

decât pe rațiune și pe propria lui experiență. În acest context, se schimbă mentalitatea față de copil: 

acesta nu mai era considerat o miniatură a adultului, ci un personaj independent, cu caracteristici 

proprii. 

Secolul al XVIII-lea, secolul Iluminismului în Franța, prezintă un punct de vedere nou 

referitor la copil. Industrializarea precapitalistă și apoi cea capitalistă se dovedește a fi un factor 

limitant pentru mărimea familiei. Insecuritatea economică de care suferă populația săracă pune 
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problema reducerii numărului de copii din familie. Urbanizarea, presupusă de industrializare, scade 

suprafața locuințelor și conduce spre creșterea contactului repetat dintre părinți și copii și 

schimbarea relației dintre ei. 

Începutul secolului XX găsește Anglia în plină perioadă de industrializare capitalistă, dar 

starea de sănătate a sugarilor și copiilor era departe de a fi satisfăcătoare. În anul 1901 mortalitatea 

infantilă din Anglia era de 61%, cauzele principale de deces fiind reprezentate de rujeolă și 

meningita tuberculoasă. Nu lipsea malnutriția și neglijarea copilului. S-au inițiat atunci măsuri de 

asistență medicală supravegheată de stat; s-a intuit încă de pe atunci valoarea alimentației naturale, 

s-au promovat măsuri de igienă, s-a acordat atenția cuvenită exercițiilor fizice și s-a introdus o 

disciplină rigidă în creșterea și educarea copiilor. 

Până în anii 1920 familia era alcătuită din membrii a 2-3 generații și se prevedea ca 

descendenții să rămână în preajma familiei pentru a mări forța de muncă. Fiecare familie avea mulți 

copii, deoarece nu se practica controlul conștient al numărului de nașteri, iar speranța de viață era 

foarte mică, în comparație cu standardele de viață de la sfârșitul secolului. Începutul secolului XX 

coincide cu perioada când se considera că un copil are nevoie de asistență calificată doar atunci 

când este bolnav. Copiii erau îngrijiți acasă cu ajutorul numeroasei familii care ocupa, de obicei, o 

singură locuință. Dominau bolile infecțioase, consecința condițiilor sanitare defectuoase și a 

locuințelor foarte aglomerate și neigienice. Este perioada în care avântul bacteriologiei atrage 

atenția și simpla fierbere a laptelui poate avea ca efect scăderea numărului îmbolnăvirilor digestive 

la sugar, care reprezentau un important contingent ce determina creșterea mortalității infantile. 

După primul război mondial, când natura infecțioasă a bolilor copilului era deja dovedită, 

copilul devine victima izolării excesive de familie sau de aparținători, dacă era vorba de copiii 

internați în spital. Această separare era făcută pentru motive epidemiologice, ignorându-se aspectul 

psihologic al problemei. 

Experiența orfelinatelor aduce în atenție problema hospitalismului ca o consecință a 

separării pe termen lung între părinți și copii. În anul 1910 S. Freud lansează ideea că dezvoltarea 

copilului depinde de interacțiunile părinți-copil. 

Teoria behavioristă emisă de Watson (1928) consideră că toate comportamentele copilului 

sunt învățate. Părinții află acum că modelul comportamentului parental este cel pe care și-l va însuși 

copilul. An de an se adaugă noi observații și au loc schimbări de optică privind interacțiunea părinți-

copii. 

După cel de-al doilea război mondial, utilizarea largă a antibioticelor și a vaccinărilor, 

precum și creșterea nivelului de trai la cote nemaiîntâlnite, a influențat favorabil starea de sănătate 

a copilului, mortalitatea infantilă scăzând vertiginos. Pentru țările în care valorile procentului de 

mortalitate infantilă se mențin ridicate, se vorbește despre o fracțiune evitabilă a mortalității 

infantile. Rolul măsurilor profilactice în controlul stării de sănătate a populației a crescut remarcabil 

și comunitatea internațională și-a propus ca obiectiv major menținerea și provocarea sănătății 

copilului. Astfel s-a inițiat „Declarația drepturilor copilului” la care România a aderat în 1994. 

Epoca modernă dispune de conceptul de planificare familială prin folosirea largă a 

mijloacelor anticoncepționale. S-a schimbat expectanța privind dimensiunea familiei. Se estimează 

că un număr mai mic de copii în familie ar permite un plus de investiție psihologică și posibilitatea 

de a li se oferi condiții educaționale mai bune. Familia modernă tipică europeană este formată din 

tată, mamă și doi copii. Ambii părinți lucrează și amândoi contribuie la dezvoltarea și creșterea 

copiilor. Pentru familiile cu mai mulți copii, atunci când mama lucrează, se restructurează rolurile, 

frații mai mari preluând din sarcinile de îngrijire al fraților mai mici. 

Se evidențiază fațetele pluridimensionale ale relației părinți-copii și rolul familiei ca sistem 

social și mediu de dezvoltare a copilului în primii ani de viață. Aceste descoperiri sunt 

contemporane cu transformarea perinatologiei într-o problemă de colaborare interdisciplinară, 



312 

 

aplicarea geneticii medicale pentru prevenirea și diagnosticul prenatal al bolilor genetice, 

descoperirea copilului cu handicap și al problemelor lui de inserție socială pe care medicina și le 

asumă. 

Acest periplu in istoria dezvoltării umane ne oferă o perspectivă complexă asupra a ceea 

ce suntem ca și dat al traversării unor perioade istorice încărcate de o anumită lipsă de cunoaștere 

și cu un acord limitat in menținerea unei stări de sănătate a populației. Dezvoltarea cercetărilor în 

domeniile variate ale științelor a permis o atenție mai mare asupra aspectelor umane, oferind și 

direcții de intervenție și practică. Așa cum am văzut, aspectele psihologice erau neglijate, accentul 

fiind pus doar asupra cantității. Ca și specialiști în domeniul științelor umane, considerăm că 

avansarea cercetărilor precum și dezvoltarea psihologiei ca și știință a permis o schimbare 

semnificativă în trecerea de la cantitativ la cantitativ. Actual, în practică, supraviețuirea este o temă 

mai puțin prezentă, accentul fiind pus asupra îmbunătățirii și dezvoltării, a optimizării prin metode 

de cunoaștere, înțelegere și explicație din ce în ce mai profunde a naturii umane. 

Unul dintre principiile de bază ale psihologiei dezvoltării se referă la crearea unei structuri 

solide a relațiilor primare: relația copilului cu primele sale imagini familiale. Aceste tipuri de 

interacțiune creează bazele dezvoltării ca și individ, precum și caracteristicile esențiale alegerilor 

viitoare și a parcurgerii întregii vieții relaționale, în contextul tuturor rolurilor din arena vieții 

sociale și comunitare. 

1.2. Atașamentul, prima funcție în relație 

Susan Johnson continuând studiile efectuate de John Bowlby ne vorbește despre alegerile 

adulților, ca fiind bazate pe tipul de atașament securizant sau insecurizant, pe care copilul îl dezvoltă 

în raport cu figura maternă. John Bowlby a efectuat cercetări pe bebeluși, descoperind că aceștia se 

manifestă printr-un cumul de trăiri: de la disperare la protest și ulterior la detașare, în funcție de 

momentele de separare (înțărcare) de sânul matern. Aceste cercetări l-au condus pe J. Bowlby către 

concluzii care postulează că această legătură primitivă (dintre subiect – bebeluș și obiect – funcția 

maternă) are considerente de ordin biologic-instinctual, care acționează în baza unui impuls 

nediferențiat de apropierea de principiile selecției naturale ale lui Charles Darwin.  

J. Bowlby definește structura psihică a bebelușului din prima perioadă de viață ca fiind 

constituită din elemente atât de ordin emoțional cât și componente de ordin cognitiv. Această 

structură se dezvoltă și elaborează în contextul atașamentului dintre copil și mamă, formând modele 

de funcționare: cele cognitive sunt “reprezentaționale”, iar cele emoționale sunt “obiecte interne”. 

Mary Ainsworth în 1967, continuă studiile lui Bowlby, completând teoria atașamentului și 

explicând că atașamentul față de mamă reprezintă nevoia copilului de a pune bazele viitoarelor 

explorări, răspunzând dorințelor cognoscibile ale copilului. 

Semnalele de detașare au un dublu sens, copilul se învinovățește pentru separarea de mamă 

și implicit clivarea de atașamentul primar, prezentând proteste sau reproșuri adresate mamei pentru 

ruperea legăturii. 

Indicatori ai unui atașament insecurizant. 

1. Strategia de “evitare” care blochează comportamentul de ataşament. 

2. Strategia de “rezistenţă” în care nou-născutul va sta strâns lipit de mamă evitând 

explorarea. 

3. Bebeluşii care au legături bazate pe anxietate în raport cu îngrijitorii, nu au încredere în 

interacţiunile cu lumea. 

4. Bowlby argumentează că, datorită internalizării relaţiilor de ataşament, experienţele 

timpurii de ataşament se transferă în relaţiile de prietenie, de dragoste, etc.. 
5. Stilurile de ataşament din copilărie sunt corelate/așteptate cu stilurile de ataşament din 

relaţiile intime ale adultului. 
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Strategiile nesecurizante din copilărie pot genera ceea ce psihologii numesc tulburări de 

ataşament traduse ca incapacitate de a fi într-o relaţie intimă de parteneriat. Persoanele cu tulburări 

de ataşament pot schimba mulţi parteneri fiind incapabili să construiască şi să menţină o astfel de 

relaţie. Abuzul fizic şi emoţional poate fi asociat cu aceste tulburări de ataşament. 

1.3. Teorii moderne asupra alegerii partenerilor 

Societăţile arhaice și tradiţionale sunt asociate unui anumit tip de alegere partenerială. 

Părinţii, biserica, diferenţele economice și sociale au fost întotdeauna mult mai importante decât 

alegerea conform propriilor nevoi şi sentimente ale celor doi parteneri. Aşadar, motivele economice 

şi sociale primează. Mariajul are o importantă componentă economică.  

Ghițulescu scria că: „Întreaga politică matrimonială se află în mâinile şefului familiei iar 

autoritatea lui se impune fie că este vorba de fiicele sale fie că este vorba de fii săi“.  

Controlul celor mai în vârstă asupra tinerilor a fost mult mai redus odată cu schimbările 

sociale și cu posibilitatea de instruire profesională şi de autonomie economică în raport cu familia 

extinsă. Alegerea partenerială a devenit astfel, mult mai mult, o problemă personală. Iluț exprima 

„…funcţiile familiei s-au deplasat de la cele instrumental –economice la cele expresiv-emoţionale 

(confort psihic, dragoste, afecţiune)“. 

Complexul dragostei romantice accentuează importanţa sentimentelor şi emoţiilor în 

alegerea partenerială. W. Goode (1959) caracterizează acest fenomen ca manifestându-se prin: 

- angajarea emoţională a partenerului; 

- loialitatea până ce moartea îi va despărţi; 

- dragostea primează în ciuda tuturor problemelor. 

Manifestările descrise de Goode ca fiind specifice acestui complex îşi au sursa în iubirea 

curtenească specifică Evului Mediu timpuriu. Ea se asociază unei mitologii specifice Evului Mediu, 

un exemplu fiind „Povestirile regelui Arthur“ sau „Cavalerii mesei rotunde“. 

Există și alte mituri asociate dragostei romantice, mitul sufletelor pereche, mitul dragostei 

la prima vedere. Goode susţine că dragostea romantică nu este necesară formării unui cuplu dar în 

fiecare cultură există, totuşi, cântece asociate bucuriei iubirii sau durerii din dragoste.  

Teoria filtrelor. Cercetările clasice referitoare la alegerea partenerului s-au centrat pe 

explorarea motivaţiei conştiente, astfel conturându-se câteva teorii care explică filtrele alegerii 

partenerilor. Potrivit teoriilor clasice, alegerea partenerului devine un proces de „filtrare”.  

Davies și Kearckoff (apud Mitrofan, Ciupercă, 2009), susţin că decizia maritală este 

rezultatul unei selecţii pe cinci paliere, în care câmpul alegerilor este succesiv îngustat până când 

alegerea finală este făcută, astfel:  

 filtrul proximităţii, operând în alegerile tradiţionale ale partenerilor, pe baza îngustării 

posibilităţilor de prospectare (partenerii potenţiali la care eşti expus); 

 filtrul similaritate-complementaritate, bazat pe teoria asemănării (Mowrer) şi teoria nevoilor 

complementare a lui R. Winch. Pe baza lor s-a dezvoltat al treilea sistem de operare în selecţia 

partenerului, numit complementaritatea – filtrul complementarităţii (Kellz și Conlez, 1987); 

 filtrul atracţiei personale; 

 filtrul compatibilităţii, în care dragostea romantică, dorinţa sexuală, scânteia „biochimică” a 

atracţiei fizice, armonia bioenergetică dezvăluie pe rând secretele afinităţilor elective; 

 filtrul alegerii, bazat pe conştientizarea motivelor de atracţie faţă de o persoană de sex opus, 

cristalizându-se prin alegerea partenerului.  

Deoarece teoriile filtrelor surprind aspectele conştiente ale alegerii parteneriale, ne 

propunem să studiem aspectul inconştient implicat în dinamica alegeri parteneriale.  

Transferul de excitabilitate nervoasă. În urma unor cercetări s-a constatat că persoanele 

aflate în situaţii care le provoacă frică, oboseală, excitabilitate, tensiune nervoasă pot interpreta 
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această stare ca fiind un efect al îndrăgostirii, dacă în preajma lor se află o persoană atractivă. În 

psihologia socială aceste fenomene sunt explicate prin ipoteza atribuirii eronate a excitabilităţii 

(Iluţ, 2005). 

Atractivitatea fizică este un alt aspect pe care se poate baza o alegere partenerială. 

Frumuseţea fizică a fost întotdeauna un factor de atracţie erotică. 

Un alt fenomen care poate întări o alegere este ceea ce psihologii sociali numesc efectul 
„Romeo și Julieta”. Opoziţia părinţilor îi poate determina pe tineri care s-au ales să meargă mai 

departe cu relaţia lor. 

Bibliografie 

1. Alecu, Gabriela, Socializarea copilului în familie, în Bunescu Gh., Alecu G., Badea D., Educaţia 

părinţilor. Strategii şi programe. Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1997. 

2. Baran-Pescaru, A., Familia azi. O perspectiva sociopedagogică, Editura Aramis, Bucuresti, 2004. 

3. Ciupercă, C., Cuplul modern - între emancipare şi disoluţie, Editura TIPOALEX, Alexandria, 2000. 

4. Coleman J, Intimate Relationship. Marriage and Family, MacMilan Publishing Company, New York, 

1988. 

5. Drîmba O, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol 11, 2003. 

6. Ilut, P., Sociopsihologia și antropologia familiei, Editura Polirom, Iaşi, 2005. 

7. Mihăilescu, I., Rolul familiei în dezvoltarea copilului, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004. 

8. Mitrofan I, Mitrofan N, Elemente de psihologie a cuplului, Casa de Editură și Presă Şansa, Bucureşti, 

1994 

9. Mitrofan, N., Dragostea și căsătoria, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1984. 

10. Neculau, A., Comportament şi civilizaţie, Editura Ştiinţifică și Enciclopedică, Bucureşti, 1987. 

11. Vincent R, Cunoaşterea copilului, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1972. 

Calancea Robert, Calancea Angela 

PROVOCĂRILE ETICE ȘI PSIHOLOGICE ÎN CREAREA UNEI STRATEGII DE 

CIBERSECURITATE CENTRATE PE DREPTURILE OMULUI ONLINE 

THE ETHICAL AND PSYCHOLOGICAL CHALLENGES OF DEVELOPING 

CYBERSECURITY STRATEGIES WITH RESPECT TO HUMAN RIGHTS ONLINE 

Abstract 

For the last two decades, the internet has emerged and shaped our society. From a mere novelty, 

it’s proven to have become a force to be reckoned with, giving people a platform to express themselves, 

learn, make a living, and affect change on a scale and speed never before seen in the history of our 

civilization. And yet, for all the good it has allowed, the internet and cyber domain in general have also 

become arenas where the omnipresent crime, espionage and attacks have created a state of insecurity, 

one which ultimately allowed the narrative that the full freedom allowed by the internet, and the security 

needed by the people are somehow competing ideals. This narrative has created a longstanding 

cybersecurity debate where governments and businesses alike have flagrantly argued that in order to 

protect people online, their freedoms and agency have to be limited. In this article, we will discuss the 

ethical and psychological challenges that have to be tackled in order to develop a cybersecurity strategy 

centred on online human rights, and hopefully prove that security and the freedom entailed by general 

human rights are not only non-exclusive, but truly reliant on each other.  

Keywords: Internet, cyber domain, cybersecurity, security, human rights, government, 

corporations, ethical and psychological challenges, contradictions, debates, political agendas, positive 

and negative human rights conceptions, policies, international norms.  

Rezumat 

Timp de două decenii, apariția internetului a schimbat societatea noastră. În loc de a fi un simplu 

capriciu, el s-a dovedit a fi o forță considerabilă, oferind oamenilor o platformă pentru a se exprima, a 

învăța, a-și câștiga existența și a propaga schimbări sociale pe o scară și cu o viteză nemaivăzută de-a 

lungul întregii noastre civilizații. Și totuși, ignorând tot binele facilitat de el, internetul și domeniul 
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cibernetic în general s-au devenit a fi și o arenă unde crima, spionajul și agresiunile omniprezente au 

creat o stare de insecuritate, fapt ce a permis ulterior apariția narațiunii că libertatea oferită de internet, 

și securitatea necesară oamenilor sunt cumva idealuri incompatibile. Această narațiune a creat o intensă 

dezbatere pe tema cibersecurității unde atât guvernele cât și întreprinderile private au înaintat argumentul 

incendiar al nevoii de a limita libertatea și agenția oamenilor online pentru a-i proteja. În acest articol 

vom discuta provocările etice și psihologice ce vor trebui abordate în ordine de a crea o strategie de 

cibersecuritate centrată pe drepturile omului online, sperând că vom dovedi nu doar faptul că aceste 

idealuri nu se contrează, dar și că sunt cu adevărat interdependente. 

Cuvinte-cheie: Internet, ciber domeniu, cibersecuritate, securitate, drepturile omului, govern, 

corporații, provocări etice și psihologice, contradicții, dezbateri, agenda politică, concepție pozitivă și 

negativă a drepturilor omului, tactici, norme internaționale.  

The last decade has witnessed a clear fight in determining the extent and purpose that the 

Internet will play in the lives of people, both offline and online. As such, it is impossible to ignore 

the areas of both cyber security and cyber surveillance, and the role their development will play on 

online human rights. This is especially important as international state efforts of cyber espionage 

have given rise to the twin narratives of cyber war and cyber arms race, narratives which are 

increasingly used to encourage citizens to trade in civil liberties for security. In the US for instance, 

alleged cyber espionage by Chinese hackers is used as an argument to enable the Cyber Intelligence 

and Sharing Protection Act (CISPA) [7] which would enable state authorities’ unfettered access to 

vast data without the need for warrants. Similarly, threats posed by the new emerging technologies 

on the level of internal national security have been widely used by states to justify mass surveillance 

measures, as for instance in India it is not possible to access the Internet (even in cyber cafés) 

without official identification and detailed logs of the users’ browsing history. Unfortunately, the 

narratives used to justify such extreme measures take root in the very real dangers of cybercrime, 

as it is said that there are more than 150,000 types of malware and viruses currently in circulation, 

with a million people becoming victims of cybercrime every day [3]. Considering such statistics 

and the fact that critical infrastructure is becoming increasingly more reliant on the Internet, 

breaches have the potential to greatly violate human rights. Thus, it’s in the interest of governments 

to address these issues expediently as indeed the duty of a state is to protect the security and human 

rights of their citizens within their borders, even while pertaining to the cyber domain. However, 

any cyber security strategies that are to be developed have to be designed around internationally 

recognized human rights law, this being rarely the case. As such, in this essay we will analyse the 

ethical and psychological challenges of developing cyber security strategies with respect to human 

rights online, in order to see whether the identification of cyber threats and their proposed solutions 

are indeed able to ensure the upholding of human rights.  

Uncertainty of areas touched by the cybersecurity debate 

The first hurdle in developing effective cyber security strategies would be in fact to 

determine what the term “cyber security” actually means. At the moment there is a variety of 

contexts defined by various actors in which it may refer to the: security of Internet infrastructure; 

security of national infrastructure; security of applications and services; security of State online 

structures; and security of users. This ambiguous terminology has allowed for illegitimate and 

legitimate concerns to be conflated and mixed, thus preventing objective scrutiny which leads to 

sweeping solutions prone to abuse or misuse [2]. Furthermore, the use of the language of cyber war 

complicates matters further, as a terminology meant to be used for conventional offline domains 

such as “war” and “arms race” is inadequate in addressing online issues such as localizing damage 

or attributing responsibility. As acts of cyber war never entail violence, using the term “cyber 
espionage” would be recommended, as such acts are guided by different legislation and procedures 

than actual warfare.  

State and Business Propagation of Cyber Insecurity  
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Another issue in this debate is the role of the state in actually creating and maintaining 

insecurities. This misperception in the cybersecurity debate is caused by the fact that state rivalries 

are some of the main security threats, many choosing to invest heavily in developing offensive 

capabilities. One such example would be the Pentagon cyber weapon development program which 

in recent years has only accelerated by separating it from the process of acquiring conventional 

offensive capabilities. This sort of separation in the language of cyber arms made it possible to 

expand the budgets of military intelligence in times of general austerity. Such trends have also been 

noted in countries such as China and the UK where 59% of GCHQ’s budget for developing their 

Cyber Security Strategy has gone into developing offensive capabilities [19]. Yet paradoxically, 

examples of state-sponsored attacks do nothing more than confirm the need for such investments 

with some famous large scale attacks including the alleged Russian DDOS attack on Estonia’s civil 

and banking services in 2007, and the US-Israeli sabotage of nuclear facilities in Iran using the 

Stuxnet worm. Although the Internet architecture is too robust for long-term damage, the techniques 

employed by those states are incredibly similar to those used by cyber criminals, indicating that 

governments abuse themselves the breaches they claim to oppose [6]. In actuality, the US leg 

Stuxnet attack is the only attack that has led to physical offline damage, being arguably an act of 

open warfare that showed the disingenuous role states play in the cyber security domain.  

Such discourse of cyber war and arms race also built a lucrative market for businesses to 

provide technologies meant to combat such threats. Due to the cyber security industry being worth 

billions of USD every year [6], the influence of this industry is not to be underestimated. The Centre 

for Responsive Politics found that the US number of lobbying reports featuring the term “cyber 

security” has doubled from 2011 to 2012 [13], with large amounts of that money being used to 

lobby politicians. The fact that such industry actors are able to drive the agenda so effectively is 

problematic considering their invested interests, the gravity of their power being further compiled 

by the secretive relationship they have with the governments that contract them. This allowed for a 

world where companies based in democratic states have been found to sell technology allowing 

extensive surveillance to renowned authoritarian regimes. Usually, neither the software companies, 

nor the governments involved disclosed such dealings [14].  

These circumstances create a system where governments actively create a state of cyber 

insecurity and public fear where they effectively demand citizens to accept their surveillance and 

offensive capabilities, deadlocking the debate in a state from which only governments and large 

industries are to gain. 

Debate Stagnation by the Convolution of Distinct Threats  

The adoption of effective cyber security strategies is further obstructed by conflating two 

separate threats. These include threats where technology is integral to the risk such as DDOS 

attacks, cyber espionage or sabotage to critical infrastructure, and threats conducted over the 

Internet but with a risk independent to it such as spam, online terrorist planning or distribution of 

child pornography. In the latter case, although technology affects the nature of the crimes, it’s not 

integral to their nature.  

By merging the two distinct categories of actual attacks with impact on infrastructure with 

that of spam which is more an annoyance than threat, the narrative of urgency and crisis ascribed 

to the former is disingenuously attributed to the latter [2]. This merger is problematic since there 

are clearly defined international standards in dealing with the latter type of threat (spam), and a 

shortage of legal human rights centred analysis of standards protecting computer systems and 

national infrastructure [2]. Yet as countries become more invested in developing cyber security 
strategies, a human rights approach is becoming increasingly more important. Thankfully, a great 

deal of work was done in the case of content-related crimes since the publication of the report on 

the “Internet and Freedom of Expression” by the UN Special Rapporteur Frank La Rue, signalling 

the need to develop content related responses within internationally accepted limits on the freedom 
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of expression. However, such guidelines are often ignored by governments, which too often apply 

rarely legitimate content restrictions “without any legal basis, or on the basis of broad and 

ambiguous laws, without justifying the purpose of such actions; and/or in a manner that is clearly 

unnecessary and/or disproportionate to achieving the intended aim” [10]. As such we come back to 

the two types of cyber threats and how the sense of urgency and impact specific to technology-

based cyberattacks is bundled to the entirety of cyber security.  

This led us to seeing the adoption of cyber security strategies that regularly violate human 

rights. Governments are effectively using vague external threats to justify investments in offensive 

cyber capabilities and mass surveillance technologies meant to control the Internet and their citizens 

[2]. The clouded nature of cyber security narratives has led to the perception that all responses are 

appropriate and legitimate, allowing eventually both authoritarian and democratic states to justify 

extensive data collection and surveillance mechanisms. Other “security” measures include “Internet 

kill switches”, encryption restrictions, filters, blocking mechanisms and the introduction of real 

name policies [2]. And yet despite their real threat to civil liberties, they usually lack judicial 

oversight and publically available data on their effectiveness, fact often excused by the claim that 

the availability of such statistics would impact security efforts. Despite the uncertainty of their 

effectiveness, what is certain is that such measures nullify the benefits the Internet brings. Still, it 

seems that governments demonstrate more acceptance to the idea that there must be clear limits on 

the powers they can exercise in the cyber domain as “The same rights that people have offline must 

also be protected online” [18]. Laws and practices affecting online human rights attain legitimacy 

only in so long as they fall within the constraints and standards allowed by the international human 

rights law.  

Human Rights Approach to Cyber Security 

We are thus lead to the idea that cyber security must be developed through the prism of 

human rights. 

This would entail the fact that the interests of citizens should be the first thing considered 

when developing cyber security policies. When doing so, states should further switch from a 

negative conception to a positive one, as policies solely aimed at providing an absence of harm 

were shown to eventually disempower people while disproportionately benefitting the power 

players such as governments and businesses. Security should not refer simply to a lack of harm, but 

to a substantive concept that actively empowers people to access crucial resources and capacity to 

act. Thusly cyber security must play a facilitating role, allowing people the ability to be “fearless” 

as long as their respect towards others’ human rights is mutual [2].  

Such a human rights centred approach to cyber security must be followed by the assertion 

that the assessment of the effectiveness of a cyber security measure must take into consideration 

not only the potential impact of threats, but also that of the proposed solutions. “If a measure taken 

in the name of protecting people from harm undermines their human rights in such a way and to 

such an extent that their ability to gain access to and use the Internet has been considerably impeded, 

it cannot be considered a reasonable security measure” [2]. This approach would immediately cast 

light on the promiscuous relationship between cyber security and mass surveillance pushed by 

multiple governments across the globe. Surveillance often prescribes an increase in vulnerability, 

for instance when decreasing encryption standards. One could say that governments ask people to 

give up their agency and ability to protect themselves in exchange for policy measures that actively 

empower their governments and disempower them, without having a clear frame of reference as to 

how effective such measures actually are. An example of duplicitous policies would be South 
Korea’s real name policy, which was in fact found to make people more insecure, as the data 

collected by the government was unveiled following high profile hacking attacks [9]. And although 

surveillance on certain individuals might be mandated by circumstances, it should be conditioned 

that such surveillance be both proportionate and necessary to nullify the threat. Yet often the case 
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is that surveillance and cybersecurity are often inimical towards each other, and a proper 

cybersecurity strategy must recognize this ideological divide. 

Having human rights applied to cybersecurity debates requires all participating actors to 

familiarize and promote human rights standards. The “International Principles on Communications 

Surveillance and Human Rights” [8] developed by civil society organizations and international 

experts provides the main principles of a human rights approach to cyber security, followed by the 

UN Special Rapporteur. 

Despite the right of peaceful assembly, presumption of innocence and effective remedy being 

present in this debate, they are overshadowed by the importance of the right to privacy and the 

freedom of expression. The first one assures that a citizen’s data and communication would be 

guarded against preying eyes of government, industry, and other citizens. Although important, it 

doesn’t’ fully protect against government enabled content control aimed at exacting security 

policies at the Internet Exchange Points which act as “internet borders” of sorts. Thus equal stature 

must be given to the freedom of expression, which is violated when measures are taken which 

prevent people from receiving, imparting and seeking expression and information.  

Both these rights can be legally restricted depending on the circumstances, yet there must be 

limits. Interfering with freedom of expression will be legitimate only upon respecting the tripartite 

test consisting of it being limited for a purpose outlined in article 19(2) ICCPR, as well as being 

least restrictive and necessary to achieve the prescribed aim [2]. Equivalently, interfering with the 

right to privacy requires legal mechanisms outlining mechanism of exceptional circumstances 

allowing such breach, as well as it being approved by a State authority empowered by law to do so 

with respect to the principle of proportionality [10]. Although some non-adhering measures might 

lend an increase in network security, they should be considered redundant as they ultimately 

undermine the substantive security of people, and their fearlessness.  

Contested Issues 

Following this deconstruction of the legal requirements for a just and efficient mechanism 

of developing cyber security strategies consistent with internationally recognized human rights, we 

have to look at other more narrowly defined legal and ethical questions essential for a human 

centred cybersecurity strategy.  

The first would be to look at the importance of anonymity, and the constant attacks on this 

constant staple of the cyber domain. More countries provide internet only after real name 

registration, allowing for more effective tracking of their citizens online, without having placed 

safeguards on the users’ right to privacy or presumption of innocence. A comment related to the 

issue was made by the South Korean Constitutional Court when assessing the “Internet Identity 

Verification Rule” stated that such mandatory identification measures treat “all people as potential 

criminals”. The court also observed that anonymity on the Internet allows for information and 

opinion sharing outside of gender, age and social classes, making governance more reflective and 

diverse thus promoting democracy. Anonymity, notwithstanding undesired side-effects, should thus 

be protected in light of its constitutional values [15].  

Another issue arises in public-private information sharing. Often the multistakeholder 

approach is preferred as information sharing between private companies and government structures 

allows for swift responses to security threats. Yet without safeguards this may lead to human rights 

violations, as proven for instance by the secretive massive information exchange between AT&T 

and the CIA without warrants [16]. Cyber security strategies mention the need for information 

sharing, but in order to avoid arbitrary information sharing and undue influence, scrutiny and 
safeguard mechanism have to be developed alongside them.  

Further on, reconciliation must be made between the standards of protection for metadata 

against those for the content of the communication themselves, metadata meaning for instance 
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addresses and receipts along with logs and IP addresses of messages [2]. While in the offline era 

where metadata such as landline numbers couldn’t lend as much vital personal information, in the 

era of the internet of things, it may be just as essential to protect it as the content of those 

communications themselves. The degree of differentiation between metadata and content is a legal 

question that must be tackled for efficient cybersecurity policies.  

Next, an efficient cybersecurity strategy must demarcate what constitutes legitimate protests 

in the online domain, as the internet can be used for more than just organizing offline protests. 

Following “Anonymous’” dissent though denial of service attacks against PayPal, MasterCard [1] 

and even the US Department of Justice following Aaron Swartz’s suicide [11], governments such 

as US and UK proceeded to arrest politically motivated online dissidents without considerations of 

the legitimacy of the hacker’s speech [12]. Online hackers involved in the PayPal hacks and such 

were given prison sentences disproportionate for a real world protest, and comparable in severity 

to those given to cyber criminals, despite the fact that their actions were distinguished from crimes 

by attempting to protest and cause change. This non-differentiation actively undermines citizen’s 

right to dissent in an era where expression is all but enhanced through the Internet.  

Finally a negative trend is noted by nations trying to centralize the Internet as the “sovereign 

right of the States”, in an effort to control it more efficiently [17]. Cybersecurity often encounters 

the notion of powerful benevolent states wishing to provide security for their citizens, while in 

actuality, as Ron Deibert pointed out, this denial of the multistakeholder approach does nothing 

more than creating odd domestic privacy concerns while fuelling reciprocal suspicions on an 

international scale [4]. 

Conclusions 

There is an urgent need of a human rights centric reform in the adoption of new cybersecurity 

strategies and policies. The lack of precise definitions, unjustifiable sense of urgency, superficial 

efforts in establishing the nature of each type of threat and the consequences of the proposed 

solutions, and the problematic relationship between governments and businesses are all but the 

policy based problems for a just cybersecurity strategy. And important though they may be, for a 

truly free and liberating internet, the international community and individual governments alike 

must understand that security is a positive concept, including the right to anonymity, dissent and 

multistakeholder ability to decide what is best for this new emerging resource. As Hillary Clinton 

put it: “Without security, liberty is fragile. Without liberty, security is oppressive [6]”. It’s time to 

understand that true liberty and security are not self-exclusive, both ethically, and politically.  
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Бхоти С., Каланча А., Абд Аль Кадер С., Александрова М.В. 

ВАЖНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ РЕБЁНКА 

В ШКОЛУ 

IMРОRTANȚA DIAGNОSTIСULUI РSIHОLОGIС ÎN INTRARЕA СОРILULUI LA 

ȘСОALĂ 

THЕ IMРОRTANСЕ ОF РSYСHОLОGIСAL DIAGNОSIS IN THЕ ЕNTRY ОF THЕ 

СHILD IN SСHООL 

Резюме 

Неправильное решение перевести ребёнка в школу, когда он ещё не созрел для этого, 

может повлечь за собой тяжёлые последствия. Поэтому очень важно в спорных случаях провести 

диагностику, чтобы точно установить каковы шансы и прогнозы. В данной статье, приводится 

пример конкретной психодиагностики и её рекомендаций.  

Ключевые слова: психологическая диагностика, поведенческие проблемы, речевые 

проблемы, вербальная диспраксия, подготовка к школе. 

Rеzumat  

Dесizia grеșită dе a transfеra un сорil la șсоală, atunсi сând nu еstе înсă în starе să faсă aсеst 

luсru, роatе duсе la соnsесințе gravе. Рrin urmarе, еstе fоartе imроrtant să sе еfесtuеzе diagnоstiсarеa 

рsihоlоgiсă în сazuri disсutabilе, реntru a stabili еxaсt сarе sunt șansеlе și рrеviziunilе. În aсеst artiсоl 

еstе рrеzеntat un еxеmрlu dе рsihоdiagnоstiсă sресifiсă și rесоmandărilе salе. 
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Сuvintе-сhеiе: diagnоstiс рsihоlоgiс, рrоblеmе соmроrtamеntalе, рrоblеmе dе vоrbirе, 

disрraxiе vеrbală, рrеgătirе реntru șсоală. 

Abstraсt 

Thе wrоng dесisiоn tо transfеr a сhild tо sсhооl, whеn nоt yеt ablе tо dо sо, сan lеad tо sеriоus 

соnsеquеnсеs. Thеrеfоrе, it is vеry imроrtant tо сarry оut рsyсhоlоgiсal diagnоsis in quеstiоnablе сasеs 

in оrdеr tо dеtеrminе еxaсtly what arе thе сhanсеs and thе рrеdiсtiоns. This artiсlе рrеsеnts a sресifiс 

рsyсhоdiagnоstiс еxamрlе and its rесоmmеndatiоns. 

Kеy-wоrds: рsyсhоlоgiсal diagnоsis, bеhaviоral рrоblеms, sреесh рrоblеms, vеrbal dysрraxia, 

sсhооl рrерaratiоn. 

Неправильное решение перевести ребёнка в школу, когда он ещё не созрел для этого, 

может повлечь за собой тяжёлые последствия для всех: и для самого ребёнка, который не 

может соответствовать школьной программе, не имеет достаточно терпения. Для учителей, 

которым сложно поддерживать дисциплину при проблемах поведения. Для родителей, 

которые бессильны перед недовольной системой. Поэтому очень важно в спорных случаях 

провести диагностику, чтобы точно установить каковы шансы и прогнозы, дать чёткие 

рекомендации. Возможно, оптимальное решение- оставить ребёнка в детском саду, или 

перевести в специализированный класс. В Израиле на сегодняшний день всё больше 

специализированных детских садов и ясель, так как и потребность в них растёт. Вместе с 

тем, в возрасте детского сада ещё сложно определить настоящие потребности и сложности, 

и особенно дать прогнозы на будущее. Своевременная диагностика, таким образом, очень 

важна, и способна направить ребёнка в подходящую для него школу или класс, что поможет 

ему правильно развиваться.  

В данной работе рассматривается случай из жизни ребёнка, у которого начались 

серьёзные проблемы ещё в детском саду, но своевременная диагностика помогла определить 

его в подходящий класс начальной школы.  

Анамнез: А. – ребёнок 6.5 лет, последние 7 лет воспитывается матерью и не видится 

с отцом, который проживает за границей. Посещает детский сад Х, специализированный для 

детей с речевыми проблемами. Мать ребёнка работает преподавателем в колледже, очень 

занята, но пытается играть важную роль в жизни А.  

А. – приятный мальчик, в последнее время страдающий от перепадов настроения. 

Он бывает весёлым и энергичным, но иногда, разозлившись, становится агрессивным с 

детьми и воспитателями детского сада. К сожалению, в последнее время (3 месяца) он 

становится физически грубым и со сверстниками, и с воспитателями, что и было причиной 

проведения данной диагностики.  

Развитие ребёнка: по описанию матери, А. был спокойным и милым младенцем, 

питался материнским молоком, контактировал с близкими. Вместе с тем, уже в раннем 

возрасте наблюдались следующие сложности в развитии: 

Речевые сложности, описанные как вербальная диспраксия: после того как, были 

замечено серьёзное отставание в развитии речи и сложности с самовыражением, была 

диагностирована вербальная диспраксия. А. направили в специализированный детский сад. 

Дополнительно занимается с логопедом 1 час в неделю.  

Пониженный слух (вследствие жидкостей в ушах). Операция по очистке ушей в 

возрасте 3.5 лет решила эту проблему, и слух полностью восстановился.  

Сложности в мелкой моторике. Сложности незначительны и решаются в рамках 

занятий трудотерапией в детском саду. 

Непослушание и агрессивное поведение в детском саду. 
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Семья: родители ребёнка разведены и не живут вместе последние 7 лет. А. и его 

старшего сына воспитывает мать, свою связь с А. она описывает как очень близкую. По её 

словам, она понимает своего ребёнка без слов на протяжении лет. В то же время, проблемы 

в поведении в последнее время перешли из детского сада и домой, и она обеспокоена 

поведением А., так как затрудняется поставить ему чёткие границы.  

Детский сад: по описанию матери, переход А. в старшую группу (подготовка к 

школе) вызвала острую реакцию, которая включала в себя неготовность к обучению, 

проблемы в поведении, агрессию и эмоциональные проблемы. А. Не готов заниматься, 

бунтует против установленных правил, ведёт себя вызывающе, провоцируя конфликты с 

воспитателями. 

Причины направления на психологическую диагностику.  

А. имеет сложности в развитии речи, поведения, абстрактного мышления. Неясно 

насколько правильно он оценивает реальность, способен ли правильно оценить ситуации в 

обществе, избежать риска. Данная диагностика была проведена с целью определить слабые 

и сильные стороны ребёнка и предложить дополнительные средства его социализации, 

особенно при переходе в первый класс школы.  

Проверка когнитивных способностей 

Тест на проверку интеллекта выявил серьёзные сложности в различных областях. 

Для эффективного функционирования на занятиях, А. необходима поддержка и пояснения 

взрослого, многочисленные повторения инструкций и заданий, подкреплённые примерами, 

и активная поддержка. Таким образом, данный тест проходил в неформальном формате, в 

очень гибкой форме [1,2].  

Оценка IQ очень низкая (1 процентиль). Речевые сложности А. в совокупности с 

другими очень усложняют процесс усваивания знаний, снижая результаты ниже его 

настоящих возможностей, так как ему сложно выразить себя и действовать в условиях 

напряжения и стресса. Таким образом, вполне возможно, что результаты теста [2] не 

полностью отражают способности ребёнка.  

Вместе с тем, можно говорить об общих тенденциях и сложностях. 

Сложности А. многообразны. Это и речевые трудности, и сложности в понимании, а 

также в абстрактном мышлении, не позволяющие делать выводы и обобщения [4]. 

Концентрация внимания и память на очень низком уровне, также, как и способность к 

перерабатыванию информации [3]. Вместе с тем, очень ясно прослеживается правильное 

понимание ситуаций в обществе и логическое мышление, которое может достигать среднего 

уровня для данного возраста (кубики-6, среднее низкое) [2,3]. 

Очень заметны речевые проблемы ребёнка в когнитивной сфере, и вполне понятно, 

что они наиболее затрудняют процесс обучения, и при повышении уровня требований (в 

школе) сложности А. возрастут. Рекомендуется продолжить занятия с логопедом, используя 

инструментальные элементы, которые помогут мышлению (например, при обобщении) [5]. 

В понимании и построении выводов –результаты между низким и средними баллами 

для этого возраста (2 процентиль) [2,3]. При благоприятных условиях (когда А. 

сконцентрирован, получает много примеров и поддержку) его способности логически 

мыслить приближаются к среднему. Вместе с тем, большинство мыслительных 

возможностей А. недостаточно развиты для данного возраста, способности к 

пространственному обобщению очень снижены. Понимание закономерностей и обучение 

правилам очень снижены [1,2].  

Рабочая память А. очень сильно меняется, так как ему сложно использовать ресурсы 

концентрации внимания последовательно, иногда он отчаивается и теряет терпение. Иногда, 
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чувствуя, что задание удаётся ему, А. действует сосредоточенно и более уверенно, но 

большую часть времени затрудняется помнить и использовать рабочую память [4]. Скорость 

обработки информации – низкая для данного возраста (3 процентиль). А. затрудняется 

выполнять простые задания, требующие соответствие глаза-руки-концентрации, ему сложно 

осмыслить пространственную информацию. Таким образом, присутствуют сложности в 

концентрации внимания [4,5]. 

Пространственное восприятие и графомоторика 

Очень заметны сложности в графомоторике. Способности А. не соответствуют 

возрасту, ему сложно правильно чертить, рисовать, его рисунки не точны и работает он 

очень медленно. По всей видимости, данные сложности проистекают из серьёзных проблем 

развития [3,5].  

Трудности в эмоциональной сфере 

А. подкупает своим обаянием и улыбкой, что вызывает желание помочь ему и узнать 

его получше. Он очень старается функционировать наилучшим образом, и, несмотря на свои 

многочисленные и объективные проблемы, проявляет настойчивость и упорство, а также 

способность попросить помощи, чтобы функционировать.  

Результаты диагностики говорят об эмоциональной незрелости для данного возраста 

[2,3,4]. А. затрудняется действовать в соответствии с ожидаемым в этом возрасте. Он 

автономен и справляется с самыми простыми заданиями самостоятельно, но ему требуется 

поддержка, направление со стороны взрослого, иначе он чувствует себя растерянным. Ему 

требуется специальная образовательная структура, с чёткими рамками и терпимая к 

сложностям в обучении и поведении. Важно ставить чёткие и ясные границы, часто 

поощрять успехи, давать немало поддержки и тепла. А. всё ещё очень зависит от окружения, 

в этом проявляется его незрелость. Поэтому важно, чтобы взрослое окружение было 

ориентировано на терапевтическое воздействие, иначе поведение А. рискует быть 

бунтарским и регрессировать. А. характеризуется сложностями в самовыражении, ему 

сложно успокоиться, если он чем-то расстроен, он очень импульсивен. Все 

вышеприведенные факторы указывают на эмоциональную незрелость, осложняющую 

переход в период латентности [4,5]. Дети в этом состоянии заняты обучением в нормативной 

форме, приобретают важные навыки и друзей. А. не уверен в себе, тревожен, затрудняется 

учиться самостоятельно и нуждается в большой поддержке. 

Сложности развития А. в языковой сфере осложняют и сферу чувств, так как ему 

сложно выразить свои переживания в форме диалога, и он страдает от этого долгий период 

времени. Сложно ясно передать ближнему свои эмоции, поэтому и связи со сверстниками не 

идеальны. А. способен передать с помощью языка самые базисные чувства, которые умеет 

отличать и называть. Но возможность размышлять у А. не развита, и таким образом чувства, 

которые он может назвать, не проходят обработку, и он демонстрирует их с помощью 

вызывающего поведения, часто не соответствующего ситуации. 

Самооценка А. часто колеблется- от хорошего настроения до ранимости. Он сознает 

свои многочисленные сложности и очень хочет преуспеть и быть как все. Переживает что 

его сочтут слабым, неудачным и ранимым в силу объективных проблем, и обороняется, 

используя агрессию в поведении [4,5]. А. не всегда верит в себя. Бывают времена, когда его 

вера в себя снижается (от страха неудачи, например, или от обиды), тогда он становится 

более агрессивным, чтобы чувствовать себя сильным и неуязвимым. Но в основе 

вызывающего поведения лежит большая ранимость, неуверенность в себе и свои силы, а 
также желание найти тех, кто поддержит, поверит в него и поможет ему преуспеть. Цель 

вызывающего поведения- сохранить собственное достоинство, но результат 
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противоположен, так как он вызывает злость окружения, неодобрение и установку границ, 

которые вполне может воспринять как ослабление собственный позиций и отторжение [5].  

Многочисленные сложности А. способны скрыть его внутреннее душевное 

состояние. Проблемное поведение и сложность в ясной коммуникации с окружающей 

средой создают А. имидж бунтующего и не согласного ребёнка, не способного 

адаптироваться к среде. Но, внутри от раним и печален. Результаты диагностики выявили 

депрессивные элементы душевного состояния. А. затрудняется справиться сам с ситуацией. 

Ему сложно доверять людям, он пытается понять намерения других. Он боится потерь, и 

иногда думает о людях, которые уехали навсегда, умерли или отсутствуют [5]. 

Связь А. с матерью очень близкая и тёплая. Заметно, что мать много внимания и 

энергии уделяет развитию А., старается воспринимать его с большим терпением и 

направлять в правильное русло. В наблюдении за общением матери и А., были замечены 

положительные характеристики взаимоотношений родителя-ребёнка. Мать часто ведёт себя 

как посредник между ребёнком и окружающей реальностью, уравновешивая его 

потребность в независимости с потребностью в поддержке [3]. Мать А. быстро и гибко 

переходит от одного родительского состояния в другое, адаптируясь к потребностям сына. 

Иногда, она позволяет ему злиться, ошибаться, справляться самостоятельно, что не 

понижает самооценку. Иногда, с большим уважением, она предлагает ему как действовать и 

вести себя, и он соглашается. Иногда она использует юмор, чтобы понизить напряжение А., 

или объясняет намерения ближнего в более положительном ключе. Ясно заметно, что мать 

влияет и уравновешивает поведение ребёнка, и словами, и физическим контактом. Она 

создаёт расстояние и близость, которые соответствуют возрасту ребёнка, учитывая 

сложности в развитии. Когда А. в замешательстве или зол, мать не пугается его, а может 

успокоить – спокойным уверенным тоном, поясняя, как именно следует себя вести. Также, 

она использует юмор, с помощью которого успокаивает эмоции А., и он успокаивается и 

испытывает облегчение. И всё же мать испытывает сложности с установкой чётких границ, 

над чем ей следует поработать. Общение с матерью благотворно для А. и позволяет 

чувствовать себя защищённым.  

Одним из важных вопросов при диагностике был насколько правильно А. оценивает 

реальность. Сложно ответить однозначно на этот вопрос, так как ярко выраженные речевые 

сложности А. затрудняют общение с ним, и не всегда понятно, что именно он имеет в виду. 

Но, скорее всего, речь идёт о вербальной диспраксии, а не о помехах в мыслительном 

процессе. А. очень раним и осторожен в общении с новыми людьми, и придерживается 

оборонительной позиции, что не всегда объективно [5,6]. Клиническое наблюдение всё же 

привело к выводу, что речь не идёт о психотическом состоянии. А. не входит в группу риска 

психических болезней [6]. А. реагирует на чёткие указания, и тогда его поведение логично и 

эффективно, он исправляет свои ошибки, если их чётко и терпеливо объяснить. Развитие А. 

в ближайшие годы сильно зависит от стабильности в окружающей его среде, от его матери, 

которая является единственным близким человеком для него, от продолжения занятий с 

логопедом и, возможно, психологом. Есть надежда, что при всех этих условиях состояние А. 

стабилизируется, он обретёт уверенность в себе и будет больше учиться и контактировать 

со сверстниками.  

Рекомендации 

Очень важно, чтобы школьная среда, в которую попадёт А., продолжила традиции 

специализированного детского сада. Это должен быть небольшой коллектив (желательно не 
больше 10 учеников), персонал должен быть ориентирован на терапевтический и 

персональный подход к ребёнку. Для А. важно создавать разделение между фантазиями и 

реальностью, учиться выражать словами мысли и чувства, отделять желаемое от 
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действительного, подробно и терпеливо объясняя, как построены отношения в окружающем 

мире.  

Отнестись со всей серьёзностью к депрессивным элементам в душевном состоянии 

А., говорить об этом открыто, повышать самооценку. 

Продолжать занятия с логопедом, желательно в рамках школы.  

Помогать матери усиливать родительские качества, особенно установку чётких и 

понятных границ.  
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Cebotari Stanislav 

RESOCIALIZAREA INFRACTORILOR CU VÎRSTA 18-25 ANI, CARE SĂVÂRȘESC 

INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 

RESOCIALIZATION OF CRIMINALS AGED 18-25, WHO COMMIT CRIMES 

AGAINST PROPERTY 

Rezumat 

Personalitatea infractorului cu vârsta de 18-25 ani, care a săvârșit un furt, nu constituie un nou 

tip al personalităţii umane și nu prezintă un pericol social din punctul de vedere ai violenței fizice, dar 

care, din cauza unui cumul de trăsături pronunţate și a unui sistem de valori deficitare, este predispus 

spre un comportament delicvent. Implicarea lor într-un program bazat pe componente de schimbare 

comportamentală şi pe educaţie socială va reduce nivelul de recidivă infracţională. 

Cuvinte-cheie: infractor, furtul ca infracţiune contra patrimoniului, condamnat, recidivă 

infracţională, program de resocializare.  

Abstract 

The personality of an criminal aged 18-25 years, who has committed theft, doesn’t represent a 

new type of human personality and it doesn’t present social danger from the point of physical violence, 

but because of more pronounced features and a system of negative values is disposed to a delinquent 

behavior. The involvement of the criminal in a special program based on components of behavioral 

change and social education, will reduce the  level of ciminal recidivism. 

Key-words: offender, theft as a crime against heritage, convicted, criminal recidivism, 

resocialization program. 

Resocializarea deţinuţilor este astăzi nu doar o problemă a serviciului penitenciar și a 

probaţiunii, ci și a întregii societăţi, iar realizarea eficientă a procesului dat poate contribui la 

dezvoltarea morală a societăţii, micşorarea numărului de recidive și adaptarea fostului deţinut la 

normele pe care le impune societatea.  

Mai mult de 50% dintre infracțiuni contra patrimoniului, preponderent furturile, sunt 
comise de tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani [6]. Existenţa totodată a unui număr mare 

de recidive infracţionale în rândul tinerilor implică necesitatea de a realiza și a implementa un 

program psiho-social conceput în mod special pentru cei care săvârșesc acest gen de infracţiuni [1].  
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Iar vârsta de 18-25 ani constituie perioada când tânărul este constrâns şi monitorizat mai 

intens de organele legislative și poate fi direcţionat uşor prosocial, adică poate însuşi fără efort o 

meserie şi este apt pentru a crea o familie, aceasta fiind o caracteristică de vârstă.[4]. Totodată ne 

confruntăm cu lipsa unui mecanism integrat în sistemul de instruire din rețeaua penitenciară. Este 

vorba despre programe de schimbare comportamentală (program de eliberare pentru cei care comit 

infracțiuni contra patrimoniului) și programe de educaţie socială care ar ajuta condamnatul să se 

reintegreze cu succes în societate. Lipsa instrumentelor de intervenție psiho-socială pentru aceste 

categorii de infractori recidivişti (hoţi-recidivişti) a condus la crearea unui astfel de program realizat 

pentru eliberarea deținuților tineri, care au săvârșit infracțiuni contra patrimoniului, în scopul de a 

scădea numărul de recidive și a-i re-socializa pe foștii deținuți. 

Programul formativ se bazează, în exclusivitate, pe rezultatele obținute în experimentul de 

constatare. Precum a fost demonstrat în experimentul de constatare, valorile deținuților sunt: banii, 

puterea, independența și recunoașterea socială. Toate aceste valori sunt soldate cu o experiență 

negativă de viață, un mod de gândire periculos (antisocial). Totodată, a fost scos în evidență 

comportamentul deținuților cu reacţii emoţionale necontrolate la extravertiţi, vorbăreţi, superficiali 

emoţional, superficiali afectiv şi cu o slabă înțelegere asupra motivelor unui astfel de 

comportament. Deținuții s-au dovedit a fi impulsivi, fără respect pentru norme, mai puţin capabili 

de empatie, nonconformiști, cu o slabă toleranţă la frustrare, cu orientare spre acțiuni riscante, 

manipulativi, superficiali în relaţii și fără simțul culpabilității. Au dificultăți de concentrare, au un 

autorespect scăzut, reacţionează excesiv chiar și la probleme minore, sunt stângaci social, nu cunosc 

cum să îşi exprime emoţiile și au tendinţe spre intelectualizare (mecanism de apărare), 

neconvenționali și distanți în relațiile sociale.  

Așadar deținuții care au comis infracțiuni contra patrimoniului cu vârsta cuprinsă între 18-

25 ani au tendinţa de a încălca normele sociale, sunt suspicioși, interpretativi şi ostili.  

Din acestea rezultă că avem de a face cu un cumul de ostilitate și revendicativitate, pe de o 

parte, și o atitudine rebelă și antisocială, pe de alta. Anume datorită acestor caracteristici evidențiate 

la tinerii infractori a fost conceput programul psiho-social de intervenție, care s-a bazat pe două 

direcții distincte: pe educație socială (dezvoltarea gândirii abstracte, voința, motivația muncii, 

autocontrolul, dezvoltarea empatiei, încrederii în sine, valorile) și pe schimbare comportamentală 

(diminuarea tendinței spre furt apelându-se la mecanismele de autoapărare: intelectualizare, 

raționalizare etc.). 

Organizarea experimentului de formare, scopul și obiectivele 

Scopul experimentului formativ a constat în resocializarea tinerilor infractori cu vârsta 

cuprinsă între 18-25 ani, care săvârșesc infracțiuni contra patrimoniului prin implicarea unui 

program de resocializare, bazat pe componente de educație socială cu elemente specifice și 

schimbare comportamentală, orientată spre depășirea mecanismelor de apărare.  

Obiectivele cercetării. Studierea și analiza literaturii de specialitate privind domeniul 

studiat, elaborarea și realizarea proiectului de cercetare prin aplicarea diferitelor metode şi tehnici 

de investigare psihologică: 

1) evidenţierea particularităților de personalitate ale infractorilor cu vârstă de 18-25 ani, 

care au comis infracţiuni contra patrimoniului;  

2) identificarea factorilor determinanți spre/către infracțiune;  

3) identificarea riscurilor de recidivă; 

4) elucidarea particularităţilor legislaţiei RM referitoare la reglementarea procesului de 

resocializare a condamnaţilor; 
5) elaborarea, validarea și implementarea unui program psiho-social, având ca obiectiv 

resocializarea tinerilor care au comis infracțiuni contra patrimoniului;  
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6) elaborarea recomandărilor practice pentru specialiştii ce se ocupă de resocializarea 

celor care au săvârșit furturi.  

În contextul experimentului am avut de verificat următoarele ipoteze. 

 1. Presupunem că tânărul hoţ, cu vârsta de 18-25 ani, dovedește o multitudine de factori 

de risc şi o serie de particularități de personalitate, care au determinat și vor determina în continuare 

săvârșirea infracţiunii (furtului);  

2. Presupunem că întocmirea unui program eficient de resocializare pentru tinerii-hoţi va 

diminua comportamentul infracţional şi va scădea riscul de recidivă.  

Activitatea formativă a fost realizată în perioada iulie 2012 – martie 2013 şi s-a desfăşurat 

pe un lot de subiecţi în număr de 48 de persoane cu risc înalt de recidivă, dintre care 24 constituiau 

grupul experimental, iar ceilalţi 24 – grupul de control. Subiecții sunt persoane ce își ispășesc 

pedeapsa în detenție. 

Experimentul formativ s-a realizat în cinci etape: 

1) selecția eșantionului de cercetare în baza rezultatelor obținute în experimentul de 

constatare; 

2) împărțirea pe loturi de subiecți: grup experimental și grup de control; 

3) elaborarea programului psiho-social de intervenție; 

4) implementarea programului în faza experimentală; 

5) evaluarea eficienței programului și analiza psihologică a rezultatelor. 

Programul de intervenție a fost realizat în 47 de ședințe, o dată pe săptămână, timp de 9 

luni de zile a câte 90 de minute ședința. Conținutul activităților a fost selectat și conceput în ordinea 

prezentată mai jos: 

 asimilarea cunoștințelor despre modul corect de viaţă al personalităţii în societate, 

despre modalitățile de soluționare a conflictelor interpersonale; 

 dezvoltarea capacității de reflecție asupra consecințelor comportamentului delincvent 

și identificarea soluțiilor prosociale alternative; a capacității de comunicare empatică, asertivă; a 

capacității de soluționare eficientă a conflictelor interpersonale; a capacității de monitorizare a 

timpului și a finanțelor, a capacității de autocontrol; a capacității de anticipare a posibilelor 

problemele care pot apărea odată cu eliberarea din detenţie în vederea reintegrării cu succes în 

societate; 

 formarea atitudinilor pozitive faţă de muncă, activităţile educative faţă de alţi oameni, 

faţă de sine; 

 dezvoltarea motivației pentru schimbarea comportamentului indezirabil; 

 formarea valorilor precum: adevăr, bunătate, altruism, corectitudine, muncă, familie; 

 formarea comportamentului prosocial al deținuților: empatie, inteligență emoțională; 

 organizarea pregătirii profesionale în vederea exercitării unei activități de muncă după 

eliberare; 

 oferirea consultațiilor psihologice individuale îmbinate cu cele de grup în vederea 

elucidării și remedierii problemelor individuale ale deținuților; oferirea ajutorului în avertizarea 

potențialelor probleme cu care se va confrunta după eliberare;  

 organizarea timpului liber prin asigurarea diversității activităților culturale; 

 prevenirea recidivei. 

Pentru a demonstra schimbările survenite în urma aplicării programului formativ au fost 

utilizate: Fișa de evaluare a riscului de recidivă, întocmită de către criminologii canadieni James 

Bonta, Don Andrews, testele MMPI și testul la valori Donald Super și fișa de evaluare a riscului de 

recidivă cf. D. Andrews și J. Bonta [5].  
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 După aplicarea fișei de evaluare a riscului de recidivă, am determinat că majoritatea 

infractorilor, care săvârșesc furturi, au debutat la o vârstă fragedă şi, până a fi reţinuţi pentru prima 

oară de organele abilitate, aveau deja comise cel puţin două acte de hoţie. Totodată, datele de 

constatare au demonstrat că majoritatea din ei sunt predispuși la recidivă, în cazul nostru 100%, și 

are un nivel înalt de recidivă infracţională. Iar după implicarea grupului experimental, în programul 

de formare nivelul de recidivă infracţională scade la 80%, iar la grupul de control nivelul de recidivă 

infracţională rămâne același. 

Rezultatele au mai indicat că infractorii din primul grup au obţinut un profil social normal 

cu un nivel scăzut al riscului de recidivă, pe când cei din grupul de control au rămas cu aceleași 

probleme pe care le-au avut în perioada de constatare. 

 Pentru o validare mai exactă a datelor ce evaluează riscul de recidivă la condamnaţii care 

au participat la programul de formare şi imediat după ce s-au eliberat din detenţie, am recurs la 

datele statistice ale DIP MJ RM, care demonstrează că majoritatea celor ce recidivează o fac în 

primii trei ani după liberare, consideraţi ani de criză pentru adaptarea foştilor condamnaţi. 

 Datele obţinute, în anul 2016, cu privire la aceşti subiecţi din grupul experimental au 

confirmat încă odată faptul că ei au un nivel scăzut al riscului de recidivă. 

Rezultatele comparative obținute la subiecții din grupul experimental la testul MMPI sunt 

prezentate în figura 1. 

 

Fig. 1. Rezultatele privind temperamentul deținuților din GE test și GE re-test (EPQ) 

În conformitate cu rezultatele obținute putem concluziona că media în re-test la GE a scăzut 

semnificativ, acest lucru fiind confirmat prin intermediul testului Wilcoxon pentru eșantioane 

perechi. La variabila extraversiune-introversiune (Z= 136,00, p= 0,001), GE/test M=15,17, iar 

GE/re-test M=14,00; La variabila neurotism am obținut un coeficient (Z= 105,00, p= 0,001), 

GE/test M=14,29, iar GE/re-test M=13,42.  

Dinamica pozitivă la GE după intervenția experimentală la variabilele extraversiune-

introversiune și neurotism ne comunică despre o stabilizare emoțională în urma intervenției 

experimentale a deținuților comparativ cu perioada precedentă. Din necesitatea de a avea multe 

contacte sociale și de a se orienta spre exterior, deținuții au devenit mai controlați emoțional, 

demonstrând un comportament mai puțin riscant și evaluând riscurile. Au început a se gândi la 

acțiunile întreprinse, să ia decizii gândite și analizate și să se ghideze de normele morale. 

 

Fig. 2. Rezultatele privind trăsăturile de personalitate la deținuții din GE test și GE re-test (MMPI) 
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Rezultatele prezentate în figura 2. ne permit să nu constatăm diferențe statistic 

semnificative la niciuna din variabilele prezentate la GE în test și retest, însă putem să menţionăm 

că deținuții din grupul de formare se prezintă în ambele etape test-retest ca subiecţi cu accentuări 

de personalitate, dar nu cu probleme psihopatologice. (Vezi tabelul 1.) 

Tabelul 1. Semnificația diferențelor test-retest – grupul experimental – testul Wilcoxon (MMPI) 

Variabile Z p 

exactitate 49,00 0,294 

corecție 52,00 0,301 

ipohondrie 86,00 0,982 

depresie 29,00 0,877 

isterie 61,50 0,932 

psihopat 34,00 0,497 

paranoia 35,50 0,473 

psihastenie 61,00 0,589 

schizofrenie 89,00 0,878 

hipomanie 63,50 0,841 

 

 

Fig. 3. Rezultatele privind valorile deținuților (Donald Super) din GE test și GE re-test 

Rezultatele din figura 3. confirmate statistic ne prezintă diferențe la următoarele variabile:  

 variabila independență (Z=39,00, p=0,013), GE/test M=11,25, iar GE/re-test M=12,42;  

 la variabila recunoaștere socială (Z=3,00, p=0,001), GE/test M=9,08, iar GE/re-test M=13,21;  

 la variabila bani (Z=253,00, p=0,001), GE/test M=13,88, iar GE/re-test M=9,58;  

 la variabila putere (Z=3,50, p=0,001), GE/test M=5,29, iar GE/re-test M=8,54;  

 la variabila creație (Z=0,00, p=0,001), GE/test M=6,79, iar GE/re-test M=12,46;  

 la variabila ajutor (Z=27,00, p=0,001), GE/test M=8,29, iar GE/re-test M=12,17;  

 la variabila dezvoltare (Z=26,00, p=0,001), GE/test M=10,58, iar GE/re-test M=13,46;  

 la variabila familie (Z=146,50, p=0,007), GE/test M=15,46, iar GE/re-test M=14,12;  

 la variabila cunoștințe (Z=0,00, p=0,001), GE/test M=16,17, iar GE/re-test M=13,33.  

La variabila succes diferențe statistic semnificative nu au fost evidențiate (Z=119,15, 

p=0,586), GE/test M=12,83, iar GE/re-test M=12,42 (Vezi tabelul 2). 

Tabelul 2. Semnificația diferențelor test-retest – grupul experimental – testul Wilcoxon (Donald 

Super) 

Variabile Z p 

independență 39,00 0,013 

escroc 3,00 < 0.001 

bani 253,00 < 0.001 

putere 3,50 < 0.001 
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succes 119,50 0,586 

creație 0,00 < 0.001 

ajutor 27,50 < 0.001 

dezvoltare 26,00 < 0.001 

familie 146,50 0,007 

cunoștințe 0,00 < 0.001 

Gh. Florian, 2001, menţionează că valorile ocupă un loc central în structura personalităţii. 

În penitenciar problematica normelor şi a valorilor capătă aspecte particulare, determinate de 

situaţia în care se găsesc infractorii. Absenţa libertăţii şi celelalte frustrări împiedică raportarea 

adecvată la aspectele semnificative ale existenţei de fiecare zi și ierarhia valorică este orientată spre 

un comportament antisocial [2]. 

Dinamica pozitivă și schimbările obținute la deținuții din GE se datorează faptului că ei au 

trecut prin programul de resocializare, care le-a permis să fie mai independenți prin activități de 

dezvoltare a gândirii analitice și i-a ajutat să fie mai culți în gândire și mai cumpătați. A crescut 

dorința de recunoaștere socială, ca recurs s-a schimbat și atitudinea față de viață și a apărut dorința 

de integrare în societate și dorința de a nu fi etichetați și de a fi acceptați în societate. Schimbările 

semnificative la valorile legate de bani au permis subiecților experimentali să nu tindă spre o 

independență financiară sau să pună în valoare chestiunile materiale și banii cu orice preț. Acest 

lucru nu mai este atât de important pentru ei. Această valoare a scăzut semnificativ. Valoarea putere 

a crescut, ceea ce semnifică că ei vor să fie activi pentru a organiza lucrurile utile în viață, munca 

și a iniția afaceri. Valoarea creativitate a crescut semnificativ și din creativitate antisocială s-a 

transformat în creativitate prosocială. În paralel a crescut și tendința de a oferi ajutor, de a se 

dezvolta în plan profesional și personal. Valoarea familie a scăzut din considerentul că a cedat 

valorii cunoștințe – motivația e că pentru a crea o familie este necesar mai întâi să ai o profesie 

solicitată pe piață pentru a putea asigura familia. Valoarea cunoștințe a crescut. Deținuții au pus 

accent pe valorile prosociale. 

După cum confirmă Gh. Florian, demnitatea, sănătatea, munca, egalitatea, omul, protecţia, 

iubirea etc. sunt apreciate prin prisma „stării de deţinut” şi ierarhizate în funcţie de presiunea 

necesităților nesatisfăcute în mediul penitenciar [3]. 

Schimbările survenite în urma aplicării programului de intervenție au permis deținuților să 

aprecieze valorile și să le ierarhizeze prin prisma „stării de om liber”, care i-a ajutat să fie 

independenți în luarea deciziilor, în schimbarea atitudinii față de viață, în gândire și în acțiuni, toate 

permițându-le o resocializare eficientă în societate. 

Gh. Florian afirmă că „studiul procesului de obiectivare a valorilor în locul de detenţie are 

în vedere faptul că, la nivelul individului, ele servesc ca instrument și etalon atât în alegerea între 

alternativele de acţiune, cât şi pentru dimensiunea proiectivă pe care o au, adică oferă motive și 

planuri de acţiune în împrejurarea de viaţă pe care o traversează individul la un moment dat”.  

Concluzie 

Bazându-ne pe cele prezentate mai sus şi pe studiile efectuate asupra personalității 

infractorilor aflați în detenție, în special cei care au săvârșit furturi, putem evidenția următoarele. 

 - Personalitatea infractorului care a comis un furt nu reprezintă un nou tip al personalităţii 

umane și nu prezintă un pericol social din punctul de vedere al violenței fizice, dar care, din cauza 

unui cumul de trăsături pronunţate și al unui sistem de valori deficitare, este predispus la un 

comportament delicvent. 

 - Majoritatea infractorilor, care săvârșesc furturi, au debutat la o vârstă fragedă şi, până a 

fi reţinuţi pentru prima oară de organele abilitate, aveau deja comise cel puţin două acte de hoţie; 

aceștia indică un nivel înalt de recidivă infracţională.  
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- Implicarea condamnaţilor, cu vârsta 18-25 ani, ce au săvârșit infracţiuni contra 

patrimoniului (furt) într-un program, bazat pe componente de schimbare comportamentală şi 

educaţie socială, reduce nivelul de recidivă infracţională. 

 Rezultatele au mai indicat că infractorii din primul grup au obţinut un profil social normal 

cu un nivel scăzut al riscului de recidivă, pe când cei din grupul de control au rămas cu aceleași 

probleme cu care s-au confruntat în perioada de constatare. 

Recomandări pentru implementare: Procedura de evaluare a particularităților de 

personalitate, a factorilor de recidivă, a valorilor, a motivației spre schimbare şi programul de 

intervenţie psihologică vor fi recomandate spre implementare în penitenciarele din RM și în cadrul 

inspectoratului național de probațiune.  

Informaţiile teoretice şi practice incluse în lucrarea prezentă constituie fundamentul unui 

ghid de bune practici pentru profesioniştii care lucrează în domeniul asistării infractorilor şi al 

condamnaţilor. Materialele prezentate în lucrare pot fi utilizate în formarea profesională continuă 

pentru psihologi, asistenți și pedagogi sociali preocupați de domeniul studiat: Workshop de formare 

continuă a psihologilor, modul de specializare în psihologie penitenciară, consiliere psihologică ș.a.  
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RESURSELE PSIHOSOCIALE: FACTORI DECISIVI ÎN MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII 

MINTALE 

PSYCHOSOCIAL RESOURCES: DECISIVE FACTORS MAINTAINING THE MENTAL 

HEALTH 

Rezumat 

În acest articol dorim să evidențiem faptul că resursele psihosociale sunt diferențe individuale 

și relații sociale care au un efect benefic asupra rezultatelor sănătății mintale și fizice. Trăim într-o 

societate în care ne întâlnim tot mai des cu factori stresanți care afectează starea sănătății noastre. Pentru 

a găsi originea, explicații și soluții psihologii sociali, medicali dar și cei ai psihologiei personalității, au 

studiat mult timp, diferențele individuale în resursele psihosociale. În urma diferitor cercetări s-a 

observat că aceste resurse care sunt: (stima de sine, optimismul, autocontrolul, strategii de coping și 

suportul social), sunt într-o strânsă legătură una față de alta dar în același timp sunt suficient de 

independente pentru a justifica o independență considerabilă care influențează starea de bine. În ultimele 

două decenii a devenit mai evident că multe dintre aceste diferențe individuale și relațiile sociale pe care 

le are o persoană contribuie într-un mod pozitiv asupra stării de sănătate. Termenii și informația includ 

în sine o serie de cercetări și abordări științifice care merită să fie tratate în ansamblu. În acest context în 

lucrarea ce urmează, ne propunem să scoatem în evidență, resursele psihosociale ca factori decisivi în 

menținerea echilibrului asupra sănătății. 

Cuvinte-cheie: sănătate, stres, resurse psihosociale, optimism, autocontrol, stimă de sine, 

coping, suport social. 

Abstract 

In this article we want to emphasize that psychosocial resources are individual differences and 

social relations that have a benefic effect on the results of mental and physical health. We live in a society 

http://www.gov.md/ro/advanced-page-type/date
http://www.penitenciar.gov.md/ro/statistica
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where increasingly meet stressors, that affect our health. To find the origins, explanations and solutions, 

medical, social psychologists and personality psychologists have studied long individual differences in 

psychosocial resources. As a result of various research, it has been noticed that these resources, such as 

self-esteem, optimism, self-control, coping strategies and social support, are closely linked to each other, 

but at the same time they are enough independent to justify a considerable self-sufficiency, that 

influences well-being. In the last two decades, it has become more obvious that many of these individual 

differences and the social relationships that a person has contributed, influence positively to health. 

Terms and information in themselves include a number of scientific research and methods deserve to be 

treated overall. In this context in the following paper we aim to bring out psychosocial resources as 

trigger factors in maintaining the balance of health. 

Key-words: health, stress, psychosocial resources, optimism, self-control, self-esteem, coping, 

social support. 

Capacitatea noastră de a face față evenimentelor neplăcute depinde de felul cum ne 

raportăm la resursele noastre. Resursele psihosociale sunt abilități, convingeri, talente și factorii de 

personalitate individuali care influențează modul în care oamenii gestionează evenimentele 

stresante și cooperează cu mediul exterior. Acestea includ stima de sine, optimismul, autocontrolul, 

strategii de coping și suport social. (Taylor S.E ) Toate acestea creează condiții benefice pentru 

funcționarea fizică și psihică a oricărei personalități. În primul rând, resursele psihosociale îi ajută 

pe oameni să evalueze stresorii potențiali în moduri mai bune. Evenimentele amenințătoare par mai 

puține atunci când oamenii sunt înarmați cu resurse psihosociale.  

Resursele psihosociale sunt corelate în mod credibil cu strategiile active de coping, care 

implică atragerea suportului social, gestionarea răspunsurilor emoționale la stres, colectarea de 

informații și luarea de acțiuni concrete. Persoanele cu resurse psihosociale sunt mai puțin 

susceptibile de a face față comportamentelor evitante, maladaptive, cum ar fi abuzul de substanțe 

sau retragerea. În cele din urmă, resursele psihosocială favorizează rezistența în fața stresorilor 

majori, precum dezastrele naturale și amenințările la adresa sănătății [11]. 

În societatea modernă ne întâlnim cu o serie de evenimente traumatizante care influențează 

personalitatea umană și sănătatea mintală a acesteia. Acești stresori pot avea impact atât la nivel 

emoțional cât și comportamental, cu atât mai grav ne poate influența starea sănătății mentale pe 

termen lung. Autoarea H. Selye definește stresul ca pe o stare a organismului supus la acțiunea unor 

stimuli suficient de puternici, pentru a provoca fie o reacție de adaptare, fie o tulburare funcțională, 

fie o leziune organică. Starea de stres determină un organism care face efort intens, pentru a face 

față unor situații și evenimente puțin obișnuite.  

Astfel putem defini că atunci când organismul încearcă să mențină echilibru cu eforturi 

mari, compensatorii, când solicitările atrag sau depășesc limitele resurselor adaptative, iar 

integrarea este amenințată, persoana intră în stare de stres. În aceste condiții create orice individ își 

identifică fie conștient sau inconștient, anumite mecanisme de apărare. Iar atunci când survine un 

eveniment stresant, facem o evaluare și ne adresăm două întrebări importante: care sunt riscurile și 

de ce resurse dispunem pentru a rezista. În cazul în care nu avem suficiente resurse în raport cu 

intensitatea și frecvența presiunii în acel moment, creierul percepe situația ca stres [8]. 

Desigur nu doar evenimentele stresante la o anumită perioadă din viață sunt cauza epuizării 

și îmbolnăvirii. Apare atunci întrebarea care este originea resurselor psihosociale și de ce depinde 

forța lor. Resursele psihosociale au originea atât în gene cât și în mediul ambiant timpuriu. Acesta 

afectează sănătatea nu doar în copilărie dar și bătrânețea prin maturitate ducând la diferiți factori de 

risc. Esențial este faptul că un mediu timpuriu aspru duce la un set de boli cronice premature. 

Două linii de cercetări care au demonstrat această corelație mult mai clar este lucrarea care 

arată că copilăria prevede rezultatele sănătății (Chen, Matthcew, & Boyce) și studiul care a 

evidențiat că un mediu familial timpuriu sever duce la riscuri de sănătate (Repetti, Taylor,& 

Seeman). Cercetarea privind abuzul fizic și emoțional dar și izolarea timpurie relevă efecte adverse 
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(Fries, Shirtcliff, & Pollak) dar chiar și familiile care sunt non abuzive dar predispuse la conflict, 

neglijare, haos poate avea aceste efecte adverse ale sănătății mintale [14]. 

Spre exemplu un studiu realizat în Finlanda pe parcursul a 16 ani de către Mustonen U., 

Huurre T. și Kiviruusu O: Impactul pe termen lung a divorțului asupra calității relaționării la 

maturitate și rolul mediator al resurselor psihosociale, a demonstrat că deși băieții și fetele au trecut 

prin același tip de stres precum cel creat de divorț, ei nu au reacționat la fel pe termen lung. Ce a 

fost de dovedit că femeile din familiile divorțate au o stimă de sine mai scăzută și lipsa satisfacției 

suportului social la maturitate. Fapt care nu a fost evidențiat și în cazul băieților din familiile date 

[6]. 

Pe de altă parte au fost realizate studii care au evidențiat importanța activității fizice asupra 

dezvoltării resurselor psihosociale. Cercetătorii au stabilit că modul sedentar de viață poate avea 

influență negativă asupra experiențelor emoționale. Astfel s-a demonstrat că îmbunătățirea 

experiențelor emoționale asociate cu activitate fizică pot ajuta persoanelor să dezvolte resurse 

psihosociale care sunt cunoscute că îmbunătățesc sănătatea mintală [4]. 

În societatea în care trăim există o serie de factori care afectează starea noastră lăuntrică 

însă nu pentru fiecare, unul și același eveniment are același impact emoțional. Cu toate acestea 

anumiți factori prevăd inevitabil riscuri de îmbolnăvire. În acest curs de idei putem să ne expunem 

că există o serie de factori care interacționează, sunt interdependenți și merită să fie studiați. În 

literatura de specialitate aspecte ale resurselor psihosociale se regăsesc în mai multe domenii 

precum sport, cultură, pedagogie, psihologie, psihologie socială, psihologia personalității, 

medicină. Acestea din urmă, sunt preocupate de felul în care pot resursele psihosociale influența 

starea sănătății persoanei dar și factori care determină menținere sau învățarea resurselor 

psihosociale la o persoană anumită. Fiecare are nevoie de un echilibru interior și exterior pentru a 

face față activităților de zi cu zi și pentru reziliență. La moment există mai multe clasificări ale 

resurselor psihosociale însă ne propunem a evidenția următoarea (Taylor S. E., Seeman E.T.): 

optimismul; stima de sine, autocontrolul, suportul social; strategii de coping. 

Optimismul poate fi definit ca o emoţie pozitivă, ca aşteptare a unor rezultate bune sau ca 

atitudine orientată înspre a privi viaţa, viitorul sau realitatea cu încredere. Este asociat cu reducerea 

intensităţii răspunsului sistemului nervos autonom la stres; în plus, este corelat în mod consecvent 

cu utilizarea de strategii pozitive de coping, cu starea subiectivă de bine, cu o stare de sănătate fizică 

bună şi cu relaţii sociale mai satisfăcătoare. Emoţiile pozitive sunt corelate cu un timp mai scurt de 

recuperare după îmbolnăvire şi cu o stare de sănătate mintală mai bună [15]. Vestea bună este că 

optimiștii se descurca mai eficient cu stresorii lor decât pesimiștii. Există dovezi substanțiale că 

optimiștii folosesc diferite strategii de a face față, decât cele pesimiste și că aceste diferențe de 

coping contribuie la asocierea pozitivă dintre optimism și o mai bună ajustare.  

Studiile, de asemenea indică totuși că diferențele în ceea ce privește copingul pot fi luate 

în considerare numai o parte din asocierea dintre optimism și o ajustare mai bună. Acest lucru ridică 

întrebări despre alte căi psihologice și comportamentale care pot sta la baza relațiilor care au fost 

observate. Într-un studiul Brissette I., Carver C. S., Scheier M. F. au dovedit că optimiștii se 

adaptează la circumstanțele de viață stresante mult mai ușor pentru că au și mai multe rețele extinse 

de sprijin social decât pesimiștii [3]. Optimismul se referă la așteptări că se vor întâmpla lucruri 

bune mai de grabă decât lucruri rele. Interesul în optimism a fost alimentat inițial de modelul de 

comportament auto-reglant inițiat de Carver și Scheier, care declarau că comportamentul care are 

un scop direcționat, este ghidat de ierarhia de sisteme de feedback negativ cu circuit închise. 

Optimismul se declară a fi o resursă generală și stabilă a dispoziției care influențează felul în care 
individul este focusat la reducerea discrepanței între comportamentul prezent și scopul standard 

spre care râvnește. Ambele rezultate așteptate (optimismul dispozițional) și așteptările specifice 

situaționale (optimismul situațional) se consideră a fi cele care mențin, focusarea și efortul [13]. 
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Autocontrolul se referă la faptul că o persoană, simte că poate controla sau influența 

rezultatele sale (Thompson, 1981). Studiile au arătat o relație între un sentiment de control și o mai 

bună sănătate psihologică, precum și rezultate mai bune ale sănătății fizice, incluzând incidența 

scăzută a bolii, o mai bună evaluare a sănătății, o stare funcțională mai bună și o mortalitate mai 

scăzută (Seeman & Lewis, 1995). O credință în controlul personal este legată de reducerea riscurilor 

de sănătate mintală și fizică conferite de cei mici. O credință în controlul personal este legată de 

reducerea riscurilor de sănătate mintală și fizică datorate statutului socio-economic scăzut (SES); 

în rândul persoanelor cu SES scăzut, cu convingeri puternice în stăpânirea personală, rezultatele 

psihice și fizice ale sănătății sunt echivalente cu cele observate în grupurile SES înalte [14]. La fel 

ca și optimismul, autocontrolul poate fi disproporțional sau situațional.  

Ca și factor de dispunere, autocontrolul este de obicei evaluat de către Pearlin Mastery 

Scale (Pearlin & Schooler, 1978), care include elemente precum "Pot să fac orice lucru pe care mi 

l-am pus cu adevărat în gând" și codul invers", am control puțin asupra lucrurilor care mi se 

întâmplă. " La nivel situațional, controlul este de obicei evaluat sau manipulat cu percepția că 

eforturile unuia vor permite progresul spre atingerea rezultatelor dorite. Într-o gamă largă de situații 

care utilizează o varietate de metodologii, convingerea că se poate controla evenimentele stresante 

a fost legată de bunăstarea emoțională, ajustarea reușită la un eveniment stresant, comportamente 

de sănătate bune, performanță bună pe sarcini cognitive și bună stare de sănătate mintală (Gale, 

Batty și Deary, 2008; Thompson & Spacapan, 1991). De exemplu, literatura considerabilă a 

identificat un sentiment de autocontrol, ca factor de protecție împotriva depresiei ca răspuns la 

amenințare sau stres (de exemplu, Badger, 2001; Dunkle, Roberts, & Haug, 2001; Jang, Haley, 

Small și Mortimer, 2002; Pearlin, Lieberman, Menaghan, & Mullan, 1981). 

Controlul poate fi deosebit de important pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi copiii, 

vârstnicii și pacienții medicali care sunt expuși riscului de exacerbare a problemelor de sănătate 

(Wrosch, Schulz, Miller, Lupien, & Dunne, 2007). Deoarece controlul poate fi dificil pentru 

persoanele care au deja puține șanse să o exercite, orice ar accentua percepțiile de control, poate 

ajuta în mod special astfel de oameni. De exemplu, un studiu realizat de Jeon și Dunkle (2010) a 

constatat că în rândul adulților în vârstă, care de obicei experimentează o reducere a sentimentul de 

autocontrol față de cei mai tineri, cei mai înalți în sensul de stăpânire au fost mai puțin probabil să 

experimenteze simptome depresive în timp ce autocontrolul a acționat ca o resursă protectoare.  

Care sunt căile prin care controlul afectează în mod benefic mental și psihic sănătate? Ele 

pare să apară în paralel cu unele dintre aceleași mecanisme găsite pentru optimism. Adică, 

sentimentele de control sau stăpânire îi fac pe oameni să facă eforturi active de coping. Credințele 

în control pot, de asemenea, să modifice răspunsurile fiziologice și psihologice la stres [11]. 

Stima de sine descrisă de Psihologul clinician Mruk C. J. specializat în abordarea stimei de 

sine, atât la nivel teoretic cât și practic care spune că cel mai important pentru cei care doresc să 

înțeleagă mai multe despre stima de sine, este să se clarifice cu definirea clară a acestui termen. 

Începând să operăm la nivel teoretic cu stima de sine este nevoie de specificat că știința socială, 

definește stima de sine cel puțin în trei moduri diferite. Spre exemplu o definiție majoră conectează 

respectul de sine la succesul sau „competența” generală a unui om, în special în domeniile vieții 

care au o semnificație deosebită pentru un anumit individ.  

O a doua definiție cel mai des utilizată și care se bazează pe capacitatea de a înțelege stima 

de sine ca o atitudine sau simț în legătură cu sentimentul de valoare sau „meritul” unei persoane ca 

persoană. A treia abordare implică definirea stimei de sine ca o relație între doi factori. În această 

privință, este vorba doar de competența individului de a face față provocărilor de a trăi în moduri 
demne, care să dea naștere unei stime de sine sănătoase, pozitive sau autentice [7]. Stima de sine 

este o componentă afectivă a conceptului de sine și se referă la autoevaluările pozitive sau negative 

ale cuiva cu privire la sine. Unii indivizi au o stimă de sine mai bună decât alţii, iar acest atribut are 

impact profund asupra felului în care oamenii simt, gândesc și se comportă. Schimel evidențiază că 
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este important să reţinem, însă, că, în pofida faptului că unii au o stimă de sine mai bună decât alţii, 

sentimentul valorii de sine nu este o trăsătură de personalitate constantă. Mai degrabă este o stare 

de spirit ce oscilează în funcţie de performanță (succes, eşec, interacţiuni sociale etc.). De asemenea, 

conceptul de sine fiind format din diferite scheme ale sinelui, diferiţi indivizi percep diferit aceste 

scheme. Astfel, anumite trăsături sunt percepute favorabil sau mai importante decât altele de către 

un individ, dar nu și de altul.  

De asemenea, unii oameni se raportează la sine în mod liniar, constant, iar alţii par să 

fluctueze în aprecierea sinelui în funcţie de experienţele zilnice. Stima de sine are influență 

semnificativă asupra unei game variate de experiențe și trăiri afective. De exemplu, oamenii cu 

imagine de sine pozitivă sunt mai fericiţi, mai sănătoşi mintal, mai competitivi și mai de succes 

decât cei cu stimă de sine negativă. De asemenea, cei cu stimă de sine pozitivă sunt mai încrezători 

și optimiști, se odihnesc mai bine noaptea, persistă asupra unei sarcini dificile, sunt mai 

independenți și nu cedează ușor presiunii de grup (Lucas, Diener & Suh, 1996; Lyubomirsky, Tkach 

& Di-Matteo). Spre deosebire de ei, cei cu imagine de sine negativă sunt mai depresivi, mai 

pesimişti cu privire la viitor şi mai predispuși eşecului (Neff & Vonk, 2009). Lipsindu-le încrederea 

în sine, cei din urmă abordează sarcinile noi cu atitudine negativă, fapt ce determină producerea 

unui cerc vicios al autoînfrângerii [9].Ca și optimismul, autocontrolul și stima de sine a fost studiată 

ca o dispoziție și ca un factor care poate varia în funcție de situație sau de domeniul vieții (Campbell, 

1990; Crocker & Knight, 2005). Când a fost studiat ca o dispoziție de către Rosenberg, Scala stimei 

de sine (Rosenberg, 1965) care este adesea administrată, și include elemente precum "sentimentul 

că am o serie de calități bune" și invers codat: "În ansamblu, sunt tentat să simt ca sunt un eșec". 

Relația stimei de sine cu bunăstarea este practic definitorie și definițiile convenționale ale sănătății 

mintale susțin că sentimentul bun despre sine este o componentă centrală (Taylor & Brown, 1988). 

De exemplu, folosind două mari longitudinale, seturi de date care includ mai mult de 4000 de 

persoane în vârstă de 18-96 de ani, Orth, Robins, Trzesniewski, Maes și Schmitt (2009) au 

descoperit că respectul de sine scăzut prezise simptome depresive ulterioare (în timp ce simptome 

depresive nu au prezis stima de sine scăzuta ulterioară). Modelul a fost consistent pentru toate 

grupele de vârstă, pentru mai multe măsuri de depresie și după controlul pentru suprapunerea 

conținutului între măsuri.  

Utilizând două mari seturi de date longitudinale, cu măsuri repetate asupra persoanelor cu 

vârste cuprinse între 15 și 21 ani; 18-21, Trzesniewski, Donnellan, Moffitt, Robins, Poulton și 

Caspi, a constatat din nou că stima de sine scăzută a prezis niveluri ulterioare de depresie, dar nu 

invers. Respectul de sine scăzut în adolescență a fost, de asemenea predicția sănătății mentale și 

fizice mai slabe, perspectivele economice mai slabe, și o probabilitate mai mare de angajare în 

comportamentul criminal în timpul maturității, relativ la înalta stima de sine. Pentru cea mai mare 

parte, stima de sine pare sa fie mai protectivă la niveluri mai scăzute de stres; la niveluri ridicate de 

stres, stresul în sine poate copleși beneficiile stimei de sine (Whitman & won, 1993). Stima de sine 

poate exercita efectele sale asupra rezultatelor sănătății pe unele dintre aceleași căi precum 

optimismul și autocontrolul. De exemplu, persoanele cu înalte stimă de sine au descoperit că 

folosesc o abordare mai puțin evitantă și mai orientată spre abordare (Aspinwall & Taylor, 1992) 

[11]. 

Suportul social se referă la diferite tipuri de ajutor pe care oamenii îl pot primi de la alții și 

în general se clasifică în două sau chiar trei categorii: suport emoțional și instrumental iar uneori și 

informațional. Suportul emoțional se referă la lucrurile pe care oamenii le fac pentru ca o persoană 

să se simtă iubită și îngrijită și care susțin un sentiment de valoare de sine.(ex: discuția despre o 

problemă, promovarea încurajării, feed-back pozitiv); un astfel de suport de cele mai multe ori iau 

forma unei forme nontangibile de asistență. În contrast suportul instrumental se refera la o varietate 

de tipuri de ajutor tangibil pe care alții îl pot oferi (ex: ajutor cu îngrijirea copilului; curățenia; 
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aprovizionarea cu transport sau bani). Suportul financiar (câteodată se include în suportul 

instrumental) se referă la faptul că alții pot fi de ajutor prin furnizare informațională [13]. 

Sociologul francez Durkheim a observat, în secolul al XIX-lea, că sinuciderea are loc mai 

ales în rândul celor cu legături sociale slabe. Astăzi este binecunoscut faptul că sănătatea mentală 

deficitară este o problemă mai ales a celor cu integrare socială scăzută. Mai mult decât atât, 

longevitatea şi sănătatea fizică par să depindă în parte de factori sociali. Teoria ataşamentului a lui 

Bowlby (1969) arată că ataşamentul emoţional timpuriu promovează un simț al securităţii şi o stimă 

de sine care au ca efect structurarea bazei pe care indivizii în viaţa adultă construiesc relaţii afective, 

durabile și securizante.  

Termenul de suport social este adesea utilizat atât cu sens de reţea socială, cât și de integrare 

socială. Suportul social poate fi privit ca resursă furnizată de ceilalţi, ca sprijin pentru a face faţă 

unui stres, ca schimb de resurse. O distincţie importantă se face între suportul perceput ca fiind 

disponibil și suportul primit. Primul este prospectiv, în timp ce al doilea mai curând retrospectiv. 

Nevoia de suport social, mobilizarea suportului, perceperea şi recepţionarea lui diferă sistematic în 

rândul populaţiei. Pe lângă circumstanţele vieţii şi agenţii stresori, sunt diferenţe şi între sexe, 

statusuri maritale şi categorii de vârstă. În general, femeile au prieteni mai apropiaţi decât bărbaţii 

de-a lungul vieţii şi reţele sociale mai extinse. În plus, femeile furnizează mai mult suport social 

atât femeilor, cât şi bărbaţilor, și primesc în schimb mai mult ajutor. Astfel de diferenţe se explică 

prin diferenţele emoţionale între sexe și diferenţele în exprimarea emoţiilor. Indivizii mai bine 

integraţi social primesc mai mult suport decât alţii. Indivizii izolaţi social sunt cu mare risc de 

morbiditate și mortalitate. Integrarea socială influenţează instalarea bolii, evoluţia bolii şi 

recuperarea, refacerea după boală. Tendințele ființelor umane de a se reuni în viața grupului au 

reprezentat, în mod istoric, un mecanism vital pentru protejarea împotriva amenințărilor, a 

dezastrelor naturale și a atacurilor altor grupuri sociale. În timp ce celelalte specii sunt înarmate cu 

arme defensive, cum ar fi dinți sau gheare ascuțite, sau resurse defensive, cum ar fi pielea groasă, 

ființele umane depind în mod critic una de cealaltă pentru supraviețuire. Deși cercetările curente 

privind aspectele de protecție ale relațiilor sociale nu se referă decât rareori la aceste amenințări 

semnificative din punct de vedere istoric, cercetările considerabile confirmă efectele benefice ale 

relațiilor sociale asupra sănătății mentale și fizice. Pur și simplu, persoanele care au percepția de a 

avea contacte sociale puternice și strânse sunt mai puțin susceptibile de a suferi o suferință 

emoțională și au o sănătate și o longevitate mai bună decât persoanele fără astfel de contacte. Peste 

800 de studii atestă acest fapt [11].  

Suportul social poate fi un factor de protecție în efectele sale asupra diferitelor aspecte ale 

sănătății care a fost bine studiat (a se vedea Bengel & Lysenko, 2012). Se pare că ideea rămâne 

"una bună" Prietenul este cel mai bun medicament "încă Valabil, atât în termeni de prevenirea, 

precum și în procesele de promovare a sănătății și reabilitare [2]. O definiție care cuprinde mai 

multe perspective (Snyder și Dinoff, 1999) este aceea în care copingul este văzut ca un răspuns al 

individului orientat spre diminuarea presiunii fizice, emoționale și psihologice, presiune legata de 

evenimente de viață stresantă și de rutină zilnică. Aldwin afirma ca studiul copingului își are 

rădăcinile în recunoașterea faptului ca sunt diferențe individuale în reacțiile la stres. Astfel 

obiectivul studiului strategiilor de coping este de a înțelege de ce oamenii diferă atât de mult in 

răspunsul lor la stres și cum aceste răspunsuri diferite se leagă cu starea de bine a individului [1]. 

Strategii de coping se referă la eforturi specifice, atât comportamentale cât și psihologice, în care 

oamenii se angajează și să tolereze, reducă și să minimalizeze stresul. Două strategii generale de 

coping care au fost distinse: strategie de rezolvarea a problemelor - care presupun efortul de a face 

ceva activ pentru a atenua circumstanțele stresante și strategiile focusate pe emoție - sunt acelea 

care implică eforturi pentru a regula consecințele evenimentului stresant sau potențial stresant. 

Cercetările au demonstrat că oamenii folosesc ambele tipuri de strategii pentru a combate cele mai 
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stresante evenimente. Predominarea unei sau alteia strategie depinde de stilul fiecărei persoane în 

parte dar și în dependență de evenimente [13]. 

Unele persoane fac față mai bine decât altele, spre exemplu, oamenii se angajează tipic să 

se ocupe de probleme cu potențial controlabil, precum cele de la serviciu sau din familie, însă sunt 

momente în care stresorii sunt mai puțin controlabili, spre exemplu diferite probleme de sănătate, 

care necesită cu adevărat efort mult mai mare. O distincție adițională este făcută în literatura de 

coping, între strategiile active și cele evitante. Scheier M.F., spune că strategiile active de coping 

sunt mai degrabă comportamente sau răspunsuri psihologice îndreptate să schimbe natura 

stresorilor de la sine sau cum cineva gândește despre aceasta, pe când strategiile evitante de coping, 

conduc persoanele spre activități (precum, consumul de alcool, droguri, etc.) sau în stări mintale 

cum ar fi cele de retragere, care îi ține într-un fel departe de evenimentele direct stresante. În general 

vorbind, strategiile active de coping indiferent care sunt fie de comportament sau emoționale, sunt 

gândite a fi posibilități și metode mult mai bune de a dirija cu evenimentele, iar cele evitante apar 

în calitate de factori psihologici de risc în evenimentele stresante din viață. După cum a fost deja 

revizuite legăturile de cercetare ale optimismului, autocontrolului, stima de sine, acestea presupun 

într-un fel (Billings; Sharkansky) eforturi active și persistente de coping.  

După cum spunea Seligman, societatea în care trăim preaslăvește eul. Bogăția și tehnologia 

epocii noastre care a culminat într-un eu care alege, care simte plăcere și durere, care dictează 

acțiuni, care optimizează și care posedă chiar anumite atribute, precum stimă, eficiență, încredere 

și control. Un eu hiper preocupat în exces de satisfacția și pierderea lui. Alegem liber dintr-o bogăție 

de bunuri și servicii, și trecem dincolo de ele ca să ne însușim libertăți și mai râvnite. O dată cu 

libertățile, eul maximal aduce pericole [10]. Depresia pare a fi în societatea noastră, unul dintre 

aceste pericole. Considerăm că depresia de astăzi e generată de acel eu maximal care pune în pericol 

resursele noastre psihosociale. Un eu care face stresul să ne domine și să ne dicteze acțiunile. 

Devenim vulnerabili dacă nu suntem atenți în regenerarea resurselor noastre proprii, element cheie 

în menținerea echilibrului. 

Din cele expuse, rezultă că o viață sufletească sănătoasă este o viață echilibrată în care 

resursele psihosociale sunt suficient de mobilizate pentru a face față evenimentelor stresante. 

Corpul nostru are în sistemul său nervos două pedale cu care își echilibrează organismul între polul 

activării și orientării în exterior și cel al retragerii și clădirii interioare. Dacă acest echilibru nu este 

asigurat, psihicul nostru pierde din resursele psihosociale și renunță, ajungând să sufere de o 

depresie de epuizare sau de alte maladii psihice pe termen lung. 

Concluzionând cele expuse în diferite cercetări, s-a observat că aceste resurse care sunt: 

(stima de sine, optimismul, autocontrolul, strategii de coping și suportul social), sunt într-o strânsă 

legătură una față de alta dar în același timp sunt suficient de independente pentru a justifica o 

independență considerabilă care influențează starea de bine și contribuie într-un mod pozitiv asupra 

stării de sănătate. Factorii cei mai importanți în lupta cu evenimentele stresante sunt anume 

resursele noastre. Felul în care administrăm aceste resurse dar și disponibilitatea noastră de a învăța 

cât mai mult despre ele ne face mai puternici și mai rezistenți fizic și psihic.  

Bibliografie 

1. Aldwin C. M.; Levenson M. R. Stress, coping, and health at midlife: A developmental perspective. 

În: M. E. Lachman (Ed.), Wiley series on adulthood and aging. Handbook of midlife development, 

2001. p. 188-214. 

2. Brehm W.; Pahmeier I.; Tiemann M.; Ungerer-Röhrich U.; Wagner P.; Bös K. Psychosoziale 

Ressourcen - Stärkung von psychosozialen Ressourcen im Gesundheitssport. În: Gym Welt -DTB, 

2014. p. 33-38. 

3. Brissette I.; Carver C. S.; Scheier M. F. The Role of Optimism in Social Network Development, 

Coping, and Psychological Adjustment During a Life Transition. În: Journal of Personality and 

Social Psychology, 2002. p. 102-109. 



338 

 

4. Hogan C. L.; Lahnna I. C.; Jutta M.; Fredrickson. B. L. Beyond emotional benefits: Physical activity 

and sedentary behaviour affect psychosocial resources through emotions Psychology & Health. În: 

University North Carolina, 2015. v. 30, nr. 3, p. 354–369. 

5. Hobföll S. E. Social and Psychological Resources and Adaptation Review of General Psychology. 

În: The Educational Publishing Foundation, 2002. v. 6, nr. 4, p307–324. 

6. Mustonen U.; Huurre T.; Kiviruusu O. Long-Term Impact of Parental Divorce on Intimate 

Relationship Quality in Adulthood and the Mediating Role of Psychosocial Resources. În: Journal of 

Family Psychology, 2011. v. 25, nr. 4, p. 615-619. 

7. Mruk, C. J. Self-Esteem and Positive Psychology. În: New York, Springer Publishing Company, 

LLC 2006. 4th Edition, p. 5-17. 

8. Popescu G. F.; Omer I. Stresul şi dimensiunile de personalitate. Bucureşti: Universitatea Spiru 

Haret”, Facultatea de Sociologie şi Psihologie. În: Revista Psihologică, 2011. v. 57, nr. 1, p. 56–69. 

9. Popoviciu S. Psihologie socială. O abordare contextuală a individului ca actor social. În: Editura 

Universităţii Emanuel din Oradea, 2013. p.270-280. 

10. Seligman M.E.P. Optimismul se învață. În: Humanitas, 2014. p.155-180. 

11. Taylor S.E.; Broffman J. I. Advances in Experimental Social Psychology. USA: University of 

California 2011. v. 44, p. 1- 40. 

12. Taylor S. E.; Stanton, A. Coping resources, coping processes, and mental health. Annual Review of 

Clinical Psychology. 2007. v. 3, p. 129-153. 

13. Taylor S. E.; Seeman E.T. Psychosocial Resources and the SES-Health Relationship., În: USA: 

University of California, Department of Psychology, 1999. p. 210-219. 

14. Taylor S. E. How Psychosocial Resources Enhance Health and Wellbeing. În: USA: University of 

California, 2008. p. 1-23. 

15. Warner L.M.; Schwarzer R.; Schuz B.; Wurm S.; Tesch-Romer C. Health-specific optimism 

mediates between objective and perceived physical functioning in older adults. În: J. Behav. Med. 

2012. v. 35, p. 400–406. 

Strogotean Silvia, Rusnac Svetlana 

PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ PENTRU MATERNITATE 

PSYCHOLOGICAL PREPARATION FOR MOTHERHOOD 

Rezumat 

Maternitatea devine tot mai frecvent subiect al cercetărilor psihologice. Acest lucru este deloc 

întâmplător. Fiecare persoană din viața sa îndeplinește multe roluri sociale. Rolul matern este considerat 

unul dintre cele mai importante și responsabile. O mamă îndrumă copilul, fiind prima sursă al 

experiențelor de viață. În dependență de felul în care o femeie se descurca cu propriul rol matern, va 

influența dezvoltarea copilului în particular, și a societății în ansamblu. Determinanta comportamentului 

matern este gradul de pregătire psihologică pentru maternitate. Succesul îndeplinirii funcțiilor materne 

și calitatea poziției materne depind de pregătirea psihologică a femeii pentru maternitate. Acest aspect e 

puțin studiat în cercetările mondiale, însă este evidențiat de către autorii ruși din domeniu, ca fiind un 

aspect important al dezvoltării sferei maternale, al personalității femeii, cu impact major asupra a mai 

multor contexte: al personalității femeii, al relației diadice dintre mamă și copil, al dinamicii 

demografice, al situației sociale al familiilor, etc. În articolul curent vom studia abordările cercetătorilor 

versați în domeniul psihologiei maternității privind pregătirea pentru maternitate. 

Cuvinte-cheie: maternitate, pregătire psihologică pentru maternitate, comportament matern. 

Abstract 

Maternity is becoming more and more a subject of psychological research. This is by no means 

a coincidence. Every person in his life performs many social roles. Maternal role is considered one of 

the most important and responsible. A mother directs the child, being the first source of life experiences. 

Depending on how a woman does her own maternal role, she will influence the child's development in 

particular, and society as a whole. The determinant of maternal behavior is the degree of psychological 

preparation for maternity. The success of performing maternal functions and the quality of maternal 
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position depend on the psychological preparation of the woman for maternity. This aspect is little studied 

in the world researches, but is highlighted by the Russian authors in the field as an important aspect of 

the development of the maternal sphere, of the personality of the woman, with a major impact on several 

contexts: the personality of the woman, mother and child, demographic dynamics, social situation of 

families, etc. In the current article we will study the approaches of the scholars in the field of maternity 

psychology regarding maternity preparation. 

Key-words: maternity, psychological training for maternity, maternal behavior. 

Contextul actual al cercetării a fenomenului maternității este orientat spre studiul formelor 

sale deviante: specificul factorilor și condițiilor asumării inadecvate a rolului matern, formarea unui 

comportament matern deviant. Conceptul de „pregătire psihologică pentru maternitate“ nu are în 

prezent o definiție strictă, iar înțelegerea acestuia este ambiguă cât privește natura și structura lui. 

Se menține problema de a înțelege din punct de vedere holistic acest fenomen, evidențierea 

corelațiilor dintre aspectele personalității și specificul manifestărilor în funcție de experiența proprie 

a femeii [5]. 

Pregătirea psihologică a unei persoane poate fi văzută din perspectiva a două aspecte: 

funcțională și personală. Primul aspect presupune contextul interacțiunii active a subiectului cu 

realitatea înconjurătoare, iar cel de-al doilea – o componentă integrată și esențială a dezvoltării 

personalității. Astfel, pregătirea psihologică este frecvent studiată în cadrul sferelor educaționale și 

profesionale, însă mai puțin în sfera competențelor parentale [2].  

Un rol important în pregătirea psihologică pentru maternitate (în continuare PPM) îl are 

sfera motivațională. Nici o activitate nu poate fi întreprinsă fără vreun motiv. Însă, prezența 

motivației nu întotdeauna presupune și o pregătire psihologică a unui subiect pentru activitate 

[ibidem]. 

Conform autorului rus Г. Г. Филиппoвa, esența (baza) motivațională a comportamentului 

matern se formează de-a lungul vieții femeii, fiind influențată atât de factorii favorabili cât și 

nefavorabili [7].  

Conform aceluiași autor [ibidem], principalele motive ale maternității sunt: 

 realizarea statutului social și de vârstă („sunt femeie matură și independentă, care 

deține un statut social și are dreptul la o atitudine corespunzătoare față de acesta 

în familie și societate”); 

 satisfacerea modelului de „viață împlinită”(fiecare persoană trebuie și poate deține 

anumite lucruri fără de care viața acesteia nu va fi considerată deplină, diferită 

decât a celorlalți); 

 dorința de a avea o proprie continuitate, de a lăsa urmași ( „a lăsa ceva în urma 

mea”); 

 realizarea propriilor posibilități (educarea copilului și transmiterea propriilor 

cunoștințe și experiențe); 

 compensarea propriilor probleme/neajunsuri („voi oferi copilului meu ceea ce nu 

am avut eu”); 

 soluționarea propriilor probleme/neajunsuri (întemeierea sau menținerea unei 

căsnicii, demonstrarea pentru sine și ceilalți a capacității de a da naștere și a fi 

mamă, evitarea singurătății, asigurarea ajutorului la bătrânețe) 

 dragostea față de copii (cel mai complex motiv care îmbină satisfacția de a 

comunica cu copilul, interesul față de lumea internă a acestuia, capacitatea și 

dorința de a favoriza dezvoltarea individualității copilului și conștientizarea 

faptului că acest copil va deveni autonom, independent, va iubi și alți oameni etc.); 

 atingerea unei vârste critice pentru procreare. 
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De menționat însă că diverse circumstanțe creează condiții absolut individuale pentru 

formarea motivației de a naște un copil, pentru fiecare femeie în parte [6]. 

De asemenea, formarea PPM este influențată atât de factorii biologici cât și de cei sociali, 

întrucât PPM presupune, pe de o parte, o puternică bază instinctuală, iar pe de altă parte, o 

formațiune a personalității care reflectă întreaga experiență personală și interacțiunea cu proprii 

părinți, semeni și alți oameni.  

Милocepдoвa E. evidențiază doi factori principali care permit determinarea PPM [dupa 6]. 

Atitudinea față de sarcină. Situația este favorabilă atunci când sarcina este dorită, acceptată 

cu bucurie în mod conștient. În astfel de condiții sarcina va decurge liniștit/ușor atât la nivel 

psihologic cât și fiziologic. O astfel de femeie e pregătită de maternitate și este capabilă să facă față 

absolut conștient, oricăror restricții sau dificultăți. 

Comportamentul femeii în procesul nașterii. Deseori femeile în timpul nașterii se centrează 

asupra propriilor senzații, propriei persoane, încep a se autocompătimi, a învinovăți pe alții, 

gândindu-se ca totul se sfârșește cât mai curând. Aceasta presupune o reacție rezultată din 

nepregătirea către maternitate. Un tablou optim presupune situația în care femeia empatizează 

copilul, îl ajută și susține mental, realizând cât de greu îi este, și gândindu-se la un final cât mai 

favorabil pentru copil și starea lui. 

Бpутмaн В.И consideră PPM ca fiind o competență a femeii de a asigura condiții adecvate 

pentru dezvoltarea copilului, care se manifestă într-un anumit tip de relaționare dintre mamă și 

copil. Tipul de relaționare specific pregătirii sau nepregătirii pentru maternitate este corelat de către 

autoare cu valoarea copilului pentru femeie [1].  

Astfel Филиппoвa Г. Г reliefează cinci componente importante (denumite blocuri de către 

autoare) ale pregătirii psihologice pentru maternitate [8]. 

Aceste componente sunt reflectate în schema de mai jos [6]. 



341 

 

 

Figura 1. Componentele pregătirii psihologice pentru maternitate (autor: Филиппoвa Г. Г) 

Pregătirea personalității - maturitatea generală a personalității, disponibilitatea acesteia 

(identificarea de rol și sex adecvată vârstei, responsabilizate de a lua și asuma deciziile, locusul de 

control intern, lipsa dependențelor) și calitățile personale necesare unei maternități eficiente 

(creativitate; interes pentru educație; capacitatea de a primi satisfacție; empatie; abilitatea de lucru 

în echipă; abilitatea de a fi „aici și acum”). 

Modelul parental – presupune rolurile materne și paterne formate în propria familie de 

origine care se manifestă prin: atitudini parentale, poziții parentale, strategii parentale, relații 

parentale. 
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Pregătirea motivațională, ce presupune maturitatea motivației de a naște un copil, prin 

intermediul căruia se subînțelege că copilul nu este un mijloc de a păstra partenerul în relație sau 

realizarea unui anumit statut social, ci o alegere conștientă și asumarea tuturor responsabilităților.  

Formarea competențelor materne – atitudinea față de copil ca subiect cu nevoi fizice și 

psihologice. Aceasta presupune: subiectivizarea copilului, senzitivitate, receptivitate, mijloace de 

control, atitudine față de regim, cunoștințe despre dezvoltarea copilului, capacitatea de a înțelege 

stările copilului, capacități de a învăța și educa. 

Formarea sferei maternale, unde maternitatea este văzută ca parte a sferei personalității 

femeii, care include trei blocuri (aspectul nevoilor și emoțiilor, operațional, valoric și de conținut), 

conținutul cărora se formează succesiv în ontogeneză. 

Rezumând cele expuse, putem spune că pregătirea psihologică pentru maternitate prezintă 

un proces destul de complex. Acesta include și accesează diferite laturi ale personalității femeii: 

sfera afectiv-volitivă, sfera cognitivă, comportamentală cât și experiența timpurie a femeii care 

condiționează formarea identității personale, maternale, a convingerilor și atitudinilor față de 

maternitate.  

Studiind aceste aspecte, putem explica anumite fenomene sociale, dar și decizii individuale 

ale femeilor privind maternitatea. Prin urmare, în aspect practic o pregătire psihologică de 

maternitate asigurată va soluționa o serie de dificultăți al contextului social contemporan. 
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UNCERTAINTY OF HUMAN AND CULTURAL ENVIRONMENT 

INCERTITUDINEA MEDIULUI UMAN ȘI CULTURAL 

Abstract 

Mutual benefits encouraged governments and businesses to work together. This cooperation 

contributed to the appearance of a new concept called globalization. Globalization is defined as a process 

or set of processes which are meant to support interconnectedness between people around the world. 

Mainly, globalization refers to the economic integration of the global markets. Yet, the concept is used 

in fields for instance cultural, political and social. Advancement made in the fields of communication 

and information technology supports these globalization processes. This work aims to explore the extent 

to which globalization processes can affect human and cultural environment and which factors can 

increase or decrease the extent of this influence. The work is also meant to illustrate how can 

globalization impact business environment, how can firms be affected by changes in human and cultural 

environment and how can corporates overcome alteration in the human and cultural environment.  
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Key-words: globalization, human environment, cultural environment, population density, 

ethnic composition, urbanization, education levels, attitudes and behaviors, beliefs, religion, traditions 

and customs, language and dialects, social organization.  

Rezumat 

Beneficiile reciproce au încurajat guvernele și întreprinderile să colaboreze. Această cooperare 

a contribuit la apariția unui nou concept numit globalizare. Globalizarea este definită ca un proces sau 

set de procese menite să sprijine interconectarea între oamenii din întreaga lume. În principal, 

globalizarea se referă la integrarea economică a piețelor globale. Cu toate acestea, conceptul este utilizat 

în domenii, de exemplu, cultural, politic și social. Progresele făcute în domeniile comunicării și 

tehnologiei informației susțin aceste procese de globalizare. Această lucrare are scopul de a explora 

măsura în care procesele de globalizare pot afecta mediul uman și cultural și care factori pot să mărească 

sau să diminueze amploarea acestei influențe. Lucrarea urmărește, de asemenea, să ilustreze impactul 

globalizării asupra mediului de afaceri, modul în care firmele pot fi afectate de schimbările din mediul 

uman și cultural și modul în care companiile pot depăși schimbările din mediul uman și cultural. 

Cuvinte-cheie: globalizare, mediul uman, mediul cultural, densitatea populației, compoziția 

etnică, urbanizarea, nivelurile de educație, atitudini și comportamente, credințe, religie, tradiții și 

obiceiuri, limbă și dialecte, organizarea socială. 

Introduction 

Human and cultural environments are among the key components of business domestic, 

foreign and international environments. In general, they are characterized by their dynamic, 

interrelated and unpredictable natures which means that any change in one of these factors may 

affect the others. As other environments, human and cultural environments are influenced by 

globalization. Globalization processes may lead to a transformation in the human and cultural 

environments. This transformation can contribute to changing countries’ economic, political, social 

and cultural characteristics. In a globalized condition, it is difficult to predict the extent of change 

in the human and cultural environments. Uncertainty of human and cultural environment influences 

international business in many ways. In the following paragraphs, we are going to demonstrate how 

can globalization processes affect human and cultural environments.  

The desire of firms to enlarge their business operations to increase their profits motivated 

governments to examine prospects of mutual benefits. Cooperation among businesses and 

governments for mutual profits contributed to the emergence of a term called globalization. 

Globalization describes a process or processes which are meant to support interconnectedness 

between people around the world. In general, international business activities promote these 

processes. Advancement made in the field of information technology supports these processes to a 

greater extent. Globalization is certainly influenced by many forces and it definitely influences 

human and cultural business environments as well as the welfare of all societies worldwide. In the 

following paragraphs, we are going to demonstrate some effects of globalization on human life and 

the impact of human activities on it. 

Globalization refers to the integration of societies around the world. The concept is used in 

fields such as economic, cultural, political and social. Therefore, it can be described in many ways. 

Mainly, globalization refers to the economic integration of the global markets. However, it 

describes social and cultural integration that emerged as a result of the influence of economic 

globalization. At the present time, globalization is defined as economic activities which have 

influences on political and social domains [1, p.267]. People sought to exploit different resources 

to improve their lives. The invention of machines contributed to the production of transport and 

communication means. Development of transport contributed in prosperity of business activities. 
Expansion in communication and information technology besides growth of business operations 

supported globalization processes significantly.  
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While some societies consider globalization as a great achievement, others regard it as a 

threat. It certainly has some advantages and disadvantages. Globalization as previously presented 

is a set of processes through which the world became interconnected. This change contributed to 

transforming countries’ economic, political, social and cultural characteristics. Globalization 

influences economic policies, thus impacts individuals’ attitudes and behaviors. It consists of 

processes through which some cultures affect others, so leading to culture’s change [2, p.361]. So, 

firms must consider characteristics of human and cultural environment and their influences. 

Human and cultural environment are among the major components of business domestic, 

foreign and international environments as aforesaid. They are characterized by their dynamic, 

interrelated and unpredictable natures which means that any change in one of these factors may 

affect the others. Therefore, we can confirm that human and cultural environments are unreliable. 

Uncertainty of human and cultural environment influences international business in many ways. 

Human environment refers to populations, populations’ density, ethnic composition, urbanization 

and education levels. These factors impacts people’s life in many ways. They also contributes to 

formation of cultural environment. As previously revealed, cultural environment denotes values 

shared by the members of a specific society for instance attitudes and behaviors, beliefs, religion, 

traditions and customs, language and dialects in addition to social organization.  

Obviously, these cultural factors impact individuals’ interactions with the surrounding 

nature and with other people. While some cultures are internally-oriented, others are externally-

oriented. The main challenge appears as soon as people’s from different cultures work together. It’s 

at that very moment cultures would collide or cooperate. So, when businesses intend to go in a 

foreign country, they must consider uncertainty of human and cultural environment. Though the 

beginning of globalization remains a debatable issue, yet in this part, we are only interested in the 

effects of globalization on societies. When firms go internationally, they do not transfer 

commodities only. They also bring new concepts and perceptions. Each corporate has its specific 

culture and carries the culture of its own country. When reaching an intended market, the two 

cultures encounter a third local culture and interact with it. 

Conversion of business activities from local into international marketplaces marked a 

beginning for the globalization processes. This transformation denoted a process of an economic 

globalization. The economic globalization promoted individuals’ movement through boundaries. 

People may move to other countries to enhance their economic conditions. The development of 

economic conditions surely allows greater opportunities for ease of movement which certainly 

increases people’s awareness of cultural differences. Globalization increases global connection of 

both places and individuals through markets, information and capital flows, human migrations as 

well as social and political institutions [3, p. 3465]. The displacement of people who are seeking to 

improve their economic conditions, influences populations and their cultures. In a globalized 

condition, it is difficult to predict change in human and cultural environment. 

Globalization processes had major impacts in all societies. Growth of business activities 

all over the world raised work opportunities worldwide. Firms sought to rise their profits through 

business partnerships. Such decisions entailed relocating production’s facilities to states where 

resources can be obtained at beneficial prices. The establishment of multinational corporation also 

contributed to the growth of employment openings globally. As individuals seek to acquire better 

work opportunities to improve their economic conditions, they tend to relocate to regions or 

countries with better work conditions. As such we can see clearly that globalization processes may 

have positive influences in populations. Human migration may quite the opposite disrupt strategies 

of other businesses already settled in one country. Therefore, globalization may affect the activities 

of international business as it contributes to the ambiguity of human environment.  

As above-mentioned, relocation of production facilities to countries rich of resources as 

well as setting up of multinational corporation contributed to the growth of work opportunities 
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globally. Human migration from one region or country to another may have many consequences. 

Individuals seeking for better employment opportunities tend to settle in new locations for longer 

periods as long as work conditions are good. Their transference to new location would certainly 

lead to change in population density in the two places. The alteration of population density in the 

two places imposes new challenges for businesses in both locations. In both locations, corporates 

need to act quickly and to modify their strategies to cope with variation in population density. 

Economic development has major special effects in population density [4, p. 153]. Globalization 

influences international business because it contributes to instability of population’s density. 

Globalization contributed to the growth of human migration as previously mentioned. As 

a result of globalization processes, individuals sought for better work opportunities. They moved to 

new locations to develop their economic conditions and to enjoy a better and comfortable life. This 

trend had significant contributions to increasing competition between people. Individuals’ desire to 

obtain better work opportunities motivated them to seek out for academic and scientific excellence. 

This trend assisted in raising individuals’ awareness. Rising people’s consciousness assisted them 

to explore better products and services. So, we believe that globalization assists in promoting 

international business activities, but at the same time, poses a challenge for firms as it helps 

increasing individuals’ consciousness. Globalization is seen as one of the major forces promoting 

awareness [5, p. 594].  

The growth of employment opportunities worldwide contributed to the human relocation 

as aforementioned. Firms sought to recruit skilled staff from different parts of the world. Staff’s 

transfer to other countries may impact population size. It may cause a major ethnic composition 

change. Alteration in ethnic composition may pose a great challenge to corporates as they will need 

to spend much time to study the racial alterations and their influences in business activities. 

Needless to say that such studies could be time and resources consuming, yet it would be very 

important to keep the firm in the markets. Businesses generally face many challenges when a racial 

change happens. Ethnic alteration may lead to cultural transformation. Consequently, firms will 

need to modify their strategies to meet customers desires. Even if there is no major cultural change, 

firms may need to adopt new plans to meet both cultures requirements.  

In the previous paragraphs, we have clarified how human environment is uncertain in a 

globalized condition. In the following paragraphs, we are going to explore cultural environment to 

examine some of its characteristics. Cultural environment is one of the human environment’s 

components. As aforementioned, it encompasses values shared by a certain group of people such 

as attitudes and behaviors, beliefs, religion, traditions and customs, language and dialects as well 

as social organization. Definitely, globalization has a notable influence on cultural environment. It 

increases individuals and places connection as said. As a result of this connection, interaction 

between different societies boosts and cultures of these societies may possibly affect each other. 

Cultures impact each other through globalization processes for instance trade, immigration in 

addition to exchange of information and thoughts [6, p. 774].  

Globalization contribute to changing many aspects in human life. The accelerated pace of 

exchanging information and ideas among different societies contributed to raising individuals 

awareness. Business and immigration also play substantial roles in promoting consciousness in 

different societies. Evolution of societies’ awareness can certainly influence their perceptions to 

different issues and may lead to altering society members’ attitudes and behaviors. The prospect 

change in society’s members attitudes and behaviors depends on how they perceive influence of 

the other culture on their attitudes and behaviors. Whether they will accept such an influence and 

change their attitudes and behaviors to match it or they will reject it. Their reactions may depend 

on the power of exotic culture, to the extent they are attached to their culture and its strength. 

Attitudes and behaviors are changing as globalization processes continues [7, p. 678].  
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As formerly mentioned, globalization processes raise societies’ consciousness. Increased 

global connection of both places and individuals promotes people’s awareness concerning optimal 

alternatives and options. This development meant to illustrate importance of recognizing details. 

Such an improvement certainly impacts preferences and choices. Accordingly affecting styles and 

fashions. Introduction of new alternatives and options may lead to abandon old beliefs and admit 

new ones. Shift to new beliefs can include almost all aspects in human life, however, extent of this 

shift varies from field to another depending on other forces in the environment. Therefore, in 

globalized condition any alteration in beliefs would reveal ambiguity in the cultural environment. 

Globalization processes influences practices in many fields, however consequences of such an 

influence are open to debate [8, p. 423].  

As globalization contributes to changing beliefs, it assists in altering people’s perception 

towards religions. Globalization processes led to increase contacts between peoples as previously 

shown. Growth of connection between people would certainly reveal new thoughts and ideas. 

Exchange of information increases the awareness of people about different religious opinions. 

Globalization processes are said to have contributed to encouraging individuals to change their 

religious doctrines and beliefs. In spite of all these opinions, the extent to which globalization has 

an impact on religion is still debatable since religions also have effects on globalization. In a 

globalized condition, it is hard to predict the influence of globalization on convictions. Along with 

economics, politics and technology, religiousness and globalization affect each other and define the 

cultural environment in which they exist [9, p. 92].  

Transformation of society members’ attitudes and behaviors, beliefs and faith may affect 

the way in which they see traditions and customs. Globalization contributed to intensification of 

connections between different societies. Consequently, societies acknowledged new information 

which contributed to promoting societies’ consciousness. So, society members started examining 

their traditions and customs. They understood the need to classify these traditions and customs. 

Furthermore, they preserve decent traditions and customs, and together, they identify erroneous 

ones. Hence, we can approve that globalization processes exert some influences on traditions and 

customs. Yet, we cannot predict the extent of such an influence since traditions and customs impact 

globalization. In a globalized condition, the influence of traditions and customs remains 

unpredictable as they can change at any period.  

Globalization influences languages in different ways. Cultural, economic and political 

globalization processes contribute to promoting contacts among different societies. Increase of 

communication assists in promoting languages worldwide. In a globalized condition, individuals 

seek to get in contact with members of other societies because such contacts assist in acquiring 

information. Extensive uses of languages for information’s transmission contribute to developing 

languages. Certain globalization processes can assist in preserving some endangered languages 

from extinction. Some cultural missions assisted in maintaining minorities’ languages in many 

places worldwide. Other globalization processes mainly economic and political had significant 

contribution to demographic changes. Human migration can impact languages in different ways. 

Therefore, many forces may contribute to the influence of globalization on languages.  

Rise of global connection of places and individuals produced by globalization processes 

affects societies in different ways. Transmission of some ideas and trends from one society to 

another influences attitudes and behaviors of people. This influence may include aspects such social 

organization. Social organization means the system of relationships between members of a certain 

group. It refers to the manner in which persons are grouped in a certain setting [10, p. 16]. In a 

context of culture, social organization means, among other things, duties and obligations of each 

society member. The concept identifies mutual obligations within a group constituting a given 

society. So, social organization is one of the main components of cultural environment. As human 
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life evolves, values change as a result of revolution in knowledge and consciousness. 

Transformation of values indeed impacts society and social organization.  

As earlier mentioned, the effect of globalization processes on societies depends on many 

factors. Strength of globalization processes determines extent of their impact on societies. While 

some processes may cause major alterations in the social organization of certain societies, other 

processes can have a slight impact on these societies. Adhesion of society members to the values 

of their culture contributes also to reducing the effects of globalization processes on their culture. 

Therefore, in a globalized condition, it is difficult to predict the impact and direction of social 

organization change because the effect of globalization and society members adherence to their 

values are unknown. Globalization contributed to the development of social life in good and bad 

ways. Globalization processes affects not only consumption patterns and dissemination of 

information but also values as gender and age roles as well as family relationships [11, p.116].  

Conclusion 

Governments and firms desires to gain reciprocal benefits contributed to the appearance of 

globalization. Globalization describes a set of processes meant to support interconnectedness 

between people around the world. Progress in the fields of international business and information 

technology promoted these processes considerably. Globalization processes are influenced by many 

forces and they certainly influence human and cultural environments. The globalization’s concept 

is used in fields for instance economic, cultural, political and social, however, it mainly refers to 

the economic integration of the global markets and the social and cultural integration that emerged 

as a result of the influence of economic globalization. Globalization processes are seen by some 

societies as a great step towards prosperity, yet other societies considered them as an indignation, 

as they contribute to the alteration of human and cultural characteristics.  

Human and cultural environment are among the major components of business domestic, 

foreign and international environments. They are characterized by their dynamic, interrelated and 

unpredictable natures. So, human and cultural environment are unreliable. Uncertainty of human 

and cultural environment influences international business in many ways. Cultural factors impact 

individuals’ interactions with the surrounding nature and with other people. Challenges begin when 

people’s coming from different cultures contact with each other. Just then cultures would either 

collide or cooperate. Economic globalization stimulated individuals’ movement through 

boundaries. People move to other regions and countries to enhance their economic conditions. This 

transferal influences populations and their cultures. In a globalized condition, it is difficult to predict 

the change in human and cultural environment. 

Economic globalization processes helped in providing more work chances and improving 

people’s economic conditions. They likewise promote competition between People. Individuals’ 

aspiration to get better work opportunities motivates them to seek out for academic and scientific 

excellence which can help in raising their awareness. Rising people’s consciousness assists them to 

seek better products and services. Contrariwise, globalization may lead to ambiguity in human 

environment as it affects population’s density. Human migration disrupt firms’ strategies. Thus, 

businesses will be required to make more efforts so as to meet quality standard requirements and to 

spend much resources for innovation to be able to compete in the markets.  

Firms also need to spend time and resources to examine alteration in ethnic composition. 

Human migration caused by globalization impacts ethnic composition. Racial conversion lead to 

transformation in the cultural environment. Globalization processes contribute in raising people's 

awareness which can in turn change society members’ attitudes and behaviors. Yet, the extent of 
this change is unpredictable. Moreover, raise of people’s consciousness can cause shift in beliefs. 

Changing in beliefs can result in altering people’s perception towards religions. Transformation of 

society members’ attitudes and behaviors, beliefs and religious affiliation may affect the way in 
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which they perceive their traditions and customs. As globalization lasts, people’s perception to 

traditions and customs change. Societies occasionally seek to amend their traditions and customs 

because of the change for instance in beliefs and trends.  

Cultural, economic and political globalization processes contribute to promoting contacts 

between societies. Globalization processes promote extensive uses of languages for transmission of 

information, consequently, contribute to developing languages. While some processes assist in 

preserving some endangered languages from extinction, others have significant contribution to 

demographic changes, therefore, affecting languages in positive or negative ways. Globalization 

processes also contributed to the change of some ideas and trends. Many values were altered for 

instance attitudes and behaviors, beliefs and religion. Changes in all these values affect society and 

its organization. Globalization processes contributed to the changes of roles within family in some 

regions. Consequently, some changes in duties and obligations occurred to meet new living 

requirements. In a globalized condition, human and cultural environment remain uncertain.  
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IMPORTANTA CULTIVĂRII ISTORIEI LOCALE. STUDIU DE CAZ: PALATULUI 

ADMINISTRATIV ȘI DE JUSTIŢIE DIN RÂMNICU SĂRAT (1897 – 2017) 

IMPORTANCE OF CULTIVATING LOCAL HISTORY. CASE STUDY: THE 

ADMINISTRATIVE AND JUSTICE PALACE FROM RÂMNICU SĂRAT (1897 - 2017) 

Rezumat 

Istoricii contemporani au misiunea de a se apleca cu mai multă atenție asupra fragmentelor de 

istorie locală și regională, peste care uneori s-a trecut cu prea multa grabă.  

Întocmirea lucrărilor generale de istorie se face tocmai din izvoarele diferitelor locuri în care s-

au descoperit urmele istorice. De fapt istoria locală, chiar prin fapte și evenimente aparent 

nesemnificative, stă la baza istoriei naționale. De aceea toți intelectualii noștri de valoare au încurajat 

întocmirea de monografii locale, in care de-a lungul timpului au fost atrași dascălii din orașele și satele 

României, un rol de seama in acest sens revenind unor savanți și profesori cum au fost: Spiru Haret, 



349 

 

Nicolae Iorga sau Dimitrie Gusti. Sentimentul de patriotism se dezvolta pornind de la iubirea și respectul 

pentru geografia, cultura, spiritualitatea și istoria locală. 

Cuvinte-cheie: istorie, istorie locală, istorie națională. 

Abstract 

Contemporary historians have the task of leaning more closely on the fragments of local and 

regional history, over which it has sometimes been too hasty. 

The general works of history are drawn precisely from the sources of the various places where 

the historical traces have been discovered. In fact, local history, even by seemingly insignificant facts 

and events, is the basis of national history. That is why all our valuable intellectuals encouraged the 

elaboration of local monographs, in which time the dascals from the towns and villages of Romania were 

attracted, a role in this respect coming from some scholars and teachers such as Spiru Haret, Nicolae 

Iorga or Dimitrie Gusti. The feeling of patriotism develops from love and respect for geography, culture, 

spirituality and local history. 

Key-words: history, local history, national history. 

Exista clădiri care au marcat și marchează în continuare identitatea unor localități, unele 

fiind veritabile jaloane temporale ale istoriei moderne și contemporane. Clădirea Palatului 
Administrativ și de Justiţie de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 1, a fost ridicată în perioada 1895 

– 1897, prefect fiind atunci Alexandru Tătăranu, iar primari Vasile Cristoforeanu, Ienache 

Zamfirescu, respectiv Sava Gherghiceanu. 

Cu privire la arhitectul după planurile căruia a fost ridicată clădirea, ne-au fost indicați Filip 

Xenopol [2, p.44] și Constantin Băicoianu [2, p. 43], dar și italianul Antonio Ulmioni [13, p. 46]. 

Imobilul este clasat ca monument istoric, apărând în L.M.I. 2015 [7] la poziția 743, cod BZ 

– II – m – A – 02453, unde apare datarea 1898. 

Referitor la această datare, știm că licitația pentru construirea edificiului a fost adjudecată 

de E. Keller, la 20 martie 1895, lucrarea având un deviz inițial de 414.895,5 lei [4]7, județul 

contractând în același an un împrumut în acest sens [5, p. 18].Antreprenorul s-a apucat imediat de 

lucrare, cea mai mare problemă întâmpinată fiind lipsa apei8, localul Palatului Administrativ și de 
Justiţie, ocupat de prefectură și tribunal fiind finalizat în anul 1897 [5, p. 20]. 

Edificiul a fost ridicat pe locul unde s-a aflat palatului familiei Niculescu [11, p. 148], la 

capătul dinspre centrul orașului al noului bulevard, al Gării, azi N. Bălcescu, la întretăierea acestuia 

cu bulevardele Nicoleștilor (azi N. Bălcescu) și Justiției (Prefecturii - din 1912, Independenței - în 

perioada comunistă, Ion Mihalache - azi) [8].  

Cum noua gară a orașului a fost construită în aceeași perioadă la cca. 400 de metri de 

clădirea palatului, s-a considerat necesară construirea unui bulevard, care să lege cele două puncte. 

În acest sens, s-au expropriat 30 de proprietăți [15] și a fost contractat un împrumut de 1.500.000 

lei [16], licitația pentru darea în antrepriză a pavării cu piatră cubică a noului bulevard ținându-se 

în data de 10 iunie 1898 [18]. 

În fața intrării în clădire, în partea de vest, a fost amenajat un spațiu verde, în timpul 

primariatului lui Constantin Lupescu (1901 – 1903) [1, p. 40], loc unde a fost ridicat un monument 

al eroilor din 1877/1913, mutat în parcul orașului și înlocuit cu bustul lui Alexandru Tătăranu (1924 

                                                        
7 În Gazеta sătеanului, nr. 6/1885, р. 199, avеm infоrmația сă Е. Kеllеr s-a angajat a еxесuta luсrarеa сu un 

sсăzământ dе lеi 5.30 % sub suma din dеvisul dе lеi 414,896 bani 50.  
8 [Dоmnulе Рrimar] Subsеmnatul Е. Kеllеr antrерrеnоrul luсrărilоr dе соnstruirе a рalatului Administrativ din aсеst 

оrașiu, vоind a intrоduсе la lосul соnstruсțiеi aрa trеbuitоarе, сu оnоarе vă rоg, să binе vоiți a-mi da autоrizația 

сuvеnită d’a intrоduсе aсеastă aрă din iazul mоrilоr рrin lосul d-lui Реtraсhе Ghеоrghiu […]. Сf. adrеsеi nr. 3312/25 

iuniе 1895, S.J.B.A.N., fоnd Рrimăria Оrașului Râmniсu Sărat, dоs 3 (54)/1985. Dе mеnțiоnat сă în aсеlași dоsar sе 

găsеștе о bоgată соrеsроndеnță întrе antrерrеnоr, рrimăriе și рrеfесtură, ре рrоblеmеlе intrоduсеrii aреi și 

transроrtului matеrialеlоr dе соnstruсțiе. 
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- 1948) [9, p. 11] și, în 1957 cu monumentul 1907, placa de acesta spunând că AICI A AVUT 
LOC,/ÎN MARTIE 1907/O CIOCNIRE SÎNGE/ROASĂ ÎNTRE TĂRA/NII RASCULATI DIN/ 30 DE 

SATE ŞI/ ARMATĂ…[9, p. 32-33], deși știm că ciocnirile nu au avut loc aici [10, p. 8-9]. Placa a 

fost reamplasată în 1968 pe peretele clădirii, iar textul a fost modificat după 1990. Tot pe peretele 

de vest, în cealaltă parte, a fost dezvelită, în 1994, o placă ce amintește de atestarea Râmnicului 

Sărat [9, p. 33-34]. 

Având un istoric de 120 de ani, clădirea a fost martoră a unor vremuri glorioase, fiind 

vizitată de însuși regele Carol I, cu prilejul manevrelor regale, loc unde a avut loc un banchet oferite 

de rege notabilităților râmnicene, pe 28 septembrie 1901, în ziua următoare având loc un nou 

banchet oficial, la care au fost prezenți, printre alții, principele Ferdinand, alți prinți moștenitori ai 

Europei, I. I.C. Brătianu, D. Sturza – Președintele Consiliului de miniștri, parlamentari de Râmnicu 

Sărat, primarul și prefectul [12, p. 184]9.  

Edificiul nu a fost ocolit nici de vicisitudini: Palatul Administrativ își avea decorațiunile 

lui de răsboiu, ce s-au acoperit peste tot [14, p. 83] - clădirea primise chiar în fațadă trei obuze [12, 

p. 298], cât despre acțiunea solului (posibile probleme la structura de rezistență) se poate observa 

direct în efectele produse asupra mozaicului de la parter. Despre distrugerile din timpul ocupației 

germane (1916-1917) aflăm și din cuvântarea prefectului Romulus Ioachim, pe anul 1919 fiind 

votată suma de 65.000 lei pentru întreținerea și repararea Palatului Administrativ și de Justiție [5, 

p. 13], pentru ca în anul 1930 să fie aprobată iarăși renovarea clădirii [11, p. 196-197]. 

Un alt episod la care a fost martoră clădirea (similar cu 1907, dar petrecut chiar aici), s-a 

întâmplat în timpul foametei din 1946 când, pe 30 iulie, aproximativ 200 de țărani din comuna 

Racovițeni, au venit in corpore la Prefectura județului și au cerut d-lui prefect să le dea porumb și 
mălai [19, p. 294]. 

După 1950 clădirea a devenit Sfatul Popular al Raionului Rîmnicu Sărat, vechiul ceas din 

cupolă fiind înlocuit cu stema R.P.R., noua denumirea apărând și pe frontispiciu, din 1968 a devenit 

Sfatul Popular al Orașului Rîmnicu Sărat, primăria fiind mutată acum din str. Primăverii, ultimul 

eveniment major petrecut aici fiind preluarea puterii de la autoritățile comuniste de către 

revoluționari, în decembrie 1989, de atunci clădirea fiind cunoscută drept Primăria. 

Clădirea a fost revendicată în anul 1999 de Ministerul Justiţiei, care ulterior a renunţat la 

solicitare [6, p. 52]. 

Cu toate evenimentele enumerate, clădirea s-a păstrat în general bine, excepții fiind 

mozaicul de la parter, scările din partea de est, decorațiunile din sala mare și ceasul din lucarnă, azi 

dispărut. Pentru remedierea acestor probleme, precum și aducerea – cât mai mult cu putință – a 

clădirii la starea inițială, s-ar impune demararea unui proiect de restaurare, absolut necesară în cazul 

decorațiunilor din actuala sală de consiliu și a mozaicului. 
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ЦЕННОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

VALUABLЕ-РRОFЕSSIОNAL ОRIЕNTATIОN AT DIFFERENT STAGЕS ОF 

РRОFЕSSIОNAL ЕDUСATIОN 

ОRIЕNTĂRI VALОRIСО-РRОFЕSIОNALЕ ÎN DIFЕRITЕ STADII ALЕ ЕDUСAȚIЕI 

РRОFЕSIОNALЕ 

Резюме  

Исследования ценностно-профессиональных ориентаций студентов среднего 

профессионального образовательного учреждения в современной ситуации составляет важную и 

актуальную проблему для психологии. Ценностные ориентации являются важнейшим 

компонентом структуры личности; в них как бы сконцентрировано весь жизненный опыт, 

накопленный личностью. Сегодня решение проблемы выбора жизненного пути достаточно часто 

связывается молодым человеком с необходимостью поступления в техникум или высшее учебное 

заведение. Наличие такого мотива обусловливает определенную динамику его ценностных 

представлений о своём будущем, профессиональном и социальном статусе.  

Ключевые слова: ценностно-профессиональные ориентации, молодость, структура 

личности, профессиональное образование. 

Abstraсt 

Invеstigatiоns оf valuablе and рrоfеssiоnal оriеntatiоns оf studеnts in thе mеdium-tеrm 

рrоfеssiоnal еduсatiоnal institutiоn in thе сurrеnt situatiоn роsеs an imроrtant and urgеnt рrоblеm fоr 

рsyсhоlоgy. Valuablе оriеntatiоns arе thе mоst imроrtant соmроnеnt оf thе struсturе оf a реrsоn; in 

thеm, as it wеrе, thе whоlе lifе еxреriеnсе aссumulatеd by thе реrsоn is сеntеrеd. Tоday, thе sоlutiоn tо 

thе рrоblеm оf сhооsing a way оf lifе is оftеn assосiatеd with a yоung реrsоn with thе inеvitability оf 

еntеring a tесhniсal sсhооl оr a highеr еduсatiоnal institutiоn. Thе рrеsеnсе оf suсh a mоtivе рrоvidеs 

сеrtain dynamiсs оf its valuablе rерrеsеntatiоns abоut its futurе, рrоfеssiоnal and sосial status. 

Kеy-wоrds: valuе-рrоfеssiоnal оriеntatiоns, yоuth, реrsоnality struсturе, vосatiоnal еduсatiоn. 
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Rеzumat 

Invеstigarеa оriеntărilоr valоriсо-рrоfеsiоnalе alе studеnțilоr în instituția dе învățământ 

рrоfеsiоnal соntеmроrană rерrеzintă о рrоblеmă imроrtantă și urgеntă реntru рsihоlоgiе. Оriеntărilе 

valоriсе rерrеzintă сеa mai imроrtantă соmроnеntă a struсturii реrsоanеi: în aсеstеa sе rеflесtă întrеaga 

еxреriеnță dе viață aсumulată dе реrsоană. Astăzi, sоluția la рrоblеma alеgеrii unui mоd dе viață еstе 

dеsеоri asосiată dе tinеri сu inеvitabilitatеa dе a învăța într-о șсоală рrоfеsiоnală, соlеgiu sau într-о 

instituțiе dе învățământ suреriоr. Рrеzеnța unui astfеl dе mоtiv оfеră о anumită dinamiсă rерrеzеntărilоr 

valоriсе рrivind viitоrul рrоfеsiоnal și sосial. 

Сuvintе-сhеiе: оriеntări valоriсо-рrоfеsiоnalе, tinеrеțе, struсtură dе реrsоnalitatе, еduсațiе 

рrоfеsiоnală. 

Актуальность данной темы определяется также использованием психолого- 

акмеологического подхода к изучению этой проблемы, который позволяет исследовать роль 

ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении человека на стадии 

формирования профессиональных намерений с точки зрения их направленности на 

достижение «акме» в будущем профессиональном становлении, как важнейших 

предпосылок успешной самореализации личности на этапе зрелости, как составляющих 

потенциальных и резервных возможностей личности.  

Этот подход позволяет рассмотреть профессиональное самоопределение личности 

не только в логике возрастной периодизации, но и в логике поэтапного осознания человеком 

ценностно-смысловых установок по отношению к социально-профессиональному выбору; 

исследовать профессионально самоопределяющуюся личность на дифференцированной 

основе с учетом половозрастных особенностей и направленности профессионального 

выбора.  

Самые различные аспекты изучения ценностных ориентаций в том или ином 

контексте получили отражение в работах С.Ф Анисимова, В.М.Демина, Г.Е.Зборовского, 

М.С Кагана, И.С.Кона, А.Б.Курлова, В.Т Лисовского, А.В.Лукьянова, Р.М.Тухватуллина, 

А.К.Уледова, Д-А.Нуриева, Ф С.Файзуллина, Т.В.Фомичевой, Ф.Р.Филиппова, 

А.Г.Здравомыслова, В.А.Ядова, М.Д.Киекбаева, О.Н.Грищенко и др. 

Исследование ценностных ориентаций в аспекте осознания личностью ценностно-

смысловых установок по отношению к социально-профессиональному выбору, изучение 

факторов, оказывающих влияние на динамику и структуру ценностных ориентаций 

личности профессионала в его движении к "акме", успешно ведется в рамках комплексного 

психолого-акмеологического подхода (О.С.Анисимов, С.А.Анисимов, В.Г.Асеев, 

А.А.Деркач, А.А.Бодалев, В.Г.Зазыкин, Л.И.Катаева, Н.В.Кузьмина, В.А.Пономаренко, 

И.Н.Семенов, Ю.В.Синягин, Е.А.Яблокова и др.).  

Очень важную роль, для понимания сущности профориентации, играет понятие 

профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение – это 

длительный и многоступенчатый процесс выбора профессии личностью, отражающийся в 

ее профессиональных планах. Существуют следующие подходы к изучению 

профессионального самоопределения: 

 теории типов профессиональной жизни (структурные концепции); 

 мотивационные теории; 

 теории индивидуальности. 

В структурных теориях признается, что профессиональное развитие индивида 

происходит в течении всей жизни. Представители данных концепций выявляют общие типы, 
образцы и схемы профессиональной жизни человека. Основным положением данных 

концепций можно считать то предположение, что окончательный профессиональный выбор 

человек делает в достаточно зрелом возрасте, а, следовательно, выбор, который индивид 
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делает в молодости не есть окончательный. Мотивационные теории предполагают, что при 

профессиональном самоопределении человек руководствуется определенными 

потребностями. Э. Ро предполагает, что в основе профессионального выбора лежат 

взаимоотношения родителей и ребенка, т.е. содержание потребностей индивида 

обусловлено тем, что какие из первичных потребностей родители удовлетворяли или 

фрустировали. Теории, относящиеся к последнему типу, посвящены изучению 

формирования профессиональной зрелости и индивидуальному выбору сферы труда. 

Холланд Дж, который является представителем данного направления, считает, что индивид 

выбирает себе профессию, в первую очередь выбирает себе окружение, которое совпадает с 

его личностной ориентацией и типом личности. 

Успешность профессионального самоопределения определяется психологической 

готовностью учащегося к выбору профессии. Эта готовность может быть связана с 

формированием профессиональной направленности личности, ее адекватной самооценкой, 

достаточной информированностью и устойчивыми профессиональными намерениями. 

Человек должен знать достаточно хорошо о своих интересах, о своих интересах, о своих 

когнитивных способностях и личностных особенностях, кроме того, должен быть знаком с 

профессиями и требованиями, которые они предъявляют, а также, должен уметь соотнести 

эти требования со своими личностными особенностями [1]. 

Еще одним ключевым понятием является профессиональная направленность 

личности. Профессиональная направленность – это интегральная характеристика мотивации 

профессиональной деятельности, определяемая всеми побуждениями в мотивационной 

сфере и в особой мере выражающаяся в интересах, отношениях, целенаправленных усилиях. 

Основывается на широком круге потребностей, интересов, идеалов и установок человека. 

Профессиональная направленность характеризует единство интересов и особенностей 

личности в системе профессионального самоопределения [3]. 

Следующим ключевым понятием является понятие профессионального становления 

личности – процесс прогрессивного изменения личности под влиянием социальных 

воздействий, профессиональной деятельности и собственной активности, направленной на 

самосовершенствование и самоосуществление. Детерминацию профессионального развития 

можно представить следующим образом: во время профессионального становления 

личности могут возникать противоречия двух видов: между личностью и внешней средой, а 

также внутриличностные.  

Ценностные ориентации личности являются одной из важнейших проблем, 

исследуемых человековедческими дисциплинами - философией, психологией, педагогикой, 

социологией. В современных условиях переосмысления и пересмотра ценностей проблема 

ценностных ориентации личности приобретает особую значимость, так как именно они 

определяют функционирование и развитие личности. Будучи социальными ввиду 

исторической обусловленности и индивидуальными по отношению к опыту конкретного 

субъекта, ценностные ориентации являются важнейшим компонентом структуры личности. 

Они выполняют функции регуляторов поведения и проявляются во всех областях 

человеческой деятельности [2], [8]. 

Проблема ценностных ориентации приобретает особую значимость в процессе 

формирования личности учащихся и студентов. Ценностные ориентации занимают 

центральное место в процессе профессионального самоопределения; воздействуя на 

ценностные ориентации в процессе до профессиональной подготовки, можно формировать 
и развивать личностные качества, необходимые для успешного профессионального 

становления будущих специалистов [4]. 
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В процессе учебно-профессиональной личность познает себя и накапливает знания 

о себе, т. е. происходит формирование более или менее устойчивого самоотношения, на 

основе которого возникают эмоциональные реакции на происходящее и осуществляется 

оценка событий. Ценностные ориентации обусловливают профессиональное поведение, 

обеспечивая содержание и направленность деятельности, а также придают смысл 

профессиональным действиям. Поэтому успех профессионального пути личности во многом 

зависит от качества и уровня сформированной системы данных ориентаций, которая, 

разумеется, различна на разных стадиях профессионального становления личности. 

Ценностные ориентации представляют систему ценностных предпочтений, которые 

выражают субъективное отношение личности к объективным условиям жизни, определяют 

поступки и действия человека, проявляют себя в практическом поведении. 

Структурно в ценностной ориентации можно выделить три компонента. 

1. Когнитивный (смысловой) компонент, который обобщает социальный опыт 

личности, с помощью которого осуществляется научное познание действительности, 

способствующее становлению ценностного отношения. 

2. Эмоциональный компонент, который определяет личностный смысл отношения 

индивида к ценностям. 

3. Поведенческий компонент, который является результатом взаимодействия 

первых двух компонентов. На основе познания действительности и ее ценностного 

переживания субъектом формируется готовность действовать в соответствии с 

продуманным планом. 

Таким образом, ценностные ориентации являются результатом внутреннего и 

внешнего взаимодействия в процессе развития личности и представляют собой 

субъективное отражение объективного мира в сознании конкретного индивида. Ценностные 

ориентации представляют собой общечеловеческие позиции, в соответствии с которыми 

строится поведение индивида в различных жизненных ситуациях. Они обозначают 

фундамент, определяющий качество жизни человека. 

Методология и методы исследования 

В профессиональной ориентации молодежи используются разнообразные методы: 

информационные, просветительские, экскурсии на предприятия, просмотр фильмов и 

передач, встречи со специалистами, чтение лекций, профориентационные уроки и т.п. Это 

далеко не полный список методов. Но поподробнее хотелось бы остановиться на так 

называемых методах профдиагностики и морально-эмоциональной поддержки помощи. 

Экспериментальную базу исследования составили 120 студентов 1- 4 курсов 

Каменского политехнического техникума в возрасте 16- 20 лет. 

Студентам разных курсов обучения предлагалось пройти тестирование 

"Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) Д. А. Леонтьева, а также Методика 

профессионального самоопределения Дж. Голланда [4], [6], [7]. 

Тест "Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) Д. А. Леонтьева позволяет 

оценить "источник" смысла жизни, который может быть найден человеком либо в будущем 

(цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 

составляющих жизни. Тест СЖО является адаптированной версией теста “Цель в жизни” 

(Рurроsе-in-Lifе Tеst, РIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика.  

Тест СЖО содержит 20 пар противоположных утверждений, отражающих 

представление о факторах осмысленности жизни личности. В тесте СЖО жизнь считается 

осмысленной при наличии целей, удовлетворении, получаемом при их достижении и 

уверенности в собственной способности ставить перед собой цели, выбирать задачи из 
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наличных, и добиваться результатов. Важным является ясное соотнесение целей – с 

будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим, удовлетворения – с достигнутым 

результатом, прошлым.  

Ситуация предоставляет каждому человеку возможность сделать в настоящем 

определенный выбор в виде поступка, действия или бездействия. Основой такого выбора 

является сформированное представление о смысле жизни или его отсутствии. 

Поведение человека определяется не только его личностными особенностями, но и 

окружением, в котором он проявляет свою активность. Теоретической основой опросника 

профессионального самоопределения служит теория профессионального выбора, 

разработанная американским профессором Дж. Голландом.  

Люди стремятся найти профессиональную среду, свойственную своему типу, 

которая позволила бы им полнее раскрыть свои способности, выразить ценностные 

ориентации. Таких типов, согласно Голланду, шесть: реалистический или практический; 

интеллектуальный; социальный; конвенциальный или стандартный; предприимчивый; 

артистический. Опросник позволяет соотнести склонности, способности, интеллект с 

различными профессиями. 

Цель исследования: выявить психолого-акмеологические особенности ценностно- 

профессиональных ориентаций личности на этапе профессионального самоопределения.  

Объект исследования: личность в период профориентационной активности.  

Предмет исследования: ценностно- профессиональные ориентации в их 

взаимосвязи с мотивацией профессионального выбора.  

Основные гипотезы исследования 

• Ценностно- профессиональные ориентации имеют смыслообразующую 

(содержательную), регулирующую (динамическую), интегрирующую (связующую), 

стимулирующую и развивающую функции.  

• Социально значимая реализация регулирующей функции ценностных ориентаций 

способствует формированию полноценной мотивации профессионального выбора.  

• Особенности ценностных ориентаций профессионально самоопределяющейся 

личности связаны с возрастными и тендерными различиями.  

• Ценностно-мотивационное поле профессионального самоопределения включает в 

качестве базисных параметры, которые могут быть выражены определенными группами 

мотивов, профессионально ориентированных по своей природе, связь между которыми 

имеет форму статистической зависимости. Выявление такой зависимости может позволить 

выделить категории молодежи по критерию значимости для них данных групп и, в 

соответствии с этим, разработать рекомендации по оптимизации процесса формирования 

ценностных ориентаций на стадии формирования профессиональных предпочтений и 

выбора профессии.  

Количественный анализ результатов экспериментального исследования 

Целью исследования является проверка гипотезы о том, смысложизненные 

ориентации и самоотношение являются значимыми компонентами, оказывающими влияние 

на личностное самоопределение. Результаты анализа методики «СЖО» Д.А.Леонтьева на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Особенности соотношения смысложизненных ориентаций участников 

исследования по количеству человек на показатель 

Мы видим, что высокая целеустремленность характерна для 32 участников 

исследования, среднего уровня целеустремленность характерна для 67 испытуемых, низкий 

уровень целеустремленности продемонстрировали 21 испытуемых. Высокий уровень 

процесса жизни, интерес и эмоциональная насыщенность жизни характерен для 21 

участников исследования, средний уровень этого показателя продемонстрировали 86 

испытуемых, низкий уровень – 13 участника исследования. Высокая результативность 

жизни характерна для 17 участников исследования, среднего уровня результативность 

жизни характерна для 75 студентов, низкий уровень этого показателя продемонстрировали 

28 участника исследования. Высокий локус контроль – Я характерен для 18 студентов, 

среднего уровня локус контроль – Я характерен для 86 испытуемого, низкий уровень локус 

контроля – Я продемонстрировал 16 участник исследования. 

Высокий локус контроль – жизни характерен для 29 участников исследования, 

среднего уровня локус контроль – жизни характерен для 76, а низкий уровень локус контроля 

– жизни для 15 испытуемых. Высокий уровень осмысленности жизни характерен для 25 

студентов, средний уровень – 78, а низкий – 17 испытуемых. 

Таблица 1. Распределение особенностей смысложизненных ориентаций участников 

исследования по количеству человек на показатель 

 
Цели в 

жизни 

Процесс 

жизни 

Результативность 

жизни 

Локус 

контроля 

– Я 

Локус 

контроля – 

жизнь 

Осмысленность 

жизни 

Высокий 32 21 17 86 29 25 

Средний 67 86 75 16 76 78 

Низкий 21 13 28 16 15 17 

Результаты исследования смысложизненных ориентаций студентов показали, что у 

обучающихся преобладают такие смыслы как «Цели в жизни», «Локус контроля – жизнь» и 

«Процесс жизни». Следовательно, учащимся подросткового возраста свойственно ставить 

перед собой цели, строить планы и ставить задачи на будущее, планировать свою 

деятельность, придавая своей жизни осмысленность, направленность и временную 
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перспективу. Однако подростки могут ставить себе нереалистичные цели или увлекаться 

несбыточными проектами.  

Большинство подростков предпочитают жить, наслаждаясь жизнью, получая от неё 

как можно больше удовольствия. Школьники считают, что всё в их власти, что они 

полностью контролируют свою жизнь и могут изменить её в любой момент. 

 

Рисунок 2. Средние значения смысложизненных ориентаций подростков. 

В меньшей степени у подростков встречаются такие смысложизненные ориентации 

как «Локус контроля – Я» и «Результативность жизни». Эти показатели характеризуют 

подростков, как неудовлетворенных совей жизнью и не способных на это повлиять. 

Подобные результаты могут быть обусловлены фактом возраста участников 

исследования. Как известно из теоретических источников, юношеский возраст – это время, 

когда в жизни наиболее активно ставятся цели, жизнь видится в увлекательном 

эмоционально насыщенном свете, жизнь воспринимается как управляемая, легкая. Это 

обусловлено малым жизненным опытом юношества, возросшей физической силой, 

социальной позицией «взрослого» и потребностью в самореализации. 

Таким образом, в группе испытуемых на высоком уровне у участников исследования 

представлены шкалы: 

«Результат жизни». Этот показатель говорит о том, что испытуемые способны дать 

оценку пройденному отрезку жизни, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая 

ее часть. 

«Локус контроля – Я» – данный показатель говорит о том, что у участников 

исследования сформировались убеждения, которые соответствуют представлению о себе 

как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. 

«Локус контроля жизни». Данный показатель говорит о том, что у участников 

исследования сформировались убеждение в том, что человеку дано контролировать свою 

жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Результаты тестирования по методике Дж. Голланда на определение 

профессионального типа личности показывают, что юноши в большей степени склоны к 

реалистическому, предпринимательскому типу. Девушек, напротив, большую часть следует 

отнести к офисному, артистическому типу.  

Всего 6% тестируемых девушек можно отнести к интеллектуальному и 

предпринимательскому профессиональному типу.  
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Рисунок 3. Процентное соотношение опрашиваемых девушек по профессиональным типам 

Доминирующими типами у юношей являются реалистический- 29%, 

предпринимательский- 23%, а также интеллектуальный-13%. Меньшее число 

опрашиваемых юношей можно отнести к социальному, артистическому типам.  

 

Рисунок 4. Процентное соотношение опрашиваемых юношей по профессиональным типам 

Качественный анализ результатов экспериментального исследования 

Так, студенты 1 курса специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» меньше стремятся изменять свою жизнь в отличие от 

студентов 1 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Они 

больше времени уделяют своим физическим данным и состоянию здоровья, стараются 

развить и укрепить их.  

Студенты- техники 2 и 3 курса также гораздо больше внимания уделяют своим 

физическим данным и более настроены на зарабатывание денег. Скорее всего, это 

объясняется тем, что выборка студентов данной специальности представлена прежде всего 

лицами мужского пола, в отличие от учащихся по специальности «Повар- кондитер». Для 

студентов специальности «Технология продукции общественного питания» большее 

значение имеют ценности и установки «дружба», «любовь» и «семья». Наконец, они больше 

ценят свою будущую профессиональную деятельность и учебную деятельность. Кроме того, 

они в большей степени склонны творчески подходить к своей деятельности, чем студенты - 
бухгалтера.  

В то же время студенты- бухгалтера в большей степени считают, что человек - 

творец собственного благополучия и больше стремятся изменить свою жизнь так, как 
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считают нужным. Они выше, чем студенты- повара, ценят свою рациональную сферу и такие 

качества ума, как логичность, рассудительность, объективность и другие.  

Студенты 4 курса, выше ценят свои внешние характеристики, дружбу, любовь, 

больше проявляют активность в плане создания своей будущей семьи (хотя последняя и не 

достигает у них уровня смысложизненной установки), в плане реализации себя в своей 

учебной и будущей профессиональной деятельности. Они больше стараются оказывать 

влияние на окружающую действительность и прилагать усилия к формированию своего 

счастья и достижению свободы.  

Студенты НПО специальности «Тракторист- машинист сельскохозяйственного 

назначения» больше уделяют внимание развитию физической силы, выносливости, 

ловкости; для них также большее значение имеет то, что мир устроен на естественно-

природной основе, а не божественной.  

Таким образом, у большинства студентов специальности «Технология продукции 

общественного питания», «Экономика и бухучет (по отраслям)» смысложизненные 

ориентации выражены сильнее, чем у студентов специальности «Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного назначения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», что может быть обусловлено как тендерными различиями респондентов ( 

последние описанные специальности представлены прежде всего лицам мужского пола), так 

и спецификой предметной направленности обучающихся.  

Получены следующие результаты.  

Существует определённая взаимосвязь между смысложизнепными ценностями 

студентов-гуманитариев и уровнем их самоактуализации.  

Так, например, чем выше студенты ценят свои особенности, способности, себя в 

целом как ярких, неповторимых индивидуальностей и чем более они склонны к 

саморазвитию, тем более у них выражены такие характеристики самоактуализации, как 

«поддержка» (внутренняя независимость от других людей), «сензитивность» 

(чувствительность), «спонтанность» (непосредственность), «самоуважение» (уважение 

себя), «самопринятие» (принятие себя таким, какой есть). Чем выше студенты ценят 

собственную учебно-познавательную деятельность и будущую профессиональную 

деятельность, тем сильнее у них выражены «самоуважение», «синергия» (целостное видение 

мира). Чем выше студенты ценят творчество в целом, тем более они проявляют своё 

творческое начало в жизни. Чем выше студенты ценят любовь, дружбу и будущую семью, 

тем ярче выражена «контактность» (стремление к установлению глубоких, прочных, 

искренних отношений). Чем большее значение для студентов имеют «добро», «красота», 

«человек как индивидуальность», «творческая деятельность», «саморазвитие», тем сильнее 

у них выражены «ценностные ориентации» (ценности, характерные для 

самоактуализирующсйся личности).  

Второй курс по большинству показателей ценностей уступает всем остальным 

курсам, что связано, скорее всего, с тем, что второй курс - это переходный курс, своеобразная 

«точка бифуркации», когда человек либо продолжает уже более осмысленно, глубоко 

идентифицировать себя с той областью профессиональной деятельности, которую он 

выбрал, либо возникает спад, разочарование, внутренний дисбаланс, обусловленный, как 

объективными причинами самого процесса образования, так и рядом субъективных и других 

жизненных проблем, выходящих за рамки конкретной образовательной среды.  

Имеются определённые взаимосвязи между смысложизнепными ценностями 
студентов и их личностно-профессиональными характеристиками. Наиболее яркие из них 

таковы.  
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Имеется положительная корреляция между смысложизненной ценностью «Бог», 

«добро» и такими личностными особенностями, как «теплота в отношениях с людьми» и 

«уважение других»; «самоконтроль поведения». Смысложизненная установка «человек как 

индивидуальность» положительно коррелирует с личностным фактором «поиск 

впечатлений» и отрицательно коррелирует с таким фактором, как «депрессивность». 

Получена положительная корреляция между смысложизненной установкой «личностные 

особенности» и «уважением других», «артистичностью». Смысложизненная ценность 

«здоровье» положительно связана с «самоконтролем поведения», 

«предусмотрительностью». Имеется положительная связь между смысложизненной 

ценностью «способности и талант» и личностными факторами «аккуратность» и 

«настойчивость».  

Также имеются некоторые связи смысложизненных ценностей с интеллектуальными 

способностями студентов. Так, например, понятийное логическое мышление положительно 

коррелирует со смысложизненной установкой «способности».  

Наконец, следует отметить некоторые связи между смысложизненной сферой 

студентов и мотивами их обучения в техникуме. Мотив «приобретение знаний» 

положительно коррелирует со сферой образования и обучения и со сферой будущей 

профессиональной деятельности, а также с ценностями «развитие» и «креативность» в 

указанных сферах. Мотив «получение диплома» в меньшей мере связан со сферой 

образования и обучения, а больше связан с активными социальными контактами, с 

достижениями в различных сферах жизнедеятельности человека. Кроме того, мотив 

приобретения знаний коррелирует с сохранением собственной индивидуальности, то есть 

студенты, стремящиеся учиться ради получения знаний, более склонны к независимости от 

других людей.  

Смысложизненные ценности можно определить, как ценности, не просто имеющие 

определённую значимость (смысл) для человека, но неразрывно связанные со смыслом 

жизни и потому являющиеся опорой для него; смысложизнеиные ценности включены в 

общую структуру ценностей как наиболее значимые из них и опосредованы смыслом жизни 

человека. Благодаря существованию именно таких ценностей у человека появляется 

возможность быть более гибким в плане ориентации на смысл жизни. То есть они помогают, 

например, человеку, потерявшему смысл жизни, заполнить возникшую пустоту, они 

защищают и «питают» смысл жизни, а с ним и самого человека. Вместе с тем парадоксально, 

но факт: эти ценности порой скрывают истинный смысл жизни, который может стоять как 

бы особняком в качестве одной важнейшей ценности, а может быть «сотканным» из 

комплекса различных смысложизненных ценностей.  

Смысложизненная сфера студентов состоит из четырёх взаимосвязанных 

смысложизненных ориентаций: 1) ориентации на себя как индивида, личность и субъекта 

деятельности (смысложизненная ориентация «Я»); 2) ориентации на различные виды 

деятельности (смысложизненная ориентация «Деятельность»); 3) ориентации на среду, 

естественную и искусственную (смысложизненная ориентация «Среда»); 4) ориентации на 

мир и жизнь в целом (смысложизненная ориентация «Мир - жизнь»),  

Смысложизненные ценности студентов связаны с уровнем их самоактуализации 

(такими её параметрами, как «поддержка», «спонтанность», «сензитивность», «синергия», 

«самоуважение», «креативность» и др.), а также с различными личностно-

профессиональными характеристиками (интеллектуальной, эмоционально-волевой и 
мотивационной сферой).  

Существуют значимые ценностные различия между студентами первых и вторых 

курсов и студентами выпускных групп. У большинства студентов смысложизненные 
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ориентации выражены сильнее, чем у студентов первых двух курсов, что может быть 

обусловлено как тендерными различиями респондентов, так и спецификой предметной 

направленности обучающихся. Возможно, студенты – выпускники являются более 

«ценностно зрелыми» людьми по сравнению со студентами, обучающихся в техникуме 1-2 

года. 

Таким образом, ценностно- профессиональные ориентации занимают важное место 

в системе личностно- профессионального саморазвития будущих специалистов, определяя 

готовность к саморазвитию, его ценность, и непосредственно влияют на его уровень. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что к активному личностно- 

профессиональному саморазвитию склонны лица, рассматривающие его как важную 

жизненную ценность, готовые к самопознанию и уверенные в собственной эффективности. 

Для студентов, у которых ценность саморазвития является преобладающей, характерны 

высокие показатели уровня саморазвития, мотивационной готовности к саморазвитию и к 

самопознанию, а также высокий уровень самоактуализации, осмысленности жизни и 

самоэффективности. Будущие специалисты, находящиеся на данном уровне саморазвития, 

стремятся к самоактулизации, самосовершенствованию, высоко оценивают саморазвитие и 

обладают мотивационной готовностью к нему.  

Выводы и рекомендации 

Теоретический анализ показал, что большинством авторов профессиональное 

самоопределение понимается как существенная сторона общего процесса развития 

личности. Оно не сводится к акту выбора профессии, выступая как содержательный процесс 

духовного развития личности. Самоопределение складывается в процессе непрерывного 

взаимодействия субъекта с внешним миром. В русле этого взаимодействия человек активно 

"ищет себя", руководствуясь сложившимися у него представлениями о себе, своих 

ожиданиях, своей возможной роли. Выбор профессии, таким образом, неотделим от 

развития личности в целом. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что понятие профессиональной ориентации 

определяется кругом смежных понятий. Такими понятиями являются: профессия, оптант и 

оптация, профессиональное самоопределение, становление и развитие, профессиональная 

направленность и пригодность и профессиограмма. Кроме того, само понятие 

«профориентация» имеет широкое значение. В данной работе мы будем исходить из того, 

что профессиональная ориентация – это система научно обоснованных психолого-

педагогических и медицинских мероприятий, направленных на подготовку молодежи к 

выбору профессии с учетом индивидуально-психологических особенностей личности и 

потребностей общества. А также, система профориентации неразрывно связана с 

социальной политикой государства в области занятости и образования населения. 

Молодежь является важным субъектом социальных перемен, огромной 

инновационной силой, которую необходимо разумно использовать. Современному 

молодому поколению предстоит решать множество приоритетных задач в различных сферах 

жизни. От этих решений зависит развитие страны, сохранность и передача базовых 

ценностей следующему поколению. 

Профессионально-значимые ценности среднего профобразования наиболее значимы 

для учащихся, имеющих четко обозначенную структуру мотивов получения образования: 

желание стать профессионалом в избранной сфере, желание получить работу по избранной 

специальности, желание получить хорошее образование.  

Результаты опроса студентов Каменского политехнического техникума показали, 

что учащиеся при выборе того или иного учебного заведения ориентировались на мнение 
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родственников (51,57%). Лишь 3,5% опрошенных студентов решение приняли 

самостоятельно.  

Исследования, проведенные в стране за последние десять лет, показывают, что 

система среднего профобразования претерпевает поистине радикальные изменения. 

Глобальная информатизация обусловливает значительное расширение применения систем 

автоматизированной обработки данных, информационно - поисковых систем, средств 

телекоммуникационного доступа к информационным ресурсам. При этом возрастает 

потребность в кадрах, осуществляющих техническое и программное обслуживание 

вычислительной техники и компьютерных сетей, владеющих методами и средствами 

рациональной обработки информации в различных областях профессиональной 

деятельности. В качестве определяющего фактора современного производства выступает 

технологическая культура, требующая высокой дисциплинированности в работе, 

обеспечения контроля за производством, грамотного использования оборудования.  

Методика становления профессиональных ценностных ориентаций студентов 

Каменского политехнического техникума в образовательном процессе осуществлялась при 

помощи трех взаимосвязанных этапов: ориентационный, организационно-педагогический и 

дидактический.  

Рекомендации  

В первую очередь необходимо развивать профориентационную работу, как средство 

снижения количества "случайных" студентов, негативно или равнодушно относящихся к 

выбранной специальности. 

В целях формирования ценностных социально-профессиональных ориентации 

молодежи в техникуме необходимо-гражданское воспитание, ориентированное на развитие 

социальных качеств личности;  

-воспитание человечности как гражданско-правовой и нравственной позиции;  

-приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание духовности, 

национальной самобытности;  

- освоение профессиональной этики;  

- нравственное семейное воспитание и др.  

Таким образом, ценностно- профессиональные ориентации занимают важное место 

в системе личностно- профессионального саморазвития будущих специалистов, определяя 

готовность к саморазвитию, его ценность, и непосредственно влияют на его уровень. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что к активному личностно- 

профессиональному саморазвитию склонны лица, рассматривающие его как важную 

жизненную ценность, готовые к самопознанию и уверенные в собственной эффективности. 

Для студентов, у которых ценность саморазвития является преобладающей, характерны 

высокие показатели уровня саморазвития, мотивационной готовности к саморазвитию и к 

самопознанию, а также высокий уровень самоактуализации, осмысленности жизни и 

самоэффективности. Будущие специалисты, находящиеся на данном уровне саморазвития, 

стремятся к самоактулизации, самосовершенствованию, высоко оценивают саморазвитие и 

обладают мотивационной готовностью к нему.  

Рекомендации для развития и формирования ценностно-профессиональных ори-

ентаций у студентов техникума следующие. 

1. Проведение деловых учебных игр, в результате которых воссоздаются основные 

закономерности движения профессиональной деятельности и профессиональное мышление 
на материале динамически порождаемых и разрешаемых совместными усилиями участников 

учебно-профессиональных ситуаций. 
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2. В различные виды практических занятий со студентами могут включаться 

упражнения по развитию и формированию ценностно-профессиональных ориентаций, 

например, «Что важно, что необходимо», «Для меня, для других», «Цели и средства», 

«Постижение собственных возможностей», «Жизнь», «Работа», «Ценности и жизненное 

пространство» и др. 

3. Форсайт-проекты, в результате которых составляется поствероятностный 

сценарий развития и формирования ценностей с обязательным указанием не только 

позитивных, но и возможных негативных последствий его реализации. Итогом форсайт-

проекта будет являться карта профессионального будущего или «дорожная карта» -

визуально богатое пространство, позволяющее увидеть различные способы достижения 

желаемого результата. Таким образом, студент обозначает, какие проекты и события в его 

профессиональной жизни приведут к избранной цели. 

4. Проведение форсайт-сессий, целями которых являются прогноз - получение 

достоверной «карты будущего», описывающей основные возможные события, которые 

будут влиять на формирование ценностно-профессиональных ориентаций; коммуникация - 

обсуждение и согласование с другими участниками сессии процесса формирования 

«дорожных карт» будущей профессиональной деятельности; образование - формирование 

единого «поля представлений» участников форсайтов о существенных трендах и событиях 

профессиональной деятельности (обучение со стороны экспертов и ведущих форсайта в 

совместной деятельности); диагностика - определение качества представлений участников 

об их профессиональном будущем, способности системно смотреть на варианты развития 

профессионального будущего и определять ответы на возможные вызовы. 

Таким образом, полученные данные обращают внимание на необходимость решения 

следующих задач: изучение тенденций процесса развития ценностно-профессиональных 

ориентаций у студентов Каменского политехнического техникума, разработку и внедрение 

в учебно-воспитательный процесс системы воспитательных методов и средств, 

направленных на формирование ценностно-профессиональных ориентаций будущих 

специалистов. 
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MODERNIZAREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE SOCIALĂ PRIN TRANSFERUL 

ȘI VALORIFICAREA BUNELOR PRACTICI 

MODERNISING SOCIAL PROTECTION THROUGH THE TRANSFER AND 

CAPITALIZATION OF BEST PRACTICES 

Murрhy Franсеs L.  

FAMILY LIFЕ ЕDUСATIОN MЕNTОRING РRОGRAM FОR INСARСЕRATЕD 

РARЕNTS: IDЕNTIFYING THЕ STAKЕHОLDЕRS 

PROGRAMUL DE MENTORAT AL EDUCAȚIEI PENTRU VIAȚA DE FAMILIE 

PENTRU PĂRINȚII INCARCERAȚI: IDENTIFICAREA PĂRȚILOR INTERESATE 

Abstraсt 

Рurроsе: Tо dеsсribе thе dynamiсs оf a Family Lifе Еduсatiоn fоr Mеntоring Inсarсеratеd 

Рarеnts whо arе in a lосal jail faсility in a rural arеa оf thе Midwеstеrn Unitеd Statеs. Baсkgrоund: 

During 2016-2017 a mеntоring рrоgram was bеgun at Соlеs Соunty. Safеty and Dеtеntiоn Сеntеr (Jail) 

in Сharlеstоn, Illinоis, U.S.A whiсh faсilitatеd intеraсtiоns with 57 dеtainееs/inmatеs whо wеrе рarеnts. 

As thе рrоgram рrоgrеssеd, сatеgоriеs оf роtеntial stakеhоldеrs assосiatеd with thе inсarсеratеd рarеnts 

wеrе idеntifiеd with a sресifiс еmрhasis оn сhildrеn оf dеtainееs. Thе рrеmisе оf thе рrоgram is that 

intеrvеntiоn as a suрроrt mесhanism fоr рarеnts rеaсhеs bеyоnd thе jail сеll and рrоvidеs targеtеd 

suрроrt at a strеssful timе fоr еaсh реrsоn in thе family systеm. Mеthоds: Thе fiеld study mеthоd was 

usеd tо еxaminе thе intеraсtiоns оf рarеnt mеntоr intеrns with dеtainееs whо sеlесtеd thе орtiоn оf 

talking tо a рarеnt mеntоr during thеir inсarсеratiоn. Thеsе wеrе оnе-оn-оnе, 25-minutе, vidео-

соnfеrеnсе sеssiоns bеtwееn an inmatе рarеnt and a рarеnt mеntоr intеrn whiсh соuld оссur оn a wееkly 

basis. Nо audiо оr vidео rесоrding was dоnе. Thе data inсludеd usеd inсludеd fiеld nоtеs оn thе numbеr 

and agеs оf сhildrеn, whо was сaring fоr thе сhildrеn сurrеntly, and thе соnсеrns оf thе рarеnt. Rеsults: 

Thrоugh May, 2017, 57 рarеnt dеtainее/inmatеs mеt with a рarеnt mеntоr intеrn оr соmmunity 

vоluntееr. During this timе thеrе wеrе six Univеrsity intеrns and thrее соmmunity vоluntееrs whо sеrvеd 

as mеntоrs at variоus timеs. Thе dеtainее рarеnts rерrеsеntеd 149 сhildrеn. A variеty оf рarеnt, сhild, 

and family situatiоns wеrе rероrtеd at thе timе оf thе рarеnt’s inсarсеratiоn, inсluding living in 

hоusеhоld with сhild; intеraсting with сhild оn a frеquеnt basis; bеing еstrangеd frоm thе family 

рrоviding сarе fоr thе сhild; adорtiоn оf сhild by anоthеr family; сhild living with оthеr рarеnt оr 

grandрarеnts; and сhild dоеs nоt knоw that dеtainее is biоlоgiсal рarеnt. Еaсh situatiоn idеntifiеd 

stakеhоldеrs. Stakеhоldеrs inсludе thе соrrесtiоns оffiсеrs whо havе daily rеsроnsibility fоr jail 

ореratiоns and соntaсt with dеtainееs; сarеgivеrs fоr сhildrеn during рarеntal inсarсеratiоn; family 

mеmbеrs and signifiсant оthеrs оf dеtainееs; оthеr dеtainееs in thе jail; lосal sсhооl systеm; lawyеrs fоr 

dеtainееs; sосial sеrviсе staff assignеd tо сhildrеn; and thе соmmunity in whiсh familiеs еxреriеnсing 

inсarсеratiоn livе, gо tо sсhооl, and havе sосial соnnесtiоns. 

Kеy-wоrds: рarеnts, inmatеs, dеtainееs, рarеnt dеtainее, рrisоnеrs, inсarсеratiоn, mеntоr, 

рarеnt mеntоr, рarеnting suрроrt, family systеm, intеrn.  

Rezumat 

Scop: Descrierea dinamicii educației pentru viața de familie pentru mentorarea părinților 

incarcerați aflați într-o unitate penitenciară locală într-o zonă rurală din Midwestern, Statele Unite. 

Context: În perioada 2016-2017 a început un program de mentorat la Coles County. Centrul de siguranță 

și detenție (închisoare) din Charleston, Illinois, SUA, care a facilitat interacțiunile cu 57 de deținuți / 

deținute care erau părinți. Pe măsură ce programul a progresat, au fost identificate categorii de părți 

interesate potențiale asociate cu părinții incarcerați, cu un accent deosebit pe copiii deținuților. Premisa 

programului este că intervenția ca mecanism de sprijin pentru părinți ajunge dincolo de celula de 

închisoare și oferă un sprijin specific la un moment de stres pentru fiecare persoană din sistemul familial. 

Metode: Metoda de studiu pe teren a fost utilizată pentru a examina interacțiunile în cadrul stagiilor de 

mentor a părinților deținuții care au selectat opțiunea de a vorbi cu un mentor părinte în timpul 

încarcerării lor. Acestea au fost sesiuni de tipul video-conferințe unu-la-unu, de 25 de minute, între un 

părinte deținut și un mentor, care aveau loc săptămânal. Nu s-a înregistrat nicio convorbire audio sau 
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video. Datele au inclus note de teren privind numărul și vârsta copiilor, cei care se îngrijeau de copii în 

prezent și preocupările părintelui. Rezultate: Până în mai 2017 57 de deținuți / deținute părinți s-au 

întâlnit cu un mentor sau cu o comunitate de voluntari. În acest timp au fost șase stagiari universitari și 

trei voluntari comunitari care au servit ca mentori în diferite momente. Părinții deținuți au reprezentat 

149 de copii. Au fost raportate o varietate de situații ale părintelui, copilului și familiei în momentul 

încarcerării părinților, inclusiv în familia cu copil; interacțiuni frecvente cu copilul; înstrăinare de familia 

care îngrijea copilul; adoptarea copilului de către o altă familie; copil care trăiește împreună cu alți părinți 

sau bunici; copilul nu știe că părintele biologic este deținut. În fiecare situație s-au identificat părțile 

interesate. Părțile interesate includ ofițerii de corecție care au responsabilitatea zilnică pentru programul 

de penitenciar și contactul cu deținuții; îngrijitorii pentru copii în timpul încarcerării părintelui; membrii 

familiei și alți oameni semnificativi pentru deținuți; alți deținuți din închisoare; sistemul școlar local; 

avocații deținuților; personalul serviciului social care are în grijă copiii; comunitatea în care trăiesc 

familiile care au membri în penitenciar, școala și au rețelele sociale. 

Cuvinte-cheie: părinți, deținuți, deținut părinte, încarcerare, mentor, mentor părinte, sprijin 

parental, sistem familial, internat. 

Disсussiоn: Thе U.S. Justiсе Dерartmеnt 

rероrts that bеtwееn 1991 and 2007 рarеnts whо 

wеrе hеld in fеdеral and statе рrisоns inсrеasеd 

by 79% оr 357,3000 рarеnts. Thе соrrеsроnding 

numbеr оf сhildrеn whо had an inсarсеratеd 

рarеnt inсrеasеd by 80% оr 761,000 сhildrеn 

(Glazе, L.Е., & Marusсhak, L.M., 2008). This 

trеnd has brоught abоut соnсеrn оvеr thе imрaсt 

оf сhildrеn lоsing соntaсt with a рarеnt duе tо 

inсarсеratiоn. Whilе sоmе рarеnts may bе 

inсarсеratеd duе tо сriminal aсts invоlving thеir 

сhildrеn, that dоеs nоt aссоunt fоr thе majоrity оf 

рarеnts and сhildrеn whо arе sерaratеd fоr 

varying lеngths оf timе and in a rangе оf 

situatiоns rеgarding visitatiоn and 

соmmuniсatiоn орроrtunitiеs.  

Сhildrеn сhangе 

dramatiсally as thеy 

рrоgrеss thrоugh infanсy, 

tоddlеrhооd, рrеsсhооl 

agе, middlе сhildhооd 

agе, еarly adоlеsсеnсе, 

and latеr adоlеsсеnсе 

mоving tоward yоung 

adulthооd. A jail оr рrisоn 

tеrm may соvеr sеvеral 

dеvеlорmеntal stagеs оf 

thеir сhild оr сhildrеn whilе an 

inmatе in inсarсеratеd. Timе dоеs nоt stор fоr anyоnе tо сatсh uр.  

Thе соmmunity оutrеaсh that is thе basis fоr thе fiеld study was dеsignеd tо рrоvidе twо 

linеs оf bеnеfit. First, thе оutrеaсh was dеvеlореd tо рrоvidе studеnts in thе family and human 

sеrviсеs рrоgram at thе rеgiоnal Univеrsity with an орроrtunity tо intеraсt with inсarсеratеd рarеnts 

and sее first-hand an asресt оf thе сriminal justiсе systеm at thе lосal lеvеl. Sесоnd, thе оutrеaсh 

was dеvеlореd tо рrоvidе mеntоring and suрроrt thrоugh visits and соnvеrsatiоn tо inсarсеratеd 

рarеnts whо соnsеntеd tо thе visits by a рarеnt mеntоr.  

Figurе 1 Visiting bооths at Соlеs Соunty Jail. 

Figurе 2 - Соlеs Соunty Shеriff's Dерartmеnt staff. 
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Thе Shеriff оf Соlеs Соunty has thе оvеrsight оf thе jail and hе and his staff mеmbеr whо 

has thе daily ореrating rеsроnsibility fоr thе jail wеrе bоth vеry suрроrtivе оf thе рrоgram and wеrе 

invоlvеd in оthеr рrоgramming tо suрроrt dеtainееs inсluding study орtiоns fоr high sсhооl 

еquivalеnсy сеrtifiсatе; substanсе abusе соunsеling, and Biblе study. Thе рrосеss fоr vеtting 

соmmunity vоluntееrs and рarеnt mеntоr intеrns frоm thе Univеrsity рrоgram was dеfinеd and 

imрlеmеntеd.  

Frоm thе Univеrsity sidе, rесruitmеnt оff intеrns bеgan and thе initial оriеntatiоn was 

dеvеlореd. As suреrvisоr, I dеvеlореd an intakе fоrm tо соllесt data and rеsоurсе matеrials tо 

addrеss sресifiс рarеntal соnсеrns. A bооk, “Рarеnting frоm Рrisоn” was рurсhasеd in bulk by thе 

Shеriff and madе availablе tо рarеnt dеtainееs whо signеd uр fоr рarеnt mеntоr wееkly sеssiоns. 

Frоm Marсh 2016 until May 2017, mеntоrs mеt with 57 рarеnts in 25-minutе vidео-

соnfеrеnсеd оnе-оn-оnе sеssiоns. Dеtainееs wеrе in thеir сеll роds using a rеmоvе audiо-visual 

fееd in a dеdiсatеd arеa whiсh is lосatеd in еaсh сеll роd. Рarеnt mеntоr Intеrns wеrе in оnе оf fоur 

small рrivatе bооths/rооms with an audiо-visual fееd.  

In thе initial mеntоring sеssiоn, dеtainее рarеnts wеrе 

askеd tо tеll abоut thеir сhild оr сhildrеn inсluding thеir first 

namе, gеndеr, agе, оthеr biоlоgiсal рarеnt, and сurrеnt 

сarеgiving arrangеmеnts fоr thе сhild. Thе рarеnts sееmеd 

rеmarkably еagеr and haррy tо bе tеlling sоmеоnе abоut thеir 

сhild оr сhildrеn. Thеy wеrе alsо invitеd tо givе mоrе subjесtivе 

dеsсriрtiоns оf thе сhildrеn’s реrsоnalitiеs and intеrеsts.  

Рarеnt mеntоrs rероrt thе рarеnts shоwеd mixturеs оf 

sadnеss and haррinеss in talking abоut thеir сhildrеn. 

Sоmеtimеs thеrе was a mixturе оf laughtеr and tеars as thеy had 

thе орроrtunity tо takе оn оnly thеir рarеntal idеntity in thе 

соnvеrsatiоn. Thе рarеnt was nоt a dеtainее, сhargеd оr 

соnviсtеd оf a misdеmеanоr оr сrimе, but a рarеnt whо was 

sharing thе things thе vast majоrity оf рarеnts havе in соmmоn 

– thе dеlight оf talking abоut thеir сhildrеn.  

In thе сasе оf рarеnt dеtainееs visitеd in Соlеs Соunty 

Jail during thе rероrt реriоd, frоm thе infоrmatiоn рrоvidеd by 

рarеnt dеtainееs оf thе rеasоns thеy wеrе in jail (wе dо nоt sееk 

aссеss tо arrеst оr соurt rесоrds) mеntоrs соuld idеntify fеwеr 

than 5 instanсеs whеrе drugs, alсоhоl, thе рrоduсtiоn оf 

mеthamрhеtaminеs, оr сrimеs tо fund substanсе usе (suсh as rоbbеry оr hоmе invasiоn) was NОT 

a basis fоr inсarсеratiоn. Bеfоrе inсarсеratiоn, thе рarеnts wе talkеd tо in jail had оftеn bееn undеr 

thе influеnсе оf substanсеs and a rеlеntlеss соmрulsiоn tо рrосurе thеir aссеss tо substanсеs. In thе 

sоbеr and substanсе-frее еnvirоnmеnt оf jail with timе strеtсhing оut еaсh day tо think, thе rеality 

оf thеir situatiоns rеlatеd tо thеir рarеnting rоlеs hit many with grеat fоrсе. It sееms this was a 

uniquеly valuablе роint tо еngagе dеtainееs in rеflесtiоn.  

Figurе 3 - Рarеnt Mеntоr Intеrn, 

Amara Tylеr, visits with a dеtainее 

using thе оnе-оn-оnе vidео-

соnfеrеnсing sсrееn during a 25-

minutе sеssiоn. 
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Сhildrеn as stakеhоldеrs: 

During thе соursе оf 15 mоnths 

соvеrеd by this rероrt, it bесamе сlеar 

that thе variеty оf stоriеs and situatiоns 

was limitеd оnly tо thе numbеr оf 

рarеnt dеtainееs. Whilе соmmоnalitiеs 

suсh as substanсе abusе issuеs wеrе 

оbviоus, bеyоnd that еaсh рarеnt 

dеsсribеd a uniquе rangе оf lifе 

еxреriеnсеs rеlatеd tо thеir оwn 

сhildhооd еxреriеnсеs оf having bееn 

рarеntеd, and thеir оwn рarеnting 

situatiоn. In additiоn tо thе variеty 

amоng рarеnt dеtainееs, wе nоtiсеd that 

thеrе wеrе diffеrеnt situatiоns within 

еaсh dеtainее рarеnting dynamiсs. Fоr еxamрlе, реrhaрs a сhild bоrn whеn a рarеnt was yоungеr 

was nо lоngеr in thе рarеnt’s lifе. Fоr wоmеn, a сhild may havе bееn givеn intо adорtiоn оr fоr 

mеn thе fathеr may nоt havе maintainеd a rеlatiоnshiр with thе сhild and his/hеr mоthеr.  

Fоr malе рarеnt dеtainееs, оftеn thеrе wеrе сhildrеn соnсеivеd with a variеty оf wоmеn 

whiсh madе a matrix оf рarеnthооd that was sоmеwhat соmрlеx whеn lооking at it frоm a snaрshоt 

реrsресtivе. But as thе рarеnt dеtainее еxрlainеd thе histоry оf еvеnts, mеntоrs rероrt anесdоtally 

tо having lооkеd bеyоnd thе dеmоgraрhiс faсts tо thе human faсts оf рarеnts and thеir сhildrеn; 

сhildrеn and thеir рarеnts.  

Frоm thе graрh abоvе, thе agеs оf сhildrеn rерrеsеntеd shоws thе рrероndеranсе tо bе 

сhildrеn tеn yеars оld and yоungеr at thе timе оf thе рarеnt’s inсarсеratiоn. Thоugh, anесdоtally, 

thеrе is еvidеnсе that this may nоt bе thе рarеnt’s first inсarсеratiоn sinсе during thе timе реriоd оf 

this rероrt, fоur рarеnts mеt with рarеnt mеntоrs оn subsеquеnt stеnts оf inсarсеratiоn.  

Fоr рarеnt mеntоrs, thе agеs оf сhildrеn rерrеsеntеd is сruсial in tорiсs bеing disсussеd 

with рarеnts. Whilе thе first mеntоring sеssiоn fосusеs оn tеlling thе stоriеs оf thеir сhildrеn, tорiсs 

оf соnсеrn оvеr dеvеlорmеnt, guidanсе issuеs, and соmmuniсatiоn with сhildrеn arе соnsidеrеd 

and arе tyрiсally thе fосus оf соntinuеd sеssiоns. In additiоn tо thе bооk usеd during sеssiоns, 

“Рarеnting frоm Рrisоn” by Birnеy, mеntоrs havе handоuts оn dеvеlорmеntal tорiсs that thеy сan 

sharе during thе sеssiоn and thеn lеavе fоr thе соrrесtiоns оffiсеrs tо рass alоng tо thе dеtainее. 

A targеt tорiс еarly in mеntоring рrосеss is tо еnсоuragе thе рarеnt dеtainее in 

соmmuniсating with thеir сhild if that is роssiblе and dеsirablе. Thе agеs оf сhildrеn arе imроrtant 

whеn еnсоuraging and suggеsting ways tо kеер in tоuсh with a сhild. Thе “Рarеnting frоm Рrisоn” 

bооk had еxсеllеnt suggеstiоns that arе usеful and a handоut giving a samрlе lеttеr tо a 4-10-yеar-

оld сhild has рrоvеn hеlрful in рrоviding guidanсе fоr lеttеr-writing by рarеnt dеtainееs. Whilе 

writing a lеttеr tо yоur сhild may sееm an еasy task, it сan aсtually bе quitе daunting. Mеntоrs 

rероrt thе nееd tо соaсh рarеnts tо addrеss thе tорiс оf thеir inсarсеratiоn with оnly simрlе faсts оf 

daily lifе (what thеy watсh оn TV оr rеad; what thеy еat at mеals) that assurе thе сhild that thе 

рarеnt livеs in a safе and sесurе рlaсе whеrе thеy arе gоing abоut daily lifе.  

In Соlеs Соunty Jail, рarеnt dеtainееs сan makе рhоnе сalls that arе соllесt (сhargеd tо thе 

rесеivеr оf thе сall) and оftеn рarеnts rероrt talking tо thеir сhildrеn. Whilе visiting thrоugh thе 

samе vidео-соnfеrеnсing systеm that thе рarеnt mеntоrs usе is роssiblе fоr family and сhildrеn оf 
dеtainееs, it is соmmоn fоr рarеnt dеtainееs tо rероrt that thеy оr сarеgivеrs dоn’t want thеir 

сhildrеn tо sее thе рarеnt оn thе sсrееn in jail.  

0-24 mos 
12,9%

2-5 …6-10 yrs 
25.7%

11-15 yrs 
20.7%

16+ yrs
10,7% Ages of Children

0-24 mos. 2-5 yrs. 6-10 yrs. 11-15 yrs. 16+ yrs.

Figurе 3 - Rероrtеd agеs оf сhildrеn by рarеnt dеtainееs. 
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Frоm thе реrsресtivе оf рarеnt mеntоrs, соmmuniсatiоn with сhildrеn is a dеliсatе mattеr 

and whilе it is еnсоuragеd, it is alsо оftеn nоt роssiblе fоr a variеty оf rеasоns uniquе tо еaсh рarеnt. 

Whеn соmmuniсatiоn is nоt роssiblе оr рraсtiсal, thе орtiоn оf jоurnaling is an imроrtant 

rесоmmеndatiоn tо hеlр thе рarеnt еxрrеss thеir еmоtiоns оf sерaratiоn frоm thеir сhild оr сhildrеn. 

Additiоnally, рarеnt mеntоrs havе suggеstеd tо sоmе dеtainее рarеnts tо writе lеttеrs tо thеir 

сhildrеn, but kеер thеm fоr a timе in thе futurе that thе сhild may bе ablе tо rесеivе thеm.  

Соnсlusiоns: Thе Family Lifе Еduсatiоn Mеntоring Рrоgram tо suрроrt inсarсеratеd 

рarеnts at Соlеs Соunty Jail has bееn рrоduсtivе fоr рarеnt mеntоrs in lеarning abоut asресts оf thе 

сriminal justiсе systеm and thе соmрlеxitiеs оf thе рarеnting livеs оf dеtainееs. Intеrns rероrt that 

thе еxреriеnсе has bееn invaluablе tо thеm as thеy рrерarе tо mоvе intо рrоfеssiоnal сarееrs in 

human and family sеrviсеs in thе U.S. Dеtainее рarеnts оftеn havе еxрrеssеd aррrесiatiоn tо a 

рarеnt mеntоr fоr “соming оut and talking tо mе tоnight” at thе еnd оf visits. At thе timе that thе 

рrоgram was bеgun, thе fосus was оn рrоviding Univеrsity intеrns with еxреriеnсеs in thе сriminal 

justiсе systеm and suрроrting familiеs whо arе dеaling with inсarсеratiоn. Sооn it bесamе сlеar 

that an unеxресtеd valuе tо thе mеntоring рrоgram was that a рarеnt mеntоr was intеraсting with 

thе рarеnt dеtainее оnly in thе соntеxt оf thеir bеing a рarеnt and nоt an arrеstеd оr соnviсtеd 

реrsоn. Validatiоn оf a рarеntal idеntity aрреarеd tо bе a suрроrtivе еxреriеnсе fоr рarеnt dеtainееs 

whо wеrе all tоо awarе оf sеvеral оthеr idеntitiеs that invоlvеd a jail unifоrm, shaсklеs, соurt 

aрреaranсеs, and рubliс dеfеndеrs.  

An anоnymоus quоtе that is mеaningful tо рarеnt mеntоrs in thinking abоut thе рarеnt 

dеtainееs thеy visit is: “Dо nоt judgе my stоry by thе сhaрtеr yоu walkеd in оn”. 
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Negură Petru  

POLITICILE STATULUI FAȚĂ DE PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA DUPĂ DESTRĂMAREA URSS: ÎNTRE „MÎNA DREAPTĂ” ȘI „MÎNA 

STÎNGĂ”. CAZUL CENTRULUI-ADĂPOST DIN CHIȘINĂU 

STATE POLICIES TO HOMELESS IN MOLDOVA AFTER THE COLLAPSE OF THE 

USSR: BETWEEN "RIGHT HAND" AND "LEFT HAND". THE CASE OF CHISINAU 

CENTER-ACCOMMODATION 

Rezumat 

În acest articol vom căuta să înțelegem modul în care au evoluat politicile statului vizavi de 

persoanele fără adăpost (printre alte categorii de persoane vulnerabile) în Republica Moldova, pe 

parcursul ultimului deceniu. Articolul se focalizează pe un studiu de caz: Centrul pentru persoane fără 

https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=823
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adăpost din Chișinău (titlu generic), singura instituție publică din municipiu destinată acestei categorii 

de persoane. Această instituție întruchipează, la scară redusă, evoluția recentă a politicilor statului față 

de persoanele fără adăpost.  

Cuvinte-cheie: persoane fără adăpost, politici sociale, centru-adăpost. 

Abstract 

In this article, we will seek to understand how state policies have evolved towards homeless 

people (among other categories of vulnerable people) in the Republic of Moldova over the last decade. 

The article focuses on a case study: the Center for Homeless People in Chişinău (generic title), the only 

public institution in the city destined for this category of people. This institution embodies, on a small 

scale, the recent evolution of state policies towards homeless people. 

Keywords: homeless people, social policies, center-shelter. 

Introducere 

Centrul rezumă o abordare binară a statului în raport cu persoanele marginale și 

marginalizate, în acest caz persoanele fără adăpost. Pe de o parte, Centrul (și, la scară mare, statul) 

își asumă misiunea de a acorda beneficiarilor săi asistență socială, medicală și condiții decente de 

trai, ceea ce reprezintă „mâna stângă” a instituțiilor statului [2, 3, 12]. Funcțiile acestei abordări 

asistențiale („materne”) sunt de altfel ocupate de angajate femei. Pe de altă parte, un anumit număr 

de angajați bărbați ai Centrului (în special directorul și administratorii de noapte) concretizează 

abordarea „forte” a instituției – și „mâna dreaptă” („paternă”) a statului –, impunând disciplina și 

veghind la respectarea ei. Nu este întâmplător în acest sens că majoritatea cvasi-absolută a 

angajaților masculini sunt foști colaboratori ai poliției.  

Această abordare binară a instituției și a statului față de acest grup de persoane 

marginalizate, între alte grupuri, corespunde unei duble funcționalități a sistemului de servicii 

publice cu privire la grupurile de „proscriși sociali” și anume, în termenii lui Bauman, de „reciclare” 

și de „înlăturare” [1]. Funcția de „reciclare” (a „deșeurilor umane”) este înțeleasă de către personalul 

instituției (și al altor instituții specializate ale statului) ca o abordare individualizată, în care statutul 

de „persoană fără adăpost” este văzut ca o consecință aproape exclusivă a unui proces individual 

de degradare morală și socială în urma unor diverse vicii personale (alcoolism, lenevie, devianță, 

crimă etc.). Prin urmare, „reciclarea” beneficiarilor instituției este aplicată printr-o abordare 

exclusiv individualizată, medicală și/sau psiho-socială, nu ca un fenomen sistemic (printr-o 

abordare, de exemplu, a mecanismelor sociale și economice de „producere” a marginalității [11, 

12]).  

O „instituție-debara” 

Centrul a devenit el însuși un fel de „instituție-debara” pentru o serie de categorii de 

persoane pauperizate, vulnerabile și neadaptate la condițiile socio-economice ale tranziției post-

sovietice spre un capitalism în derivă (în principal vârstnici – 33%, persoane cu dizabilități diverse 

– 16,8 + 7,6% bolnavi cronici, alcoolici avansați – 50% etc.), dar și un număr supraproporționat de 

persoane – produse secundare ale unor instituții publice de justiție și protecție socială, cum sunt 

închisorile (23%) sau școlile-internat (pentru orfani, copii cu diagnostic psihiatric și copii din familii 

vulnerabile) – 11%. Într-un fel, beneficiarii Centrului reprezintă tot mai mult excedentul neasimilat 

al instituțiilor de protecție socială de proveniență sovietică (azilurile de bătrâni și invalizi, internate-

orfelinate), aflate începând cu mijlocul anilor 2000 în curs de reducere a numărului de locuri în 

cadrul unor politici mai ample de optimizare financiară și totodată în proces de dezinstituționalizare, 

asistat de organizații non-guvernamentale internaționale [10]10. Proporția extrem de înaltă a foștilor 

                                                        
10 Aсеstе infоrmații iеs în еvidеnță din disсuțiilе avutе сu сîțiva funсțiоnari рubliсi în dоmеniul рrоtесțiеi sосialе. Dеsрrе рrосеsul 

dе dеzinstituțiоnalizarе și dе рrеvеnirе a insituțiоnalizării în instituțiilе рubliсе dе sănătatе și dе рrоtесțiе sосială din Mоldоva, a 

sе vеdеa raроartеlе Ministеrului Munсii, Рrоtесțiеi Sосialе și Familiе, реntru anul 2015 
(httр://www.mmрsf.gоv.md/sitеs/dеfault/filеs/dосumеnt/attaсhmеnts/rsa2015.рdf). A sе vеdеa și Dоrin Vaсulоvsсhi, Maria 
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deținuți printre persoanele fără adăpost (23%, față de 0,1% în cadrul populației generale) arată 

capacitatea scăzută a sistemului de justiție din Moldova și a sistemului penitenciar în special de a 

pregăti (re)integrarea deținuților eliberați în marea societate și în comunitățile de origine, în ciuda 

unor reforme penale (cum ar fi probațiunea etc.), în desfășurare pe parcursul ultimului deceniu.  

De altfel, funcția declarată a Centrului-adăpost este de a pregăti beneficiarii săi, cel puțin 

cei considerați „recuperabili”, pentru (re)integrare în societate, propunându-și să le sporească 

capacitatea de adaptare și autonomie. Activitatea asistenților sociali ai Centrului urmărește anume 

acest scop. Cu toate acestea, rezultatele Centrului în ceea ce privește asistența beneficiarilor de a-și 

căuta și găsi un post de lucru și un loc de cazare au fost și rămân destul de mici. Potrivit datelor 

Centrului (2004-2017)11, doar 6,6% beneficiari și-au găsit un loc de muncă (cu sau fără suportul 

asistenților sociali și incluzând toate categoriile de locuri de muncă, calificate și necalificate, în 

sectorul formal și informal)12. Datele privitoare la cazare în afara Centrului sunt în aparență mai 

optimiste: astfel, 16% din beneficiari și-ar fi găsit un loc de trai în afara Centrului, iar 24% au fost 

reintegrați în familie.  

Aceste cazuri „de succes” nu au fost totuși monitorizate ulterior, astfel încât nu se știe cu 

precizie câți dintre ei s-au întors în stradă. Totodată, potrivit acestor date, în jur de 9% s-au întors 

sau au rămas să locuiască la Centru. În plus, 38,5% dintre beneficiari au plecat din Centru, de obicei 

în perioada de încălzire a anului, fără să anunțe personalul instituției de acest lucru. Mulți dintre ei 

revin în instituție în perioada de răcire a vremii. O foarte mică parte dintre beneficiarii vârstnici și 

„invalizi” (doar 0,6% din numărul total al beneficiarilor) au fost primiți într-un azil public de 

bătrâni. Acest proces este considerat foarte anevoios din punct de vedere birocratic (dosarul de 

admitere este greu de făcut), cu atât mai mult pentru beneficiarii fără acte de identitate (circa 50%). 

Totodată, mai mulți beneficiari cu acte în regulă sunt respinși din motivul lipsei locurilor sau lăsați 

ani de zile pe liste de așteptare. În sfârșit, 5% dintre beneficiari și-au găsit moartea în timpul șederii 

la Centru, în așteptarea „rezolvării” cazului lor. În mod ironic, excedentul beneficiarilor proveniți 

din instituțiile de protecție socială și al celor din sistemul de justiție (de forță) se regăsesc împreună 

sub acoperișul aceleiași instituții hibride care combină abordarea asistențială cu cea represivă.  

Cele două fețe ale instituției: ziua și noaptea 

Activitatea Centrului poate fi împărțită în două părți, una de zi și alta de noapte. Pe 

parcursul zilei, asistentul social, psihologul și juristul au funcția statutară de a asista beneficiarii în 

rezolvarea problemelor lor individuale (cazare, reintegrare familială, căutarea unui serviciu, 

reconstituirea actelor de identitate, plasarea în azilul de bătrâni, internarea într-un spital etc.). 

Beneficiarii care recurg la asemenea servicii sunt de regulă puțini la număr – cei mai mulți dintre 

ei nu vizitează asistentul social decât o singură dată, la (re)admiterea în Centru.  

Pentru absoluta majoritate a beneficiarilor, viața lor la Centru are loc exclusiv în timpul 

serii, de la 20.00, până în dimineață la 8.00. Dacă pe parcursul zilei, angajații Centrului practică o 

asistență individualizată a beneficiarilor, pe timp de seară și noaptea efortul personalului instituției 

(în principal administratorii de noapte și medicul) este concentrat pe impunerea și menținerea 

(individuală și colectivă) a controlului și disciplinei. În fiecare seară, la 20.00, are loc înscrierea 

(tuturor) beneficiarilor, după care urmează cina în bucătăria Centrului, timpul liber pentru îngrijire 

și/sau alte necesități personale și la 22.00 – culcarea. Dimineața, la 6.30, are loc deșteptarea și la 

7.00 – micul dejun. Până la 8.00, toți beneficiarii sunt obligați să părăsească instituția (în afară de 

                                                        
Vrеmеş, Viоriсa Сraеvsсhi-Tоartă, ор. сit. Aсеst рrоgram sе rеfеră în sресial la сорiii și adulții сu dizabilități mintalе. Сu tоatе 
aсеstеa, din disсuțiilе avutе сu unii funсțiоnari rеiеsе сă și în azilurilе dе bătrîni еxistă о tеndință dе „рrеvеnirе a instituțiоnaliării” 

sub aсеlași рrеtеxt al rеinсluziunii în соmunitatе.  
11 Еstе vоrba dе сеlе 810 fișе biоgrafiсе („anсhеtе sосialе”) fоrmalizatе și analizatе dе nоi сu ajutоrul реrsоnalului Сеntrului, în 

сadrul unеi сеrсеtări mai largi ре aсеst subiесt. 
12 Dеsрrе ороrtunitățilе și рiеdiсilе реrsоanеlоr fără adăроst dе a sе angaja la munсă în Сhișinău (bazat ре datе рînă în 2015), vеzi 
сaрitоlul dеsрrе munсă și subzistеnță рrintrе реrsоanеlе fără adăроst din Mоldоva. 
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persoanele cu dizabilități severe și foarte vârstnice, pentru care se îngăduie o derogare de la această 

regulă).  

Centrul impune un anumit număr de norme pe care beneficiarii săi trebuie să le respecte 

din momentul admiterii în instituție până la părăsirea acesteia. Una din regulile care stârnesc cele 

mai multe tensiuni între beneficiari și personalul de noapte este abstinența alcoolică. Transgresarea 

acestei reguli dincolo de o anumită limită de bun simț (cu o marjă subiectivă și interpetabilă de la 

caz la caz – în general, o alcoolizare lejeră trece neobservată) duce la reafirmarea periodică a 

autorității personalului asupra beneficiarilor. În aceste cazuri, beneficiarii sunt somați să se 

conformeze regulii, cu amenințarea neadmiterii la Centru la o următoare încălcare. Bineînțeles, 

orice formă de violență între beneficiari este strict reprimată, dacă este identificată. Atunci când un 

angajat (administratorul de noapte) se consideră agresat fizic de către un beneficiar, acesta este în 

drept să cheme echipa de pază, care evacuează cu forța din clădire persoanele recalcitrante. Această 

măsură, extremă, poate fi considerată un soi de ultima ratio (și o expresie a „violenței fizice 

legitime” [13]13) a administratorilor Centrului în raport cu beneficiarii.  

După cum mi-a explicat unul din administratorii (de noapte ai) Centrului, respectarea 

întocmai a regulilor ar face activitatea instituției imposibilă. Existența unor reguli care sunt încălcate 

cu regularitate, prin acord tacit între beneficiari și personal, cum ar fi termenul maxim de cazare de 

trei luni, duce la instituirea unei marje tolerate între un regulament formal și un set de norme 

„nescrise”. Interpretarea acestei marje este totuși prerogativa exclusivă a administrației Centrului și 

poate duce la acte calificabile drept abuzive sau arbitrare de către unii beneficiari (de exemplu, la 

interdicția de admitere, sub pretextul depășirii termenului de trei luni de cazare în instituție). 

Beneficiarii nu au niciun interes să încalce flagrant aceste reguli formale și mai ales pe cele 

informale, atunci când vor să-și prelungească cât mai mult timp posibilitatea de ședere în Centru. 

Cu atât mai mult cu cât situația celor mai mulți dintre ei, care au depășit termenul regulamentar de 

ședere în Centru, este vulnerabilă din oficiu.  

Pentru a-și face șederea la Centru și traiul pe parcursul zilei câtuși de puțin agreabile, 

beneficiarii recurg la strategii de „adaptare secundară” (E. Goffman [5]) și la diverse forme de 

„rezistență pasivă” (și „scenarii ascunse” – hidden transncripts (J.C. Scott) [8]) în raport cu 

instituția și cu personalul acesteia. Aceste strategii se înscriu în această marjă de joc cuprinsă între 

regulile formale și cele informale, interpretată și utilizată de către beneficiari în folosul propriu. 

Asemenea strategii de adaptare secundară ar putea fi socializarea și/sau consumul de alcool în 

secret, după ora de culcare sau, la alt nivel, instituirea unei ierarhii informale de către beneficiarii 

mai influenți pentru a capitaliza anumite beneficii pentru sine și pentru grupul lor de apartenență.  

Cealaltă față a instituției  

Unul din regretele mărturisite de mai mulți angajați de rând și ai administrației Centrului 

este că nu pot identifica beneficiarii prin lipsa accesului la baza de date personale (la care au acces 

doar instituțiile de forță). Prin această doleanță, administrația Centrului își dorește, practic, să-și 

instituie o prerogativă a unei instituții de forță pentru a putea (asemenea fostului Centru de triere, 

gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, închis în 2013) să verifice identitatea beneficiarilor săi, 

inclusiv și mai ales în informațiile necuprinse în actele de identitate (deținerea unor proprietăți, 

condamnări, antecedente penale, diagnostic psihiatric și alte date cu caracter personal) [9, p. 154]14. 

                                                        
13 Max Wеbеr dеfinеştе statul сa ре „о întrерrindеrе роlitiсă сu сaraсtеr instituţiоnal atunсi сînd şi în сalitatеa sa dе dirесţiе 

administrtaivă rеvеndiсă сu suссеs, în aрliсarеa rеgulamеntеlоr, mоnороlul asuрra соnstrîngеrii fiziсе lеgitimе (...) în intеriоrul 

unui tеritоriu gеоgrafiс dеtеrminat” (traduсеrеa din franсеză îmi aрarţinе, n. a.).  
14 Asеmеnеa сеntrе dе triеrе avеau funсția în sistеmul sоviеtiс dе a idеntifiсa și arеsta реrsоanеlе сarе înсalсă оrdinеa рubliсă, 

inсlusiv și mai alеs реrsоanеlе fără dоmiсiliu stabil, реrsоanеlе сarе рraсtiсă сеrșitul, luсrătоrii sеxuali еtс. Duрă 1992, aсеastă 
instituțiе și-a рiеrdut funсția dе arеst сa atarе. Tоtuși, dintr-un sоi dе inеrțiе instituțiоnală și dе „mеntalitatе”, реrsоanеlе fără 

adăроst au соntinuat să fiе rеținutе dе сătrе роlițiе și intеrnatе реntru сîtеva zilе în aсеstе сеntrе, timр în сarе aсеstеa еrau 

idеntifiсatе (реntru dерistarеa реrsоanеlоr aflatе în urmărirе реnală). Dеsрrе aсеstе instituții în Rusia, vеzi Svеtlana Stерhеnsоn, 
ор. сit. 
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În lipsa accesului la aceste informații, personalul Centrului (în principal administratorii) sunt siliți 

să admită, formal, prezumția nevinovăției și a bunei credințe tuturor beneficiarilor. Totuși, lipsa 

accesului la datele personale ale beneficiarilor îi face pe angajați suspicioși față de unii beneficiari, 

mai ales față de cei fără acte de identitate, considerați suspecți din oficiu. Această suspiciune poate 

genera atitudini și tratamente diferențiate. Până la urmă, administrația Centrului colaborează cu 

succes în unele cazuri cu poliția municipală, între altele la identificarea unor beneficiari suspectați 

de urmărire penală. Pentru aceasta, administrația Centrului poate organiza, împreună cu poliția, 

razii nocturne printre beneficiari. Asemenea acțiuni de forță, întreprinse de administrația Centrului 

în colaborare cu poliția, agravează sentimentul de vulnerabilitate al beneficiarilor în cadrul 

instituției. 

Razii de acest fel au devenit de mult timp o rutină pentru organele de poliție în spațiile 

locuite de persoanele fără adăpost din oraș. În timpul acestor acțiuni, colonii de persoane fără 

adăpost sunt evacuate din locuințele lor provizorii, verificate, identificate, interogate ad-hoc – 

întregul proces fiind filmat de către colaboratorii poliției și prezentate ca acțiuni legitime [6]15. 

Asemenea acțiuni moștenesc direct anumite practici represive ale poliției (miliției) în epoca 

sovietică față de persoanele acuzate că ar refuza să muncească („vagabonzi”, alcoolici cronici, 

prostituate) [9, 14]16, cu diferența notabilă că „vagabondajul” și „refuzul de a munci” au fost 

decriminalizate după căderea URSS în 1991.  

Stratificarea declasării 

Centrul-adăpost este stratificat el însuși în funcție de două mari grupuri de beneficiari. 

Două săli de la parter sunt rezervate persoanelor fără adăpost considerate „cronice” și 

„irecuperabile”: persoane cu dizabilități fizice și psihice severe, alcoolici cronici, persoane ajunse 

într-o stare avansată de „degradare”. De cealaltă parte, la etajul întâi al clădirii sunt amplasate sălile 

pentru beneficiarii cărora le este recunoscută o capacitate sporită de autonomie și adaptare. Astfel, 

Centrul aplică o diviziune tacită a muncii în ceea ce privește aceste două categorii de beneficiari: 

reabilitare (sau „reciclare“) declarată pentru beneficiari de la primul etaj, considerați „recuperabili”, 

și intervenții de menținere (și, în același timp, „eliminare“ din spațiul public urban), pentru 

beneficiarii de la parter [4]17.  

Stratificarea și segregarea populației beneficiarilor în interiorul Centrului este produsă în 

mare parte datorită ordinii instituționale care, așa cum am spus mai sus, îi plasează în interiorul 

instituției în mod diferențiat, în funcție de capacitatea acestora de adaptare și reabilitare. 

Diferențierea beneficiarilor în baza capacităților lor (și, implicit, al statutului lor social) se datorează 

și statutului incert și provizoriu pe care îl au beneficiarii „de la parter” în această instituție. Potrivit 

statutului Centrului, persoanele cu dizabilități (fizice și mintale), persoanele infectate cu HIV/SIDA 

sau tuberculoză, persoanele în stare de ebrietate etc. nu sunt admisibile. Pe de altă parte, mai ales 

pe timp de iarnă, personalul Centrului nu poate refuza cazarea (fie și în condiții sumare, în încăperea 

de la parter) niciunei persoane. Astfel, personalul Centrului acceptă cazarea provizorie a 

persoanelor cu dizabilități și dependente de alcool, dar nu dorește să le recunoască statutul de 

beneficiari legitimi ai instituției și prin urmare refuză tacit să dezvolte servicii pentru această 

categorie de beneficiari. Prinse în foarfecele acestui conflict normativ, persoanele fără adăpost cu 

dizabilități și „cronice” sunt nevoite să locuiască în acest „purgatoriu” instituțional și astfel să 

accepte un statut social și niște condiții de trai degradante, de natură să le cronicizeze 

vulnerabilitatea.  

                                                        
15 Рubliсatе ре sitе-ul Роlițiеi muniсiрal. 
16 Aсеstеa еrau ridiсatе dе роlițiе și соndamnatе рînă la trеi ani dе рrivațiunе dе libеrtatе, сu rеgim dе munсă fоrțată. 
17 Dеsрrе о înțеlеgеrе binară și manihеiсă a sărăсilоr și dесlasațilоr – сеi „buni” și сеi „răi” – (сеi сarе mеrită asistеnță și сarе nu 
mеrită) în реrсерția орiniеi рubliсе și a реrsоnalului dе sеrviсii sресializatе, dintr-о реrsресtivă istоriсă.  
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Acest proces de stratificare este totodată o consecință a dinamicii desfășurate în interiorul 

grupurilor de beneficiari. Astfel, beneficiarii de la etajul întâi îi disprețuiesc și îi etichetează pe cei 

de la parter. Cei de la etajul de jos, în ceea ce-i privește, își acceptă statutul subaltern față de colegii 

lor de la etaj. Uneori, și în condiții strict controlate, sunt posibile mobilități, de sus în jos și de jos 

în sus. Totuși, pentru cei mai mulți beneficiari calificați drept „irecuperabili”, accesul la etaj – și 

astfel la un statut mai ridicat și, în consecință, la servicii mai calificate –, este practic interzis. Pentru 

persoane cu dizabilități severe, o asemenea mobilitate este împiedicată pe de asupra de condițiile 

de infrastructură ale clădirii, nedotată cu ascensor. Totuși, printre rezidenții de la etaj se regăsesc 

cel puțin trei beneficiari cu dizabilități (cu mobilitate redusă). Capacitatea lor sporită de autonomie 

și cooperare a determinat administrația Centrului să admită, în cazul lor, o excepție.  

Dar stratificarea populației de beneficiari este vizibilă și în interiorul etajului 1. Dincolo de 

împărțirea beneficiarilor pe camere în funcție de gen (femei și bărbați), se pot observa anumite 

diferențe ale camerelor după condițiile și nivelul de confort. Astfel, camerele cu un număr mai mic 

de paturi sunt ocupate de beneficiari „cu vechime” și care se bucură de o mai mare apropiere față 

de personalul Centrului (pentru faptul, între altele, că muncesc sau au muncit în interiorul 

instituției). Aceștia din urmă îi privesc cu superioritate pe cei din camerele aglomerate de vizavi, 

populate în general de beneficiari admiși mai recent și totodată considerați mai dificili (mulți dintre 

ei foști deținuți). Prin urmare, relațiile de întrajutorare și solidaritate între beneficiarii de la etajul 1 

se suprapun în general pe aceste linii de demarcație pe criteriu social (și, parțial, pe cel de gen). În 

chip aparent paradoxal, mobilitatea dinăuntru în afară și dinafară înăuntrul Centrului este cea mai 

ridicată în camerele cele mai populate (și cu nivelul de confort redus), iar această mobilitate este 

cea mai scăzută în camerele mai mici (și mai confortabile), locuite de beneficiari mai disciplinați și 

deci mai motivați să-și păstreze cât mai mult timp locul de trai. Acest fenomen este paradoxal 

pentru că, în general, s-ar aștepta de la beneficiarii cei mai disciplinați și cei mai loiali administrației 

instituției să reprezinte cazurile de succes (prin cazarea lor în afara Centrului într-o locuință 

autonomă). El este aparent paradoxal, pentru că acești beneficiari privilegiați, aflați într-un statut 

intermediar între ceilalți beneficiari și administrația Centrului, își pot prelungi șederea pe un termen 

nedeterminat (în ciuda regulamentului formal) până vor fi găsit o soluție pe deplin acceptabilă 

pentru ei.  

Dinspre dreapta spre stânga 

După epoca sovietică (când „vagabondajul” era criminalizat), abordarea statului față de 

persoanele fără adăpost și-a deplasat accentul dinspre represiune („penalizare”) spre asistență. Pe 

parcursul ultimului deceniu, cele două abordări – care corespund „mâinii stângi” și „mâinii drepte” 

(i.e. aripilor „materne” și „paterne”) ale Centrului și ale statului – au devenit convergente și 

complementare. De altfel, Centrul apare în 2004, cu ajutorul unor finanțări străine, în momentul în 

care statul căuta să articuleze o abordare unitară pe baza unor practici și politici sociale 

contradictorii (asistențiale, pe de o parte, și represive, pe de altă parte). În ultimă instanță, Centrul 

întruchipează un compromis dificil între aceste două abordări. Zi de zi și pe termen lung, politicile 

Centrului în raport cu beneficiarii sunt negociate între personalul ce reprezintă „abordarea moale“ 

a instituției (asistenții sociali, psihologul) și angajații ce întruchipează „abordarea dură”. Pe termen 

lung, se poate observa o anumită dinamică în interiorul Centrului – și, totodată, la nivelul statului – 

favorabilă „abordării moi” față de persoanele fără adăpost, în detrimentul celei dure. Deschiderea 

administrației Centrului spre colaborare cu finanțatorii străini pe diverse proiecte va accentua în 

timp această tendință. Această dinamică este favorizată cu atât mai mult de longevitatea 

personalului asistențial în raport cu directorii Centrului – cu toții proveniți din organele de forță –, 

care sunt schimbați periodic de consiliul municipal în funcție de interesele politice și înțelegerile de 

culise ale forului orașului.  

Cele două abordări, represivă și asistențială, ale politicilor instituției și ale statului asupra 

persoanelor fără adăpost (și altor grupuri marginalizate) își găsește un corespondent aproape 
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simetric în felul în care societatea moldoveană în ansamblu, în viața de zi cu zi și prin acțiuni 

concertate ale unor organizații, înțelege și abordează problema persoanelor marginalizate. 

Abordarea represivă a statului se reflectă în atitudinile și comportamentele discriminatorii ale unei 

părți importante a populației față de persoanele fără adăpost [7]18. Pe de altă parte, funcția 

asistențială a statului vizavi de grupurile marginale, în special persoanele fără adăpost, este 

continuată la nivelul societății civile de inițiative de ajutorare, promovate cu diverse ocazii de 

anumite organizații laice și religioase cu profil umanitar. Până la urmă, aceste campanii sociale 

periodice nu afectează în fond mecanismele sistemice care (re)produc marginalitate și 

vulnerabilitate socială, iar acțiunile umanitare se substituite unei solidarități reale, singura în stare 

să diminueze extinderea acestui fenomen. 

În loc de concluzie 

Până la urmă, aripile stângă și dreaptă ale Centrului-adăpost nu sunt niște aspecte separate 

ale activității instituției, ci două laturi complementare și convergente. Modelul individualizat de 

înțelegere al practicii asistenței sociale în această instituție, în care se pune accent pe 

responsabilitatea individuală pentru starea beneficiarilor și prin urmare pe o soluție și ea 

individualizată, cvasi-medicală a problemei, ar admite, la limită, o intervenție represivă – de 

exemplu, prin impunerea persoanelor fără adăpost să lucreze pentru binele comunității –, ca o 

soluție desigur radicală și totuși eficientă. De cealaltă parte, administratorii de noapte ai instituției, 

care încarnează latura „dură” a instituției, sunt nevoiți să exercite anumite practici asistențiale în 

activitatea lor zilnică cu beneficiarii. 

Centrul este o emanație a politicii și activității statului în raport cu persoanele marginale, 

în particular persoanele fără adăpost. Pe de altă parte, statul nu reprezintă o entitate abstractă, ci 

este constituit din persoane în carne și oase și din structuri intermediare, cum este Centrul. Prin 

urmare, mobilul schimbării nu se află neapărat la vârful structurii statului, ci ar putea fi subordonat 

unei dinamici descentrate, în care toți actorii relevanți în acest proces să joace un anumit rol: 

decidenții de rang superior, organizațiile și finanțatorii internaționali, asociațiile de activiști locali, 

asistenții sociali din diverse organisme publice și non-guvernamentale, cercetătorii academici, dar 

și nu în ultimul rând persoanele fără adăpost însăși, în funcție de capacitatea lor de a se solidariza 

și a se constitui ca subiecți autonomi și actori legitimi.  
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Cucereanu Mihai 

ASPECTE ALE ANALIZEI SWOT A FLUCTUAȚIEI PERSONALULUI SISTEMULUI 

COMUNITAR ASISTENȚĂ SOCIALĂ (MUN. CHIȘINĂU)  

ASPECTS OF THE SWOT ANALYSIS OF THE FLUCTUATION OF THE PERSONNEL 

OF THE COMMUNITY SOCIAL ASSISTANCE SYSTEM (MUN. CHISINAU) 

Rezumat 

În lucrare sunt examinați unii factori interni și externi, care influențează activitatea și eficiența 

sistemului comunitar asistență socială (mun. Chișinău). Factorii au fost selectați reieșind din criteriul 

influenței lor asupra fluctuației personalului. Au fost înaintate unele propuneri pentru consolidarea 

influenței pozitive și pentru reducerea factorilor negativi. 

Cuvinte cheie: analiza SWOT; oportunități și amenințări; puncte tari și puncte slabe; fluctuația 

personalului; potențialul de demisionare; potențialul de retenție a personalului; opțiuni de consolidare; 

opțiuni de minimalizare.  

Abstract 

The work examines certain internal and external factors that influence the activity and the 

efficiency of the communal social assistance system (the Chisinau municipality). These factors were 

selected according to their influence on staff fluctuation. Proposals were made for strengthening the 

positive influence and for reducing the effect of the negative factors. 

 Key-words: SWOT analysis; strengths, weaknesses, opportunities, and threats; staff 

fluctuation; resignation potential; staff retention potential; consolidation options; reducing options. 

SWOT este un acronim pentru puncte tari, puncte slabe, oportunităţi și ameninţări. Prin 

definiţie, punctele tari (S) şi punctele slabe (W) sunt factori interni care pot fi controlaţi. De 

asemenea, prin definiţie, oportunităţile (O) și ameninţările (T) sunt factori externi asupra cărora, în 

esenţă, nu se poate avea niciun control. 

Analiza SWOT este instrumentul cel mai frecvent utilizat pentru verificarea și analiza 

strategică și de ansamblu a unei probleme. Scopul-cheie al acestei metode este de a identifica 

strategiile care vor crea un model specific pentru rezolvarea problemei şi care va alinia cel mai bine 

resursele și capacităţile unei organizaţii la cerinţele mediului în care funcţionează. Cu alte cuvinte, 

această metodă este fundamentală pentru evaluarea potenţialului intern, a limitelor și oportunităţilor 

utilizate contra ameninţărilor posibile din mediul extern. Un studiu consecvent al mediului în care 

operează instituţia contribuie la previzionarea tendinţelor de schimbare şi, de asemenea, ajută la 
integrarea acestora în procesul de luare a deciziilor. 

În prelungire, utilizând principiile generale a metodei SWOT expuse mai sus, autorii au 

întreprins o analiză a fluctuației personalului sistemului comunitar asistență socială. 

http://www.undp.md/presscentre/2011/NHDR2010_2011/NHDReaport_2010_ROM_26-04-11_web.pdf
http://www.undp.md/presscentre/2011/NHDR2010_2011/NHDReaport_2010_ROM_26-04-11_web.pdf
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Analiza oportunităţilor externe de combatere a fluctuaţiei: Creşterea cerinţei în 

servicii de asistenţă socială.  

Descrierea oportunităţii. În Republica Moldova în legătură cu ajustarea legislației în 

domeniul asistență socială la cerințele UE va creşte necesitatea în servicii calitative în domeniul 

dat. Va creşte și numărul de beneficiari în legătură cu evidenţa mai eficientă a lor. În legătură cu 

aceasta va creşte numărul posturilor de asistenţi sociali, fiindcă funcţia dată nu poate fi înlocuită cu 

roboţi ca în industrie.  

Opţiuni de utilizare a şansei. Creşterea numărului de posturi în asistenţa socială va reduce 

fluctuaţia personalului. Numărul de posturi în domeniu se va majora și în rezultatul implementării 

normativului numărului de asistenţi sociali la 1000 de locuitori. 

Creşterea conştientizării societăţii Republicii Moldova în privinţa necesităţii 
rezolvării problemelor păturilor defavorizate. Descrierea oportunităţii. Gradul de moralitate a 

unei societăţi se măsoară, în mod determinant, prin starea sistemului de protecţie socială măsurată 

în procente din produsul intern brut (PIB), retribuită acestui sistem, şi profesionalismul (inclusiv 

empatia) angajaţilor.  

Opţiuni de utilizare a şansei. De utilizat mass-media pentru aprofundarea moralului 

societăţii în direcţia dată. De dezvoltat în societate instituţia de voluntariat pentru asistenţa socială. 

De majorat partea din PIB repartizată pentru sistemul protecţiei sociale.  

 Apropierea Republicii Moldova de ţările UE cere implementarea standardelor 
europene de calitate a serviciilor sociale. Descrierea oportunităţii. Implementarea parţială (prima 

etapă )a standardelor UE în asistenţa socială a sistemului comunitar va majora calitatea serviciilor 

şi calificarea personalului.  

Opţiuni de utilizare a şansei. UE, prin fondurile sale specializate, va organiza în Republica 

Moldova formarea continuă profesională a asistenţilor sociali ce va contribui consistent la 

implementarea standardelor sale.  

 Ajustarea Legislaţiei Republicii Moldova în domeniul asistenţă socială la cerinţele 

legislaţiei UE. Descrierea oportunităţii. Ţărilor din Europa de Est (Moldova, Ucraina Georgia), 

care tind spre apropierea de UE, li se cere ajustarea (de la început parţială) Legislaţiei în domeniul 

asistenţă socială la legislaţia UE din domeniu.  

Opţiuni de utilizare a şansei. Noua legislaţie a Republicii Moldova, ajustată, fie și parţial, 

la cerinţele UE va fi mai progresivă în toate aspectele. Acest fapt va favoriza dezvoltarea sistemului 

asistenţă socială în toate aspectele. Societatea civilă din Republica Moldova, prin ONG-urile care 

activează în asistenţa socială, va monitoriza procesul perfecționării legislației în domeniu. 

 Fondurile de caritate din ţările UE se vor implica mai activ în rezolvarea problemelor 

sistemului comunitar de asistenţă socială. Descrierea oportunităţii. În Republica Moldova și în 

mun. Chişinău nu se duce evidenţa implicaţiilor fondurilor străine în rezolvarea problemelor de 

asistenţă socială.  

Opţiuni de utilizare a şansei. De introdus un sistem statistic de evidenţă a implicaţiei 

fondurilor străine în rezolvarea problemelor sociale din Republica Moldova și mun. Chişinău. De a 

însuşi mai activ arta fundraisingului, experienţa de elaborare a proiectelor și implementarea lor, 

respectarea cerinţelor acestor fonduri faţă de rapoartele de evaluare a proiectelor implementate etc. 

De activat schimbul de experienţă dintre ONG-urile din domeniul asistenţă socială și angajaţii 

sistemului comunitar asistenţă socială. 

 Crearea parteneriatului public-privat pentru rezolvarea unor probleme a asistenţei 

sociale comunitare. Descrierea oportunităţii. În Republica Moldova și în mun. Chișinău sunt 

beneficiari de asistenţă socială care au suficiente mijloace băneşti pentru a achita serviciile sociale 

de standarde înalte. Aceste servicii pot fi organizate sub patronatul metodologic al organelor 
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comunitare. De asemenea, există organizaţii private din mun. Chişinău care vor să participe cu 

mijloace proprii la rezolvarea unor probleme de asistenţă socială având un venit minim, sau ca 

activitate filantropică. 

Opţiuni de utilizare a şansei. De organizat servicii cu plată în domeniu cu consultanţa 

metodologică și control din partea organelor comunitare din municipiu, ceea ce ar crea locuri noi 

de muncă pentru asistenţii sociali (analogia – policlinici și spitale private). Dezvoltarea 

antreprenoriatului social când firmele private prevăd selecţia și angajarea, în primul rând, a 

persoanelor cu dizabilităţi şi care ar implementa tehnologii de muncă ajustate la cerinţele acestor 

persoane. În aşa mod va fi posibilă rezolvarea problemelor economice ale beneficiarilor de asistență 

socială și includerea lor în procesul muncii.  

 ONG-urile din domeniu amplasate în mun. Chişinău se ocupă cu formarea continuă 
a angajaţilor din sistemul comunitar. Descrierea oportunităţii. ONG-urile din domeniu, care sunt 

și parteneri ai sistemului comunitar, îşi formează activ propriii angajaţi, invitând formatori cu 

experienţă bine remuneraţi atât locali, cât şi din străinătate.  

Opţiuni de utilizare a şansei. Va fi binevenită includerea angajaţilor din sistemul comunitar 

în aceste trening-uri unde, de obicei, are loc și un schimb vast de experienţă foarte eficient pentru 

ambele părţi. 

Analiza pericolelor externe a fenomenului fluctuaţiei personalului sistemului 

comunitar. Unul din factorii externi care în mod determinant poate acţiona asupra fluctuaţiei 

personalului sunt obiectivele, problemele și strategia de dezvoltare a sistemului comunitar servicii 

sociale. Pericolul influenţei negative reiese din complexitatea problemelor strategice de dezvoltare, 

rezolvarea cărora va cere personalului un efort sporit cantitativ și calitativ cu un potenţial accentuat 

de majorare a fluctuaţiei.  

Prognoza dezvoltării sistemului comunitar servicii sociale a fost elaborată de Direcţia 

generală asistenţă socială a Primăriei mun. Chişinău şi expusă în Planul strategic de dezvoltare a 

serviciilor sociale pentru perioada 2013-2023 (proiect). 

Principalele dificultăţi ale sistemului comunitar servicii sociale evidenţiate în Planul 

strategic sunt [1, p.3]: insuficienţa serviciilor sociale la nivel comunitar; fragmentarea la diferite 

niveluri a serviciilor de asistenţă socială, a programelor, măsurilor pentru persoane şi grupuri în 

dificultate; caracterul excesiv al instituţionalizării, lipsa coordonării şi conlucrării necesare pentru 

implementarea unor politici sociale integrate şi coerente etc.  

În Planul strategic sunt evidenţiate obiectivele sistemului serviciilor sociale comunitar [1, 

p.8]: informarea privind accesul la serviciile sociale oferite, identificarea şi prevenirea precoce a 

problemelor sociale și asigurarea intervenţiei timpurii pentru soluţionarea lor; dezvoltarea şi 

prestarea serviciilor sociale primare pentru susţinerea și consolidarea capacităţilor persoanelor și 

familiilor aflate în dificultate din municipiu; mobilizarea și consolidarea capacităţilor comunităţii 

în îngrijirea și protecţia persoanelor aflate în dificultate. 

În cadrul serviciilor de îngrijire rezidenţială în planul strategic au fost identificate un şir de 

probleme [1, p. 9]: îngrijirea instituţională nu asigură o abordare individualizată faţă de beneficiari; 

angajaţii instituţiilor rezidenţiale nu sunt instruiţi suficient pentru a acorda asistenţă adecvată 

nevoilor beneficiarilor şi, adesea, nu sunt incluşi în programe de formare profesională continuă; 

sistemul nu prevede o revizuire a situaţiei beneficiarului pentru a evalua posibilitatea reintegrării 

acestuia în familie și comunitate. Acesta poate duce la deteriorarea relaţiilor familiale, izolarea 

socială și dependenţa cronică de sistemul rezidenţial; plasamentul de lungă durată și nedeterminat 

impune necesitatea alocării resurselor financiare pentru acelaşi contingent de beneficiari pe 
perioade lungi de timp; sistemul de îngrijire rezidenţială este costisitor în toate cazurile. După 

dezvoltarea și implementarea standardelor minime de calitate, costul serviciilor rezidenţiale va spori 

semnificativ; îngrijirea instituţională prin natura sa necesită acţiuni suplimentare pentru protecţia 
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drepturilor beneficiarului. Folosirea acestui tip de îngrijire ca o opţiune excepţională va constitui o 

dificultate foarte mare pentru Republica Moldova în onorarea angajamentelor asumate în cadrul 

convenţiilor internaţionale.  

În Planul strategic sunt evidenţiate și alte părţi negative ale sistemului comunitar [1, p. 13]: 

cerinţele pentru confirmarea eligibilităţii pentru serviciile sociale se consideră complicate, ceea ce 

generează refuzul solicitantului; atitudinile neadecvate faţă de beneficiari, intenţionate sau 

neintenţionate, pot împiedica persoanele să solicite serviciile sociale de care au nevoie; unele 

servicii sociale sunt limitate la anumite grupuri de persoane, ceea ce înseamnă că alţii care ar putea 

beneficia de ele nu au această posibilitate; nu există un sistem de revizuire a cazurilor pentru a 

asigura servicii adecvate nevoilor beneficiarilor și necesitatea identificării momentului de ieşire din 

sistemul de asistenţă socială în cazul în care circumstanţele lor se îmbunătăţesc. 

Cât priveşte calitatea serviciilor sociale, în Planul strategic se constată următoarele 

deficienţe [1, p.13]: sistemul actual se bazează mai mult pe servicii de intervenţie decât pe servicii 

de prevenire. Această situaţie permite agravarea cazurilor, astfel că soluţionarea lor devine 

imposibilă la nivel comunitar și sunt referite la servicii de asistenţă specializată care sunt mai 

costisitoare, intervenţia întârziată provoacă efecte negative atât asupra beneficiarului şi familiei lui, 

cât şi asupra comunităţii; reabilitarea şi reintegrarea beneficiilor nu este întotdeauna în 

responsabilitatea serviciilor de asistenţă socială primare; nu există un cadru operaţional 

comprehensiv pentru prestarea serviciilor de asistenţă socială; distribuirea resurselor financiare şi 

umane este ineficientă. 

Realizarea scopului planului strategic impune [1, p.14]: mobilizarea tuturor resurselor 

existente la nivelul comunităţii; responsabilizarea și implicarea factorilor relevanţi prin dezvoltarea 

de parteneriate eficiente în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective; creşterea 

calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. 

Pentru realizarea obiectivelor, Planului strategic prevede [1, p.15]: sprijinirea autorităţilor 

locale în vederea identificării pârghiilor eficiente pentru ameliorarea problemelor cu care se 

confruntă persoanele adulte aflate în dificultate, a persoanelor cu dizabilităţi și vârstnicilor; 

dezvoltarea de servicii alternative de protecţie care se adresează persoanelor adulte aflate în situaţii 

de risc înalt, a persoanelor cu dizabilităţi și vârstnicilor; dezvoltarea de programe pentru integrarea 

socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie, a tinerilor cu dizabilităţi; 

asigurarea calităţii serviciilor prestate pentru persoanele cu dizabilităţi, a centrelor de îngrijire şi 

asistenţă a persoanelor adulte în concordanţă cu standardele aprobate pe plan naţional; îndrumarea 

și sprijinirea autorităţilor locale în vederea dezvoltării de servicii sociale pe plan local care să 

acopere nevoile comunitare prin alocarea de fonduri nerambursabile sau implicarea acestor instituţii 

în parteneriate de tip public-privat; monitorizarea nevoilor sociale la nivel municipal, identificarea 

zonelor cu riscuri majore în ce priveşte protecţia socială, cartografierea serviciilor sociale și 

propunerea de intervenţie prin dezvoltarea de parteneriate cu organizaţiile nonguvernamentale. 

 Neexecutarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul asistenţei sociale. Descrierea 

pericolului. În mai multe cazuri, legile RM în domeniu nu au mecanisme concrete de implementare 

sau sunt incomplete și foarte vagi în ce priveşte finanţarea cerinţelor de asistenţă socială și controlul 

eficienței utilizării acestor investiții  

Opţiuni de minimalizare a pericolului. Societatea civilă, prin ONG-urile care activează în 

domeniu, să monitorizeze și să informeze organele competente ale UE și Parlamentul RM despre 

situaţia executării legislaţiei RM în domeniul asistenţei sociale. Activizarea societăţii civile și a 

beneficiarilor pentru implementarea legislaţiei RM în domeniu. Adresarea beneficiarilor în 
instanţele de judecată, inclusiv la CEDO, pentru susţinerea drepturilor sale. Inspecţia de Stat a 

Muncii să controleze executarea legislaţiei muncii care prevede că fiecare instituţie trebuie să aibă 

incorporați cel puţin 5% din totalul angajaţilor, personal cu dizabilităţi. 
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 Salarizarea insuficientă a angajaţilor. Descrierea pericolului. Salariul mediu de funcţie 

al unui angajat din sistemul de asistenţă socială comunitar constituie 1,9 mii lei. Salariul minim în 

sectorul bugetar constituie 1,9 mii lei, iar în sectorul privat – 2,4 mii lei. Salariul mediu pe ţară 

constituie circa 6,0 mii lei (2017), iar în mun. Chişinău – 6,5 mii lei. Acest decalaj vizavi de 

personalul din sistemul comunitar de servicii sociale și alte ramuri ale economiei naţionale aduce 

la creşterea considerabilă a fluctuaţiei prin: a) migraţia în alte ramuri ale economiei naţionale ca 

muncitori ce va însemna o declasare profesională; b) reorientarea profesională a personalului 

asistență socială (masterat în profesii cerute în alte ramuri ale economiei naţionale); c) migraţia în 

ţările UE, Canada etc. 

Opţiuni de minimalizare a pericolului. De revăzut mecanismul de salarizare a angajaţilor 

din sistemul asistenţa socială. De majorat salariul de funcţie al asistenţilor sociali până la nivelul 

personalului din educaţie și ocrotirea sănătății.  

 Fluctuaţia angajaţilor din sistemul comunitar în structura ONG-urilor din domeniu. 

Descrierea pericolului. ONG-urile care activează în domeniu atrag, prin salarii majorate, cei mai 

calificaţi angajaţi din serviciul comunitar asistență socială.  

Opţiuni de minimalizare a pericolului. ONG-urile din domeniu amplasate în mun. Chişinău 

sunt, de obicei, parteneri ai sistemului comunitar. În aşa caz se cere de apelat la bunăvoinţa 

partenerilor care trebuie să-şi formeze propriul personal calificat și să nu facă uz de personalul 

sistemului comunitar. Totodată, angajarea prin cumul în structura ONG-urilor a personalului din 

sistemul comunitar ar fi încă o alternativă de rezolvare a problemei.  

 Prestigiul profesiei „asistent social” pe piaţa muncii şi în societate nu este cel mai 

înalt. Descrierea pericolului. Din cauza salarizării minime și a muncii stresante, prestigiul profesiei 

nu este cel mai înalt, comparativ cu alte profesii (de exemplu, profesori, medici etc.). Asta conduce 

la dificultăţi la înscrierea liceenilor la facultăţile care pregătesc specialişti în domeniu. Concomitent, 

cei care se înscriu nu întotdeauna sunt cei mai buni din promoţie. 

Opţiuni de minimalizare a pericolului. Popularizarea profesiei prin mass-media și prin 

organizarea evenimentelor de asistenţă socială care să fie puternic mediatizate.  

 Pregătirea insuficientă a specialiştilor din domeniu. Descrierea pericolului. Există un 

decalaj în pregătirea asistenţilor sociali pentru a ocupa primul post din carieră şi cerinţele acestui 

post. Tinerii specialişti cu greu fac faţă atribuţiilor primului post. Pentru a atinge calificarea medie 

a tinerilor specialiști se cer până la doi ani de formare continuă, inclusiv și la locul de muncă. De 

obicei, aceşti doi ani sunt şi cei mai periculoşi din punctul de vedere a fluctuaţiei. 

Opţiuni de minimalizare a pericolului. De consultat conținutul curriculelor tuturor 

disciplinelor la profesia „asistent social” cu personalul calificat din sistemul comunitar. De invitat 

cât mai frecvent personalul calificat din sistemul comunitar pentru a duce lucrări practice cu 

studenţii la profesia dată. De eficientizat practica studenţilor care are loc în sistemul comunitar. De 

conştientizat că ciclul 1 (licenţa) este numai o introducere în profesie, dar masteratul, care e 

recomandat să fie susţinut după 2-3 ani de activitate în domeniu, este finalizarea studiilor în 

profesie. 

Sistemul de formare continuă a personalului din asistenţa socială nu este cel mai 
eficient. Descrierea pericolului. În Planul strategic de dezvoltare a sistemului comunitar sunt 

descrise cu lux de amănunte problemele care se cer rezolvate în viitor de către angajaţii sistemului. 

În așa caz, este evident că fără o formare specială și continuă, care să conţină însuşirea procedeelor 

de rezolvare a acestor probleme, sistemul comunitar nu-şi va atinge scopurile. La rândul său, 

decalajul între cunoştinţele angajaţilor și cerinţele postului va aduce la majorarea stresului 
profesional şi, prin urmare, la creşterea fluctuaţiei. 

Opţiuni de minimalizare a pericolului. În linii mari, sistemul comunitar, după părerea 

autorilor, are de rezolvat trei probleme majore: a) fundamentarea aprofundată a cerinţelor de 
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finanţare a sistemului comunitar; b) utilizarea eficientă a investiţiilor alocate; c) rezolvarea optimă 

a problemelor metodologice, organizaţionale şi psiho-sociale care nu cer alocaţii, dar cer 

suplimentar un nivel profesional sporit (cunoştinţe noi şi experienţă înaintată).  

Rezolvarea problemelor enumerate cere o formare profesională continuă eficientă a 

angajaţilor. Acest proces este necesar să includă în linii mari două aspecte: a) formarea continuă 

profesională externă (în afara sistemului comunitar) şi b) internă, la locul de muncă. 

 Atribuţia de formare continuă externă aparţine Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială, în 

obligaţiile căreia sunt incluse [2.p.87] colectarea și sistematizarea informaţiei privind necesităţile 

de formare a personalului din sistemul de asistenţă socială; elaborarea planului anual de formare a 

personalului din sistemul de asistenţă socială; formarea prestatorilor de servicii de formare 

profesională continuă; colaborarea cu organizaţiile internaţionale, mediul academic, structurile 

teritoriale de asistenţă socială și societatea civilă în vederea îmbunătăţirii procesului de formare 

profesională iniţială și continuă; evidenţa evaluărilor cunoştinţelor acumulate şi abilităţilor formate 

ale personalului în cadrul formării profesionale continue; evidenţa şi actualizarea datelor privind 

formarea profesională din registrul de stat al personalului din sistemul de asistenţă socială. 

După cum se observă, în regulamentul Agenţiei Naţionale sunt prevăzute toate aspectele 

formării profesionale continue care reiese din abordarea sistemică a problemei. Dar, după părerea 

autorilor, în lista acestor atribuţii lipsesc funcțiile de planificare și control a finanţării procesului de 

formare continuă.  

În ce priveşte formarea profesională continuă la locul de muncă, această funcţie revine 

Direcţiei generale şi direcţiilor teritoriale asistenţă socială de la care se cere o abordare sistemică a 

problemei, incluzând practic aceleaşi atribuţii pe care le deţine Agenţia Naţională, dar reieşind din 

aspectul local al formării profesionale continue. În procesul de formare continuă la locul de muncă 

se cer de a fi luate în considerare câteva principii: coordonarea formării profesionale interne cu 

formarea profesională externă; concretizarea problemelor strategice şi includerea lor în fişa de post 

a fiecărui angajat; personalizarea formării profesionale a fiecărui angajat; pregătirea formatorilor 

locali etc. 

Rezolvarea efectivă a problemelor de formare profesională continuă externă și internă va 

reduce stresul organizaţional care, la rândul său, va limita rata inflaţiei în sistemul comunitar de 

asistenţă socială.  

 Analiza punctelor tari a combaterii fluctuaţiei angajaţilor din sistemul comunitar de 

servicii sociale.  

Unul din puncte tari constituie însuși existenţa sistemului lucrativ de asistenţă socială 

comunitar. Descrierea factorului. În mun. Chişinău funcţionează sistemul de asistenţă socială 

comunitar care are fundamentare legislativă, metodologică, organizatorică, financiară etc. şi care 

prestează servicii sociale de un anumit standard de calitate pentru beneficiarii municipali. 

Opţiuni de consolidare. Prognozarea necesităţilor şi calităţii serviciilor de asistenţă socială 

comunitar; prognozarea şi argumentarea investiţiilor în dezvoltarea sistemului comunitar, inclusiv 

a salarizării decente a personalului; dezvoltarea unui sistem efectiv de formare profesională externă 

şi la locul de muncă; formarea profesională profundă a angajaţilor care sunt chemaţi să rezolve 

problemele strategice ale sistemului asistenţă socială comunitar etc. 

 Grad suficient de empatie și de orientare profesională a angajaţilor.   

Descrierea factorului. Deşi motivarea materială este insuficientă și există un grad înalt de 

stres profesional, practic, majoritatea posturilor din sistemul asistenţă socială comunitar sunt 

ocupate, ce denotă, la moment, un grad înalt de empatie față de beneficiarii sistemului și o orientare 

profesională eficientă. 
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Opţiuni de consolidare. De cercetat factorul „empatie” al personalului sistemului 

comunitar ca element comportamental socio-psihologic. De evidenţiat și de evaluat prin diferite 

metode (analiza documentară, observaţii, chestionări, analize comparative etc.) gradul de empatie 

pentru a fi luate măsurile cuvenite de aprofundare a fenomenului.  

 Analiza punctelor slabe a combaterii fluctuaţiei.  

Costul înalt a fluctuaţiei. Descrierea factorului. Costurile fluctuaţiei se împart în două 

grupuri mari: a) calculabile și b) incalculabile. În factorii calculabili e necesar de inclus: costurile 

de recrutare și selecţie; de training; eficienţa scăzută a noului angajat; timpul tutorului pentru 

formarea noului angajat; costul zilelor de concediu neutilizate de angajatul demisionat etc. 

În costurile incalculabile se cer a fi incluse: disfuncţionalităţile social-psihologice ale 

echipei în rezultatul fluctuaţiei; acomodarea noului angajat la cerinţele postului şi ale echipei etc.  

Principalul factor negativ a fluctuaţiei excesive al angajaților sistemului comunitar (27,7% 

în 2017) constă în timpul îndelungat a formării noului angajat pentru a face faţă cerințelor postului. 

De la caz la caz, această perioadă de timp ţine până la doi ani (pentru tinerii specialişti). În perioada 

dată, calităţile serviciilor acestor angajaţi lasă mult de dorit. Se cere de menţionat că și pentru noii 

angajaţi experimentaţi se cere o perioadă destul de îndelungată pentru acomodare la cerinţele 

postului nou. Un alt aspect negativ al fluctuaţiei constă în faptul că demisionatul ia cu el toată 

experienţa acumulată şi toate investițiile financiare pentru formarea lui.  

Opţiuni de minimalizare: de elaborat un chestionar de exit; de studiat, prin intermediul 

acestui chestionar, cauzele obiective ale demisionării fiecărui angajat; de elaborat măsurile de 

rigoare pentru retenţia (loializarea) angajaţilor; de cercetat odată în doi ani cauzele retenţiei 

angajaţilor prin diferite metode (studierea documentelor, observaţii, chestionări, interviuri etc.); de 

elaborat un sistem de reducere a fluctuaţiei și de majorare a retenţiei (loializarea); de introdus în 

practica sistemului comunitar de asistenţă socială elaborarea de către toţi angajaţii (inclusiv și a 

şefilor de toate rangurile) a unui raport anual al activităţii în care să fie introduse următoarele 

compartimente: problemele care au apărut pe parcursul anului (metodologice, organizaţionale, 

financiare, socio-psihologice etc.); metodele utilizate pentru rezolvarea lor; eficienţa rezolvării; 

enumerarea problemelor nerezolvate şi consecinţele acestora; propuneri de inovaţii înaintate de 

angajat în anul precedent; eficienţa implementării lor; executarea planului individual de formare 

profesională și a planului de formare continuă a echipei; formarea rezervei de angajaţi pentru 

avansarea în post; productivitatea şi calitatea muncii; sistemul de motivare şi problemele de 

salarizare; conținutul și structura bazei de date a postului cu propuneri de perfecționare, inclusiv și 

de securizare; obiectivele postului şi ale echipei pentru anul viitor; obiectivele formării profesionale 

continue a echipei pentru anul viitor etc.  

Acest raport anual ar întruni câteva funcţii: a) generalizarea activităţii angajatului în anul 

precedent și b) planificarea obiectivelor postului pentru anul viitor. În aşa mod, elaborarea 

raportului ar majora cultura profesională a angajatului şi ar fixa cunoştinţele şi experienţa acumulată 

în anul precedent de activitate. Această exprimare în scris a cunoştinţelor și experienţei este 

elementul care ar combate principalele rezultatele negative ale fluctuaţiei, când demisionarul ia cu 

el toată experienţa acumulată, iar noul angajat începe activitatea sa de la punctul „zero”. 

 Încălcarea legislaţiei muncii. Descrierea factorului. În lucrarea dată nu a fost studiată 

problema încălcării legislaţiei muncii în sistemul comunitar de asistenţă socială al mun. Chişinău, 

însă acest factor este un element principial, cu potenţial major atât pentru reducerea fluctuaţiei, cât 

şi în sporirea retenţiei (fidelizării) angajaţilor. 

De obicei, încălcarea legislaţiei muncii începe de la etapa recrutării şi selecţiei, când 
angajatului nu i se comunică toată informaţia despre viitoarea activitate (spre exemplu, deplasările 

frecvente etc.). Alte încălcări pot avea loc la etapa semnării contractului individual de muncă care, 

în linii mari, este întocmit adeseori în favoarea angajatorului. Dreptul la formarea profesională 
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(tipurile și frecvenţa de formare) nu este inclus în fişa de post. Încălcările mai frecvente sunt legate 

de dreptul la concedii (anual, de maternitate, pentru îngrijirea copilului, medical, paternal, pe cont 

propriu etc.). Ca încălcări sunt considerate și interzicerea muncii prin cumul, de cumulare a 

funcţiilor, de plata suplimentară a activităţilor în afara programului sau de remunerare suplimentară 

a muncii în zilele de odihnă și de sărbătoare etc.  

Opţiuni de minimalizare. Atât angajatorul, cât şi angajatul trebuie să cunoască legislaţia 

muncii. Aceasta ar reduce încălcarea legislaţiei în domeniul dat din partea angajatorului, dar 

angajații ar susţine mai activ drepturile sale în procesul rezolvării conflictelor de muncă. O altă 

alternativă, pentru angajați, ar fi adresarea în organizaţia sindicală locală sau de ramură pentru a 

consulta conflictul de muncă şi pentru a cere apărarea drepturilor sale. Adresarea în judecată ar fi 

ultima şansă de susţinere a drepturilor angajaţilor în conflictul de muncă. 

 Lipsa unei metodici eficiente de analiză a fluctuaţiei. Descrierea factorului. Fluctuaţia 

este un fenomen complex asupra căruia acţionează mai mulţi factori: economici, organizaţionali, 

socio-psihologici etc. În acelaşi timp, fluctuaţia cu o rată mai mare de 10% aduce în sistemul 

comunitar diverse disfuncţionalităţi ca: reducerea calităţii serviciilor de asistenţă socială, reducerea 

eficienţei investiţiilor în sistem etc. Din această cauză se recomandă studierea fenomenului cu 

ajutorul unei metodici speciale, aprobată de managementul de vârf al sistemului asistență socială. 

Opţiuni de minimalizare. În cercetarea dată nu a fost pus scopul de elaborare a unei 

metodici de cercetare a fluctuaţiei în sistemul comunitar. Dar viitorii cercetători vor avea 

posibilitatea de a utiliza unele elemente din ea. În primul rând, ar fi binevenită utilizarea procedeelor 

analizei SWOT a fenomenului fluctuaţiei în sistemul comunitar. Un alt factor al cercetării care ar fi 

binevenit pentru viitoarea metodică este chestionarul elaborat de autor cu ajutorul căruia se poate 

evalua potenţialul fluctuaţiei și potenţialul retenţiei (fidelizării) angajaţilor. Se înţelege că în această 

metodică se cere neapărat de inclus şi chestionarul de exit despre care s-a vorbit anterior. 

Concluzii 

1. În evoluţia sa, fluctuaţia excesivă este un element de comportament organizaţional 

negativ cu impact determinant asupra eficienţei activităţii sistemului comunitar. 

2.Analiza SWOT a sistemului comunitar a dezvăluit că principalele oportunităţi externe 

care au potențialul de reducere a fluctuaţiei personalului sunt: creşterea cerinţei în serviciile de 

asistenţă socială; creşterea conştientizării societăţii în privinţa necesităţii rezolvării problemelor 

păturilor defavorizate; cerinţa de implementare a standardelor europene de calitate ]n domeniul 

serviciilor sociale; implicarea fondurilor de caritate din ţările UE în rezolvarea problemelor 

sistemului comunitar; crearea parteneriatului public-privat pentru rezolvarea unor probleme ale 

asistenţei sociale comunitare; implicarea ONG-urilor din domeniu în formarea continuă a 

angajaţilor din sistemul comunitar etc. 

3. Principalele ameninţări ale mediului extern cu potențial de majorare a fluctuației, după 

părerea autorilor, sunt: neexecutarea Legislaţiei Republicii Moldova în domeniul asistenţei sociale; 

salarizarea insuficientă a angajaţilor din sistemul comunitar; fluctuaţia angajaţilor din sistemul 

comunitar în alte ramuri ale economiei naționale și în structura ONG-urilor din domeniu; prestigiul 

redus al profesiei „asistent social” pe piaţa muncii; pregătirea insuficientă a specialiştilor din 

domeniu în instituțiile de învățământ superior din țară; sistemul ineficient de formare continuă a 

personalului din domeniu etc. 
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ASIGURAREA CALITĂȚII VIEȚII COPIILOR DIN SERVICIUL ÎNGRIJIRE 

PALIATIVĂ  

 ENSURING CHILDREN'S QUALITY OF LIFE IN PALLIATIVE CARE 

Rezumat 

Îmbunătățirea calității vieții este un drept primordial al fiecărei ființe umane. Îngrijirea paliativă 

a copilului în suferință este o sarcină medico-socială și psiho-emoțională complexă pentru toți cei 

implicați: beneficiarul serviciului, familia beneficiarului și colectivul de specialiști care asigură serviciile 

necesare pentru asigurarea a calității vieții pacientului. „Casa Angelus” oferă servicii copiilor cu boli 

incurabile de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv Transnistria. Serviciile oferite sunt 

totalmente gratuit. Acest Centru activează din iunie 2017, fiind primul Centru de Îngrijiri Paliative 

Pediatrice inaugurat în raionul Orhei de către Fundația Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova”. 

Misiunea Centrului „Casa Angelus” este de a oferi asistență non – stop, pe o perioadă de cel puțin 14 

zile, copiilor cu maladii incurabile progresive și avansate. Acest centru asigură îmbogățirea calității vieții 

copiilor cu boli amenințătoare de viață, iar pentru părinții lor o perioadă de respiro. Articolul este o 

prezentare succintă a unui studiu despre îngrijirea paliativă și dreptul uman de a beneficia de o calitate a 

vieții bună în faza terminală a vieții. Serviciul îngrijire paliativă contribuie la asigurarea unei calităţi mai 

bune a vieţii pentru bolnavi și pentru familiile acestora. 

Cuvinte-cheie: calitatea vieții, îngrijirea paliativă, fază terminală a vieții, tratament curativ, 

asistență socială, consiliere psihoemoțională și spirituală. 

Abstract 

Improving the quality of life is a primordial right of any human being. The palliative care of the 

child in distress is a complex medical-social and psycho-emotional task for all involved: the beneficiary 

of the service, the beneficiary's family and the specialists who provide the necessary services to ensure 

the quality of the patient's life."Casa Angelus" offers services to children with incurable diseases all over 

the Republic of Moldova, including Transnistria. The services offered are totally free of charge. This 

Center is active since June 2017, being the first Pediatric Palliative Care Center inaugurated in the Orhei 

district by the  Philanthropic Foundation -Angelus Moldova. The mission of the Casa Angelus Center is 

to provide non - stop assistance for a period of at least 14 days to children with progressive and advanced 

incurable maladies. This center ensures the quality of life of children with life-threatening diseases and 

for their parents a respite. The article is a brief presentation of a palliative care study and human right to 

benefit from a quality of life in the terminal phase of life. The palliative care service contributes to 

ensuring a better quality of life for the sick and their families. 

Keywords: quality of life, palliative care, terminal phase of life, curative treatment, social 

assistance, psycho-emotional and spiritual counseling. 

Organizația Mondială a Sănătății defineşte îngrijirile paliative ca o "abordare care 

îmbunătățește calitatea vieții pacienților și familiilor lor, care se confruntă cu probleme asociate cu 

boala, prin prevenirea și ameliorarea suferinței, prin identificarea precoce, evaluarea corectă și 

tratamentul pe simptoame, dar şi rezolvarea problemelor de altă natură: fizice, psiho-sociale și 

spirituale". Într-un anumit sens, paliaţia înseamnă asigurarea îngrijirilor de bază, adică satisfac [1, 

p. 8]. 

Îngrijirea paliativă reprezintă singura modalitate prin care se poate asigura un minim de 
confort și o calitate cât mai bună a vieţii. Tratamentul paliativ semnifică îngrijirea activă a 

pacienţilor cu o boală ce avansează încontinuu și nu mai răspunde la tratamentul curativ, fiind 

vizate durerea şi alte simptome, precum și asigurarea susţinerii psihologice, sociale și spirituale 
[8].  

https://web.facebook.com/HospiceAngelusMoldova/?fref=mentions
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Terapia paliativă are trei componente, dar cu elemente comune și întrepătrunse. 

Terapia suportivă. Aceasta include toate intervenţiile necesare pentru susţinerea 

pacientului în cursul terapiei active. La acestea se adaugă componenta psihosocială și spirituală.  

Îngrijirea de tip hospice. Termenul derivă din latinescul hospitum – ospitalitate, şi se 

referă la îngrijirea pacienţilor aflaţi în stadii terminale de boală, atunci când organismul nu mai 

poate susţine funcţiile vitale.  

Îngrijirea paliativă. Îngrijirea paliativă începe prin identificarea iniţială a unei boli 

incurabile și continuă până la finalul suferinţei prin moarte. În aceste situaţii, îngrijirea paliativă 

urmează metode prin care nu se prelungeşte viaţa pacientului, dar permit individului „să trăiască cu 

boala sa” [5, p. 46].  

Încercarea de a analiza și compara îngrijirea paliativă și îngrijirea tip „hospice” în Europa 

a scos la iveală existenţa unei terminologii eterogene. Diferenţele terminologice nu apar numai în 

literatura de specialitate, ci și în textele de lege, în proiectele de lege ale guvernelor și în declaraţiile 

specialiştilor din asociaţiile de profil. De exemplu, prin analiza de discurs a definiţiilor îngrijirii 

paliative, Cicely Saunderaa remarcat utilizarea unor termeni diferiţi care fac referire la domenii 

medicale ce se suprapun precum „hospice”, „îngrijire tip hospice”, „îngrijire continuă”, „îngrijire 

la sfârşitul vieţii”, „tanatologie”, „îngrijire de alinare” şi „îngrijire suport”.  

Mai mult, termeni diferiţi pot indica contexte culturale diferite. De exemplu, în limba 

germană, nu există un echivalent direct pentru termenul de „îngrijire paliativă”, astfel că 

„Palliativmedizin” este utilizat atât pentru îngrijirea paliativă, cât şi pentru medicina paliativă. Însă 

utilizarea sinonimă a termenului de „Palliativmedizin” (medicină paliativă) cu cel de îngrijire 

paliativă a dat naştere la îngrijorări cu privire la medicalizarea îngrijirii paliative în Germania. De 

aceea, unii experţi au utilizat chiar termenul de „palliative care” din limba engleză pentru a face 

diferenţa faţă de medicina paliativă.  

Numai în ultimul an, termenul de “Palliativ-versorgung” a fost acceptat ca sinonim pentru 

îngrijirea paliativă. În mod asemănător, în alte limbi europene, nu este clar în ce măsură aceleaşi 

concepte sunt acoperite de termenii folosiţi oficial pentru îngrijirea paliativă [2, p. 280]. 

Asociaţia Europeană de Îngrijiri Paliative (EAPC) consideră sedarea ca fiind o terapie 

importantă și necesară în îngrijirea unui grup bine definit de pacienţi, care prezintă suferinţă 

refractară la alte terapii. Aplicarea prudentă a acestei abordări necesită o atenţie corespunzătoare și 

o practică medicală bună. Sedarea terapeutică (sau paliativă) în contextul medicinii paliative constă 

în utilizarea monitorizată a medicamentelor destinate inducerii unei stări de conştienţă redusă sau 

absentă (inconştienţă) cu scopul de a înlătura povara suferinţei netratabile, într-o manieră care este 

etic acceptabilă pentru pacient, familie și furnizorii de îngrijire. Sedarea este utilizată în îngrijirea 

paliativă în mai multe situaţii:  

1) sedare tranzitorie în cazul procedurilor invazive;  

2) sedare ca parte a îngrijirii pacienților cu arsuri;  

3) sedare folosită la sfârşitul vieţii în momentul deconectării suportului ventilator;  

4) sedare în controlul simptomelor refractare la sfârșitul vieții;  

5) sedare în caz de urgenţă;  

6) sedare ca respite;  

7) sedare pentru suferinţa psihologică sau existenţială [7, p.582]. 

Atitudinea este cea mai importantă atunci când luăm în considerare Îngrijirea Paliativă şi 

Hospice-urile. Ceea ce contează este să fii în măsură să asculţi, să sprijni oamenii cu o prezenţă 

temporară, socială și umană. De fapt, mişcarea pentru Hospice precum și Îngrijirea Paliativă şi 
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Medicina Paliativă trec prin schimbări profunde în ce ţine de urgenţa pentru crearea unui cadru 

profesional [6, p.4]. 

Ataşamentul înseamnă o apropiere preferenţială, dezinteresată și aproape inconştientă a 

unei persoane faţă de altă persoană. Această teorie formulată de Bowbly, deschide calea înţelegerii 

corecte a procesului de dezvoltare normală, psiho-socială, a personalităţii oamenilor în general, şi 

a copiilor în special, punând în lumină nevoia puternică a acestora, pentru stabilirea unor legături 

profunde de ataşament cu persoane adulte. 

Discuţiile cu părinţii despre sentimente sunt foarte importante pentru că astfel copiii îşi 

dezvoltă limbajul şi vor învăţa să interacţioneze cu cei din jurul lor. Pentru a înţelege ce simt alte 

30 persoane ei recurg la jocul cu păpuşile şi încearcă să copieze relaţiile din realitate (de cele mai 

multe ori prin imitaţie). Pentru a explica ataşamentul faţă de alte persoane Bowlby a elaborat o 

teorie care se referă la modul în care copiii caută ataşamentul celorlalţi când sunt stresaţi: căutarea 

apropierii (când vrea sa fie aproape de un părinte sau de altă persoană care îi oferă siguranţă); baza 

de siguranţă (când copilul simte că poate să îşi asume riscuri pentru că este prezentă persoana care 

îl poate ajuta) [4, p.30]. 

OMS specifică următoarele principii generale ce vizează copiii cu cancer și alte maladii 

cronice (OMS 1998a).  

 Îngrijirea Paliativă Pediatrică constituie îngrijirea complexă fizică, mentală și 

spirituală a copilului, incluzând și sprijinul familiei. 

 IP pediatrică începe din momentul stabilirii diagnosticului și continuă indiferent dacă 

copilul beneficiază sau nu de tratament curativ. 

 Furnizorii de asistență medicală trebuie să evalueze și sa atenueze suferința fizică, 

psihologică și socială a copilului. 

 Îngrijirea paliativă efectivă necesită o abordare multidisciplinară amplă, care include 

familia și face uz de resursele comunitare disponibile și poate fi implementată cu succes, în pofida 

resurselor limitate [3, p. 5]. 

 Îngrijirea paliativă este o abordare care îmbunătăţeşte calitatea vieţii pacienţilor şi 

familiilor acestora prin prevenirea și înlăturarea suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea 

corectă și tratamentul durerii şi al altor probleme fizice, psihosociale şi spirituale. În Republica 

Moldova, multe familii nu conștientizează ce înseamnă îngrijirea paliativă și cum se oferă aceasta. 

Oamenii când aud de paliație se gândesc că-i gata, că omul va muri, că nu se poate face nimic. Total 

greșit. Atunci când tratamentul curativ a eșuat, există alternativa tratamentului paliativ care poate 

prelungi viața. Pronosticul de viață rămâne limitat, într-adevăr, dar oamenii își pot trăi ultimele zile 

cu demnitate, fără dureri chinuitoare. 

 Beneficiarii serviciilor de ÎPP: 

 Copii cu maladii cronice progresive (ex. boli neurodegenerative, insuficiențe de 

organ, maladii cardiace, pulmonare avansate etc. ) și familiile acestora ·  

 Copii cu boli acute severe care amenință viața, unde reversibilitatea și vindecarea este 

posibilă, însă tratamentul și manifestările afectează calitatea vieții, și familiile acestora ·  

 Copii cu condiții amenințătoare de viață și speranța redusă de viață în urma 

accidentelor și altor traume, și familiile acestora. 

 Copii cu handicap în dezvoltarea fizică și intelectuală care prezintă complicații grave 

sau amenințătoare de viață, și familiile acestora. 

 Copii cu malformații congenitale sau dizabilități multiple dependenți de alte persoane 

în activitățile lor cotidiene, și familiile acestora  
 Copii aflați în faza terminală a maladiei, vindecarea cărora e puțin probabilă și pentru 

care ÎP intensă este unica opțiune, și familiile acestora 
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Fig.1. Algoritmul și etapele deservirii 

Sursa: [3, p.12-13]. 

Vom prezenta experiența în îngrijirea paleativă a Centrului de Îngrijire Paliativă 

Pediatrică,,Casa Angelus” cu sediul în s. Isacova, r-nul Orhei. 
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,,Casa Angelus” este o unitate de îngrijire paliativă care oferă îngrijire specializată în 

regim de internare. O unitate cu paturi de îngrijiri paliative este un departament specializat în 

tratarea şi îngrijirea pacienţilor aflaţi în îngrijire paliativă. De obicei, este vorba despre o secţie 

aflată în cadrul spitalului sau adiacent acestuia, dar poate exista și ca serviciu de sine stătător. În 

unele ţări, unităţile de îngrijiri paliative sunt secţii ale spitalelor, oferind intervenţii de urgenţă 

pacienţilor cu simptome și probleme complexe; în alte ţări, unităţile de îngrijiri paliative pot fi 

instituţii de sine stătătoare, oferind îngrijire la sfârşitul vieţii pacienţilor care nu mai pot fi asistați 

la domiciliu. Scopul unităţilor de îngrijiri paliative este să atenueze disconfortul asociat bolii şi 

tratamentului şi, dacă este posibil, să stabilizeze funcţiile pacientului şi să ofere pacientului şi 

îngrijitorilor suport psihologic și social, astfel încât să fie posibilă externarea sau transferul către un 

alt mediu de îngrijire.  

Unităţile de îngrijiri paliative internează pacienţi a căror stare medicală (fizică, psihologică, 

socială și spirituală) necesită îngrijiri paliative de specialitate oferite de o echipă interdisciplinară. 

Pacienţii pot fi internaţi în aceste unităţi pentru a beneficia de îngrijire de specialitate câteva zile 

sau câteva săptămâni; problemele de ordin medical, nursing, psihosocial sau spiritual pot stabili 

cazurile prioritare. 

De asemenea, aceste unităţi pot oferi centre de zi, îngrijire la domiciliu, suport pentru 

pacienţii îngrijiţi în cămine și suport pe perioada de doliu, dar și servicii de consiliere și educaţie. 

Serviciile esenţiale ar trebui să fie disponibile 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână. 

,,Casa Angelus” prestează servicii copiilor cu boli incurabile de pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova, inclusiv Transnistria. Serviciile oferite sunt totalmente gratuit. Acest Centru 

activează din iunie 2017, fiind primul Centru de Îngrijiri Paliative Pediatrice inaugurat în raionul 

Orhei de către Fundația Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova”. 

Misiunea Centrului „Casa Angelus” este de a oferi asistență non – stop, pe o perioadă de 

cel puțin 14 zile, copiilor cu maladii incurabile progresive și avansate. Acest centru asigură 

îmbogățirea calității vieții copiilor cu boli amenințătoare de viață, iar pentru părinții lor o perioadă 

de respiro.  

,,Casa Angelus” activează în baza Regulamentului de funcţionare și Standardelor minime 

de calitate, aprobate la şedinţa Consiliului de Experţi al Ministerului Sănătăţii al Republicii 

Moldova din 21.12.2010, proces verbal nr.3 Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al 

Republicii Moldova nr. 884 din 30.12.2010 „Cu privire la aprobarea Standardului Naţional de 

Îngrijiri Paliative”, Protocolului clinic naţional PCN -279, aprobat prin ordinul Ministerului 

Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 329 din 28.04.2017 „Cu privire la elaborarea Protocolului clinic 

naţional „Îngrijiri paliative la copil”. 

 Copiii plasaţi în acest serviciu se bucură de atenţie sporită din partea personalului bine 

pregătit, de îngrijiri deosebite, asistenţă medicală şi o alimentaţie variată. Casa Angelus poate 

găzdui până la 15 copii bolnavi și părinții acestora. Pacienții pot petrece aici 90 de zile pe an. Aceștia 

sunt îngrijiți de un medic pediatru și de asistentele medicale care îi supraveghează 

24/24.Aparţinătorii pot sta cu copilul pe parcursul tratamentului paliativ care este însoțit și de un 

tratament prescris de medicul oncolog. Medicamentele prescrise de medicii oncologi sunt asigurate 

de Compania Națională de Asigurări în Medicină, iar pentru tratamentul paliativ pe care îl oferă 

Centru sunt gratuite. Tot ce oferim este gratis:alimentaţie, tratamente, igienizare etc. În Casa 

Angelus, deșteptarea se dă la 07.30. La 08.30 se servește micul dejun, iar apoi urmează tot felul de 

activități și plimbări în aer liber. La 11.00 se ia o gustare, iar la 13.00 urmează prânzul, după care 

copiii se pot uita la televizor sau dorm. După cina de la ora 18.00 aceștia mai au timp să se plimbe 
sau să se joace, iar stingerea se dă la orele 22.00. Chiar dacă acesta este regimul oficial, nu este 

impus copiilor. Dacă pacientul nu a dormit bine noaptea, nu este trezit la 07.00 dimineața. Le este 

https://web.facebook.com/HospiceAngelusMoldova/?fref=mentions
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creat tot confortul fizic și psihologic. Meniul este divers și copiilor li se găteşte ceea ce vor ei să 

mănânce, ținând cont de vârstă, maladie etc.  

 În primele 6 luni de activitate 28 de copii au beneficiat de serviciile Centrului. 

La momentul actual în „Casa Angelus„ sunt îngrijiţi nouă copii cu boli incurabile, Figura 

1.  

 

Fig. 2. Beneficiarii „Casa Angelus” la data de 10.12.2017 

Studiul de caz 

 Fetița X, în vârstă de 11 ani, a fost plasată în Casa Angelus în data de 10.08.2017, cu 

diagnoza: Glioblastom regiunea tempero-parietală pe dreapta. Recidiv tumoral și s-a aflat aici pena 

la ultima clipă a vieții ei, în data de 05.10.2017 a decedat. 

 Boala și-a făcut debutul în 2012, când a apărut tumora de cap, fiind operată în 05.2012 în 

Republica Moldova, în 07.2012 operată în Moscova, recidiv 02.2016 iar tratament chirurgical –

Moscova, până în 05.2017 a avut o perioadă de remisie, unde fetița s-a simțit bine, iar din mai 2017 

boala începe a progresa foarte rapid,fiind trimisă acasă de către medici, spunându-le că nu se poate 

face mai mult nimic. În familia acestei fetițe mai sunt trei frățiori mai mici: 7 ani, 5 ani și 9 luni, 

absolut sănătoși. Locuiau la Moscova. Părinții foarte disperați, că nu pot face nimic pentru fetița 

lor. Boala o făcea să-și urască frățiorii, ea dorea liniște absolută, atenție sporită, mama să stea mai 

mult lângă ea, cea ce era imposibil... Mai existau cei micuți. Auzind despre Centru acesta, părinții 

au hotărât să fie plasată împreună cu tatăl ei, un tătic foarte grijuliu. A venit cu dureri foarte 

puternice, cu strigăte în gura mare,,faceți vă rog ceva să nu mă doară”,,,nu mai pot”. Personalul 

medical a început, conform Protocolului clinic în durere, administrarea medicamentelor necesare, 

conform vârstei, greutății corporale, a fost necesar o zi pentru a stabili doza cuvenită. Controlul 

durerii este prioritar în acest Centru, trebuie să trăim fără durere. Acestui bobocel de fată i-au fost 

satisfăcute toate nevoile, inclusiv medicale, psihoemoționale, spirituale. La întrebarea dacă vrea 

acasă, mereu spune,,nu, mie aici îmi este foarte bine, e liniște, nu am dureri”. Îi plăcea foarte mult 

să fie plimbată afară, să doarmă afară pe alea cu flori, mai ales seara, până la miezul nopții. 

Psihologul îi era mereu alături, petrecând consiliere individuală, atât copilului, cât și tatălui. 

După posibilitate era implicată în diferite activități. Tatăl era pregătit zi de zi, de către psiholog, 

asistent social, personal medical că va veni ziua când fetița nu va mai fi, foarte delicat. Tatăl era 

deschis cu personalul, însă această zi se apropia foarte repede, schimbările erau foarte vizibile. La 

solicitarea tatălui și voința fetei, a fost chemat preotul din localitate și a împărtășit-o, a mai discutat 

cu ea. 

A fost conștientă până la ultima clipă, zicând că,,va deveni un înger, își va apăra frățiorii 

și-i va dărui mătușii, care nu are copii și o iubește nespus – o fetiță”. Suferința a fost destul de mare, 

ultimele zece zile nu a mai putut nimic să mănânce, doar mirosea mâncarea, băuturile, apoi a fost 

afectat mersul,din tumora crescută pe partea dreaptă a capului au început să ulcereze, făcându-i 

pansament din oră în oră, însă ea nici nu a bănuit că rănile apărute sângerau, deoarece erau folosite 

pansamente roșii, albastre întunecate, nici de cum albe, iar în ultima zi nu a mai putut să miște 

11%
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boala cronica
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mânuțele. În noaptea lui 5 octombrie s-a stins, ultimele cuvinte fiind,, mama te iubesc mult”. Cel 

mai important, că durerea mereu a fost controlată, anturajul plăcut, satisfacerea necesităților, liniștea 

necesară – i-au fost asigurate până la ultima suflare. Părinții au fost satisfăcuți de tot ce a fost făcut 

pentru copilul ei.  
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PROFESIONALIZAREA TINERILOR ÎN DIFICULTATE PRIN DEZVOLTAREA 

ANTREPRENORIATULUI SOCIAL ÎN MUN. ORHEI 

PROFESSIONALIZATION OF YOUNG PEOPLE IN DIFFICULTY THROUGH THE 

DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN MUN. ORHEI  

Rezumat 

În conformitate cu Legea cu privire la tineret nr.279-XIV din 11 februarie 1999 în categoria 

„tineret” în Republica Moldova sunt incluse persoanele cu vârsta între 16 şi 30 ani. In perioada tinereţii 

timpurii (14-18 ani) indiferent de caracterul și tipul de personalitate, fiecare tânăr și tânără doreşte să se 

lanseze într-o activitate care l-ar face cunoscut, care i-ar pune în aplicare abilităţile - o activitate care în 

multe cazuri are similitudini cu activitatea persoanelor pe care le consideră drept model pentru sine. În 

perioada adolescenţei şi tinereţii tinerii dau dovadă de spirit de iniţiativă, energie, creativitate și 

demonstrează interes pentru a-şi utiliza capacităţile pentru rezolvarea problemelor din comunitate și 

pentru dezvoltarea acesteia. Fiind susţinuţi şi încurajaţi, tinerii pot deveni parteneri de încredere ai 

adulţilor şi se pot implica activ în activităţi la nivel local. Totodată, accesul limitat la informaţii, la 

oportunităţi de petrecere a timpului liber, la activităţi care ar contribui la dezvoltarea cunoştinţelor şi 

abilităţilor îi face pe tineri vulnerabili la diferite riscuri ce ţin de sănătatea, dezvoltarea şi integrarea 

socială a acestora. Problematica tinerilor aflaţi în afara sistemelor de educaţie, ocupare și formare 

profesională a intrat în ultimii ani în atenţia politicilor publice europene şi, mai nou, în a celor naţionale 

Moldova fiind una dintre ţările cele mai afectate de acest fenomen. Implementarea unor măsuri eficiente 

în sprijinul acestei categorii, necesită însă o bună cunoaştere a factorilor determinanţi de la nivel 

comunitar, familial și individual, care îi plasează pe tineri în această situaţie. Lucrarea de faţă aduce o 

contribuţie semnificativă din acest punct de vedere, furnizând elemente consistente de diagnoză de viaţă 

ale tinerilor in dificultate şi a factorilor de risc asociaţi acestora, din perspectiva integrării sociale a 

acestor tineri. Discriminarea ca faţetă a excluziunii sociale a acestei categorii de tineri, şomerii sau tinerii 

din medii sociale dezavantajate, expuse adesea tratamentelor discriminatorii pe piaţa muncii, în accesul 

la servicii sociale sau în relaţia cu instituţiile.  
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Cuvinte-cheie: antreprenoriat social, tineri în dificultate, excluziune socială, integrare socială, 

ocupare profesională, frizerie socială. 

Abstract 

According to the Law on Youth Education No. 279-XIV of February 11, 1999, people aged 

between 16 and 30 are included in the "youth" category in the Republic of Moldova. During the early 

youth (14-18 years), regardless of the character and type of personality, each young person wants to 

engage in an activity that would make him known ,that would apply his abilities - an activity that in 

many cases have similarities with the activity of the people they consider  to be a model for themselves. 

During adolescence and youth, young people show a spirit of initiative, energy, creativity and show 

interest in using their abilities to solve problems in the community and to develop it . Being supported 

and encouraged, young people can become adults' trusted partners and can actively engage in local 

activities. At the same time, limited access to information, opportunities for leisure, activities that would 

contribute to the development of knowledge and skills makes young people vulnerable to various risks 

related to their health, development and social integration. The issue of young people which are outside 

of the educational systems, employment and training systems has entered in recent years in the attention 

of European public policy and, more recently, in the national ones, Moldova being one of the countries 

most affected by this phenomenon. The implementation of effective measures in support of this category, 

however, requires good knowledge of the community, family and individual determinants that place 

young people in this situation. The present paper makes a significant contribution from this point of view 

by providing consistent elements of life diagnosis of young people in difficulty and their associated risk 

factors from the perspective of the social integration of these young people. Discrimination as a facet of 

the social exclusion of this categoryof young people, the unemployed or young people from 

disadvantaged social backgrounds, often exposed to discriminatory treatment in the labor market, access 

to social services or in relation to institutions. 

Key words: social entrepreneurship, young people in difficulty, social exclusion, social 

integration, proffesional occupation, social barber. 

În Republica Moldova, antreprenoriatul a început să se dezvolte din primii ani de reforme 

pe piaţă. Până în prezent a fost adoptată legislaţia ce reglementează dezvoltarea businessului 

totodată au fost înfiinţate o serie de instituţii statale de susţinere a acestuia. Totuşi, rolul 

antreprenoriatului în dezvoltarea social-economică a ţării este nesemnificativ, potenţialul 

domeniului de afaceri este limitat, rata antreprenoriatului industrial este destul de mică, iar 

condiţiile create, metodele şi formele de suport existente nu dau întocmai rezultatele aşteptate [1]. 

Una dintre caracteristicile antreprenorului este capacitatea de a crea noi idei prin care să 

răspundă la anumite necesităţi prin exploatarea oportunităţilor ce apar în mediul economic și cel 

social. Pentru ca ideile să fie transpuse în practică, ele trebuie aplicate într-un mod şi în condiţii 

inovatoare de afacere, care, de regulă, sunt diferite de modalităţile existente de realizare a 

businessului. 

Actualmente antreprenoriatul, pentru a-şi înviora activitatea şi a spori numărul agenţilor 

economici și eficienţa acestora, precum și pentru a soluţiona principalele probleme social-

economice, are nevoie de susţinere din partea statului. 

Legea „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi” - stabileşte agenţii economici care au 

dreptul, în numele lor (întreprinderilor lor), să desfăşoare activitate de antreprenoriat în Republica 

Moldova și determină principiile juridice (drepturile și obligaţiile), organizatorice și economice ale 

acestei activităţi. Legea dată prevede că Întreprinderea este: - Forma organizatorico-juridică a 

activităţii de antreprenoriat. - Întreprinderea constituie un agent economic cu firmă (titulatură) 

proprie înfiinţată de antreprenor în modul stabilit de legislaţie. - Întreprinderea are dreptul de 
persoană juridică sau de persoană fizică. Întreprinderea-persoană juridică (S.R.L.; S.A., SNC etc.) 

şi întreprinderea persoană fi zică (Î.I. şi G.Ţ.) au aceleaşi drepturi şi obligaţii. - Întreprinderea devine 

subiect de drept din momentul înregistrării de stat [8, p.19]. 
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Legea Republicii Moldova privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii: 

nr. 206 din 07.07.2006 [6] stabileşte temeiurile, formele juridice, economice și organizatorice ale 

susţinerii de stat a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Ocuparea forţei de muncă este o sarcină primordială a politicii economice care asigură 

echilibrul macroeconomic şi stabilitatea social-politică. Obiectivele strategice de atingere a unui 

grad sporit de ocupare sunt stabilite în Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de 

muncă pe anii 2007- 2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.605 din 31 mai 2007 [5]. 

Totodată, pe parcursul ultimilor ani, ocuparea forţei de muncă tinere rămâne a fi una din principalele 

probleme ce persistă în Republica Moldova, problemă pe care procesul de tranziţie la economia de 

piaţă a amplificat-o și a aprofundat-o, accentuând necorelarea între cererea şi oferta forţei de muncă 

în ansamblu.  

Principiile de bază ale susţinerii de către stat a antreprenoriatului sunt: 

 stabilitatea susţinerii şi consecvenţa obligaţiilor asumate de stat faţă de întreprindere, 

până la îndeplinirea lor completă; 

 susţinerea diferenţiată a domeniilor și tipurilor prioritare de activitate; 

 luarea în considerare a capacităţii întreprinderilor şi specificului activităţii agenţilor 

micului business la elaborarea măsurilor de susţinere a antreprenoriatului [2].  

Susţinerea de către stat a antreprenoriatului se va efectua prin intermediul: stimulării 

activităţii de fondare a întreprinderilor nestatale și susţinerea lor la etapa constituirii; 

Un antreprenor social inițial are nevoie de o rețea care să poată fi sprijinită întreprinderea 

lui. El are nevoie de informații, oportunități și asistență (financiară) care nu pot fi decât dobândit cu 

ajutorul mediului său specific. Cu toate acestea, atunci când întreprinderea sa este în creștere, 

antreprenorul social trebuie să caute în rețeaua sa să găsească noi informații, oportunități și a susține. 

Acest lucru poate fi dificil, deoarece o rețea socială puternică diminuează dorința de a căuta mai 

departe oportunități în afara acestei rețele, chiar dacă există multe șanse să existe acolo Deci, în 

acest sens, antreprenorul social este împiedicat și de legăturile sale puternice în cadrul capitalului 

său social [3]. 

Cunoaşterea practicilor antreprenoriale, (chiar și cele mai vechi) nu este numai în interesul 

firmelor, care se confruntă cu situaţii din ce în ce mai complexe, generatoare de tot mai multe 

schimbări, ci și în interesul societăţii). 

Antreprenoriatul social, activitate ce implica mecanisme economice pentru rezolvarea unor 

probleme sociale, este o forma contemporana de dezvoltare și susținere a societarii civile. 

În condiţiile în care, pe piaţa locală şi regională a muncii, oportunităţile de ocupare pentru 

aceşti tineri sunt reduse, iar formele precare de ocupare în rândul lor sunt dominante, prezenţa 

discriminării alături de ceilalţi factori de risc, produce efecte negative grave asupra participării 

sociale a tinerilor din grupurile vulnerabile. În această perspectivă, coordonarea politicilor sociale, 

educaţionale şi de ocupare, cu măsuri antidiscriminatorii care să acţioneze asupra prejudecăţilor și 

stereotipurilor care dau naştere unor tratamente discriminatorii, poate conduce la ameliorarea 

situaţiei acestor grupuri, facilitând incluziunea lor socială  

Schimbările produse la nivelul structurii sociale, specificul proceselor de mobilitate, de 

stratificare și marginalizare, fac ca tranziţiile tinerilor să fie dificile, conducând la o prelungire a 

vârstei la care tinerii reuşesc să dobândească un statut personal de autonomie socială. Întârzierea 

intrării pe piaţa muncii face ca tinerii să-şi amâne planurile de viitor, prelungind tranziţia către 

vârsta adultă. Percepţia tinerilor relevă drept principale probleme pe care le ridică mediul social al 

propriei tranziţii, corupţia din societate, şansa de a avea un loc de muncă, şansa tinerilor de a avea 

o locuinţă corespunzătoare, şomajul și condițiile de trai, acestea fiind semnalate de peste 80% dintre 

respondenţii sondajelor de opinie publică din ultimii ani; problemele semnalate declanşează 

serioase îngrijorări în rândul tinerilor [7, p.26] 
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Scopul cercetării practice lucrării îl constituie analiza oportunităților incluziunii sociale 

a tinerilor aflaţi în afara sistemelor de ocupare, educaţie şi formare, în special a celor aparţinând 

grupurilor vulnerabile, prin combaterea practicilor discriminatorii şi promovarea diversităţii sociale 

și a egalităţii de şanse.  

Obiectivul major al inițiativei vizează promovarea, la nivelul mun. Orhei selectate a unei 

culturi antidiscriminatorii, prin proiectarea, testarea şi implementarea, în parteneriat, a unor modele 

de incluziune socio-profesională, a interacțiunii cu tinerii în dificultate și cu alte grupuri de 

populației în dificultate care, să conducă la adoptarea practicilor antidiscriminatorii în relaţia 

funcţională dintre factorii de decizie și specialiştii instituţiilor cu responsabilităţi și preocupări în 

domeniul incluziunii sociale și combaterii discriminării, pe de o parte, și membrii grupurilor 

vulnerabile pe de altă parte.  

Aceasta lucrare este realizata in baza cercetării calitative a problematicii incluziunii sociale 

și a profesionalizării tinerilor in dificultate din mun. Orhei. 

Relaţia cu comunitatea de apartenenţă și evaluarea accesului la serviciile disponibile, a 

valorilor, normelor şi atitudinilor ce constituie premise ale capitalului social şi participării civice a 

tinerilor, precum și dezvoltarea antreprenoriatului social prin profesionalizarea tinerilor in 

dificultate. 

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestru II 2017 populația economic activă 

(populația ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1316,0 mii persoane, fiind în 

descreștere cu 3,4% (46,9 mii) față de trimestrul II 2016. Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi 

peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de 

vârstă) a constituit 44,1%, fiind în descreștere cu 1,6 p.p. față de nivelul trimestrului II 2016 

(45,7%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 48,1%, în 

comparație cu cea feminină – 40,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 

44,4% în mediul urban și 43,9% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a 

avut valoarea 31,1%, iar în categoria 15-642 ani – 48,8%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă 

de muncă conform legislației naționale (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi) a fost 

de 51,3% [4]. 

Analizând evoluţia principalilor indicatori ocupaţionali din ultimul deceniu referitor la 

populaţia tânără, se observă că în Republica Moldova comportamentul tinerilor pe piaţa muncii se 

apropie tot mai mult de comportamentul tinerilor pe piaţa muncii din ţările cu economie de piaţă. 

În ansamblu, vorbind despre evoluţia ocupării tinerilor din ultimii ani, putem constata că aceasta a 

fost influenţată de mai mulţi factori de ordin demografic, economic şi social, care au condus la o 

creştere a populaţiei tinere atât în valoare absolută, cât şi ca pondere în totalul populaţiei ocupate.  

In prezent, activitatea antreprenorială devine necesară ca și aerul sau apa pentru 

supravieţuire. Cunoaşterea practicilor antreprenoriale, (chiar și cele mai vechi) nu este numai în 

interesul firmelor, care se confruntă cu situaţii din ce în ce mai complexe, generatoare de tot mai 

multe schimbări, ci și în interesul societăţii. 

În urma analizei situației tinerilor în dificultate, am constatat că dezvoltarea 

antreprenoriatului social est una dintre soluțiile cele mai eficiente în susținerea tinerilor și facilitarea 

incluziunii socio-profesionale a acestora.  

Ca răspuns la problematica profesionalizarea și angajarea în câmpul muncii a tinerilor în 

dificultate venim cu propunere de dezvoltare a antreprenoriatului social la nivel de mun. Orhei.  

Scopul inițiativei este incluziunea tinerilor in dificultate în societate și în activitate 

profesională conform dezvoltând capacitățile și abilitățile acestor tineri, întru prestarea serviciului 

și dezvoltarea antreprenoriatului social prin prisma cărora vom determina și direcționa tinerii anume 

în acest domeniu de activitate „frizerie – igienă-sănătate”. 
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O frizerie este o idee de afacere durabilă, deoarece oamenii vor avea nevoie mereu de 

tunsori. 

Tunsul reprezintă un serviciu de care toţi avem nevoie constant. Am constatat că frizeriile 

actuale au devenit un serviciu foarte scump, pe care oamenii simpli, cei cu venituri mici sau 

pensionarii nu și le permit. Dar serviciile de igiene personala sunt foarte importante omului-ele 

reprezintă curățenie, adică întreținerea sănătății, confort personal și stare psiho-emoțională  pozitivă 

factori care ii așteptam de la bărbați, femei, copii în dificultate. Acest factor va fi pozitiv daca vom 

accepta incluziunea acestor persoane și le vom oferi condiții și acces la serviciile de igiena personala 

numite in continuare-deservirea persoanelor in dificultate. Frizeria sociala prevede cât incluziunea 

persoanelor cu venit mic și deservirea lor, atât și incluziunea elevilor din centrele de plasament cu 

scop de profesionalizare și angajare în câmpul muncii. Importanța oferirii noilor oportunități, 

direcționarea, instruirea, adaptarea și obținerea noilor experiențe de viață va aduce la bunăstare și 

facilitarea incluziunii persoanelor în dificultate în societate. Calificarea personalului va oferi șanse 

de încadrare în frizeriile publice. 

Amplasarea optimă a frizeriei sociale ar fi în proximitatea spitalului rațional și a DGASPF 

Orhei, deoarece conlucrarea cu aceste servicii va asigura fezabilitatea serviciului și a inițiativei în 

sine. 

Obiectivele inițiativei de susținerea a tinerilor în dificultate prin profesionalizare și 

dezvoltare a antreprenoriatului social:  

Procurarea sau arendarea spațiului pentru frizerie in corespundere cu standardele minime 

de calitate 

 Deschiderea Frizeriei sociale cu preturi accesibile persoanelor cu venit minim; 

 Procurarea utilajului și inventarului corespunzător standardelor de calitate; 

 Profesionalizarea tinerilor în dificultate; 

 Încadrarea in câmpul muncii a tinerilor în dificultate; 

 Asigurarea integrării profesionale a tinerilor în dificultate pe o durată lungă; 

 Promovarea serviciului la nivel de societate, astfel asigurând incluziunea socială a 

tinerilor în dificultate; 

 Reducerea prejudecaților populației fata de persoanele in dificultate. 

 Finalități proiectate:  

1. Instruirea profesională și oferirea oportunităților de incluziune și încadrarea în câmpul 

muncii a grupurilor vulnerabile, inclusiv tinerii în dificultate; 

2. Oferirea serviciilor de igienă personală în cadrul Frizeriilor Sociale la un preț accesibil 

grupurilor vulnerabile de populație.  

3. Experiența și stagiul de muncă în Frizeria Socială va asigura oportunități și noi 

perspective de dezvoltare profesională; 

4. Comunitatea va fi deschisă spre incluziunea persoanelor în dificultate; 

5. Comunitatea va beneficia de un model de incluziune socio-profesională a grupurilor 

vulnerabile, incluziv tinerii prin dezvoltarea antreprenoriatului social. 

Concluzii: Nici o schimbare socială nu va da rezultate daca aceasta nu va fi planificată și 

implementată printr-un efort comun al actorilor sociali. Esențială este și implicarea activă a însuși 

beneficiarilor sistemului de protecție, astfel transformând rolul lor de „consumator al serviciilor” în 

„prestator de servicii” și atingând asistenței sociale: autonomia socială a clientului. Prin schimbarea 

accentelor, noi vom responsabiliza social toți membrii comunității, vom dezvolta noi valori și vom 

contribui la bunăstarea social a societății în întregime.  
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Focșa Tatiana 

CONTROLUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚILOR DE PROTECȚIE A 

COPILULUI ASUPRA RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI  

THE ADMINISTRATIVE CONTROL OF THE AUTHORITIES OF CHILD 

PROTECTION ON RESPECTING THE LEGISLATION 

Rezumat 

Controlul legalităţii actelor administrative emise de autoritățile de protecție a copilului este 

determinat și de principiul legalităţii, care guvernează întreaga activitate a serviciilor publice 

administrative și care se referă la procedura de emitere ori adoptare a actelor administrative în strictă 

conformitate cu prevederile legii. Regula generală, aplicată față de faptele administrative, fără deosebire 

dacă sunt licite sau ilicite, este că acestea nu pot fi revocate şi nici anulate. Odată săvârşite ele îşi produc 

efectele pentru care au fost săvârşite. Controlul administrativ este o necesitate în cazul actelor sau 

faptelor săvârșite de autoritățile tutelare, având în vedere particularitățile subiectului serviciilor prestate. 

Controlul de legalitate este în strânsă corelare cu răspunderea și responsabilitatea specialistului în 

protecția copilului pentru încălcarea, depășirea sau neglijarea atribuțiilor de serviciu. În studiul inițiat, 

ne propunem cercetarea exercitării controlului administrativ al autorităților publice implicate în protecția 

copilului, în vederea asigurării respectării legislației și a normelor de etică profesională, potrivit 

principiului legalității, în asigurarea drepturilor copilului. În urma analizei cadrului normativ și quasi-

normativ în vigoare, putem menționa importanța controlului administrativ în protecția drepturilor 

copilului. Astfel, competența profesională a autorităților de protecție a copilului, trebuie să fie vegheată 

de autoritățile de stat, care urmăresc respectarea legalității, dar și a ordinii de drept în raport cu valorile 

etice și morale general acceptate în societate.  

Cuvinte-cheie: Control administrativ, legalitate, autoritate de protecție a copilului, etică 

profesională, răspundere disciplinară, răspundere administrativă. 

Abstract 

The control of the legality of administrative acts issued by the authorities of child protection is 

determined by the principle of legality which governs the entire activity of the administrative public 

services and which is referred to the procedure of issuing or adopting administrative acts in strict 

accordance with law provisions. The general rule applied to administrative deeds, regardless if they are 

licit or illicit, is that they cannot be revoked or canceled. Once accomplished, they produce the effects 

for which they were performed. The administrative control is a necessity in the case of acts and deeds 

made by the guardianship authorities taking into consideration the peculiarities of the subject of provided 

services. The control of legality is tightly correlated with the liability and responsibility of the specialist 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5825
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in child protection for breaching, exceeding and neglecting the service duties. In the initiated study, we 

are researching the exertion of the administrative control of the public authorities involved in child 

protection, in order to ensure the respect of legislation and ethical and professional rules, according to 

the principle of legality in assuring child’s protection. After the analysis of the normative and current 

quasi-normative framework, we can mention the importance of the administrative control in protecting 

the child’s rights. Thus, the professional competence of the authorities of child protection should be 

supervised by state authorities, which follow the respect of legality, as well as of the law order in relation 

with ethical and moral values generally accepted within the society.  

Key-words: administrative control, legality, authority of child protection, professional ethics, 

disciplinary liability, administrative liability.  

Protecția drepturilor și libertăților omului în general, dar și a copilului în mod special, 

împotriva activității ilegale a autorităților publice își are suportul și în actele internaționale 

referitoare la drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Puterea publică, nu este absolută, ci 

este strict limitată de cadrul legislativ căruia, administrația publică, trebuie să se supună și care 

formează ceea ce se numește ordine juridică. Spre a verifica modul în care au fost executate actele 

administrative, poate fi utilizată o gamă variată de operațiuni administrative de control. 

Astfel, Declarația Universală a Drepturilor Omului, în art. 8, stabilește: „Orice persoană 

are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanțelor judiciare competente împotriva actelor care 

violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin Constituție și lege“ [4].  

În dezvoltarea prevederilor menționate, Pactul Internațional cu privire la drepturile civile 

și politice [12], în art. 2 alin. 3. lit. a), stipulează: „Statele se angajează să garanteze că orice 

persoană ale cărei drepturi sau libertăți recunoscute de prezentul Pact au fost violate va dispune de 

o cale de recurs efectivă, chiar atunci când încălcarea a fost comisă de persoane acționând în 

exercițiul funcțiilor lor oficiale“.  

Un alt act internațional chemat să asigure drepturile și libertățile fundamentale este 

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale [3], care 

prevede posibilitatea contestării actelor administrative ilegale în contenciosul administrativ. Astfel, 

Convenția conține reglementări determinate de art. 6 paragraful 1 al Convenției, care include și 

controlul jurisdicțional al actelor administrative.  

Aceste recomandări echivalează cu faptul că actele administrative discreționare trebuie să 

fie supuse unor controale. Așadar, Floander I., susține că – actul adoptat în exercițiul unei puteri 

discreționare este supus unui control de legalitate în fața unui organ de jurisdicție sau a unui organ 

independent; – un astfel de control nu exclude posibilitatea unui control prealabil, exercitat de o 

autoritate administrativă competentă, care se va putea pronunța asupra legalității sau oportunității 

actului [5, p.16]. 

La nivel național, un șir de acte normative consfințesc principiul legalității în activitatea 

organelor administrației publice.  

Art. 53 alin. 1 al Constituției Republicii Moldova, Dreptul persoanei vătămate de o 

autoritate, prevede că „persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un 

act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină 
recunoașterea dreptului pretins, anularea actului și repararea pagubei” [2]. 

Un șir de autori au abordat principiul și importanța principiului fundamental al legalității. 

Potrivit conf. univ. M. Orlov, legalitatea este un principiu de bază și una din condițiile de o 

importanță deosebită a statului de drept. Prin legalitate se înțelege respectarea strictă a legii, atât de 

către cei care o adoptă, cât și de către toți membrii societății. În general, legalitatea nu există de la 
sine, iar prezența ei necesită anumit efort și măsuri concrete exercitate de către stat în scopul 

asigurării acestei stări de fapt [11, p.169]. 
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Controlul legalității actelor administrative este determinat și de principiul legalității, care 

guvernează întreaga activitate a serviciilor publice administrative și care se referă la procedura de 

emitere ori adoptare a actelor administrative în strictă conformitate cu prevederile legii.  

Printre obiectivele de reglementare a Legii privind administrația publică locală, prevăzute 

în art. 6 alin. 4 al aceleiași legi „Orice control administrativ exercitat asupra activității desfășurate 

de către autoritățile publice locale nu trebuie să urmărească alt scop decât asigurarea respectării 

legalității și a principiilor constituționale, iar controlul de oportunitate poate viza doar realizarea 

competențelor care le-au fost delegate, în condițiile legii”. 

Legea privind administrația publică locală consacră în Capitolul IX controlul administrativ 

al activității autorităților administrației publice locale, Secțiunea a 3-a Controlul de oportunitate [8]. 

Art. 70 al Legii sus menționate prevede că: „pentru ca autoritățile administrației publice 

locale să-și exercite atribuțiile delegate de stat, subiecții controlului de oportunitate sunt în drept să 

modifice ori să abroge actul, în termen de 15 zile de la data primirii lui, pe motiv de oportunitate” 

[8]. În caz de inacțiune a autorității administrației publice locale chiar și după avertismentul 

subiectului controlului de oportunitate, acesta poate să emită actul respectiv în locul autorității 

incapabile de a lua decizia. 

Potrivit opiniei noastre, statul și organizațiile internaționale, au elaborat un bogat cadru 

normativ de reglementare a importanței respectării principiului legalității de autoritățile 

administrației publice în exercitarea atribuțiilor de serviciu care le revin. Reglementările fiind 

variate din punct de vedere al importanței actelor normative (internaționale, europene, naționale), 

însă conținutul acestora doar se completează și nicidecum nu se contrazic. 

Dat fiind că organele administrației publice (în mare parte) formează sistemul ierarhic de 

subordonare, care are la bază principiul centralizării, cuprinzând și ansamblul de organe autonome, 

descentralizate, dar care nu sunt lăsate în afara oricărui control, devine posibilă existența unei game 

ample și variate de control asupra acestor organe.  

Rolul controlului este de a asigura o cât mai deplină conformitate a activităților organelor 

administrației publice cu cerințele și obiectivele sociale exprimate în legi, a căror executare se 

realizează de către aceste organe.  

Este unanim acceptată necesitatea controlului, în general, în toate domeniile vieții 

economice, sociale și politice, în special asupra autorităților de stat. Cu toate acestea, controlul dă 

naștere unor tensiuni și chiar resentimente celui controlat față de cel care controlează. Starea de 

disconfort al celui controlat, dese ori nu este determinată prin actul de control în sine, ci de o 

anumită percepție negativă cu privire la el. O asemenea concepție este de neacceptat din punct de 

vedere al normelor unui stat de drept, în care pârghiile de control trebuie să reprezinte modalități 

prin care trebuie să se constate modul de exercitare a unor activități, de transpunere în practică a 

unor acte normative, rezultatul aplicării actului decizional, în egală măsură. Iar în funcție de aceste 

constatări, trebuie realizată o analiză obiectivă pentru a se stabili măsurile necesare pentru 

îmbunătățirea situației [6, p.52]. 

Pentru a atinge aceste rezultate, controlul trebuie să respecte legile în activitatea 

autorităților administrație publice, să dispună de mijloace și tehnici speciale pentru a atinge scopul 

controlului, menționarea performanțelor obținute, dar și a abaterilor de la reguli, identificarea 

măsurilor pentru înlăturarea neajunsurilor 

Potrivit obiectivelor controlului, pentru a fi realizat un control eficient sunt necesare a fi 

prezente careva condiții, care dacă nu vor exista, controlul va fi unul neeficient. Astfel, prima 

condiție este profesionismul persoanei care exercită controlul. Inexistența experienței a celui ce 

controlează, duce la interpretarea eronată, dar uneori greșită a lucrurilor de fapt. 
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O altă condiție este obiectivitatea controlului, adică, concluziile trebuie să reflecte starea 

reală a lucrurilor și nu reprezentările și impresiile superficiale, făcute în urma examinării pe care 

organul de control le-ar pregăti din timp. 

Un alt aspect este, ca organul de control, în urma constatărilor să stabilească măsurile 

necesare pentru lichidarea neajunsurilor și să urmărească în continuare, modul în care instituția 

controlată realizează aceste măsuri. 

În opinia doctrinarilor în domeniul contenciosului administrativ, făcând concomitent o 

paralelă cu prevederile Legii contenciosului administrativ, trebuie să menționăm că faptele și 

operațiunile administrative nu pot face obiectul acțiunii în contencios administrativ, în scopul 

verificării legalității lor. Legea recunoaște ca obiect al acțiunii doar actul administrativ și 

nesoluționarea unei cereri în termenul prescris [15, p. 213], [7, art. 3]. 

Prof. V. Vedinaș susține opinia clasificării controlului administrativ din punct de vedere al 

locului pe care îl ocupă organul de control față de organul controlat în: control intern și control 

extern [15 p. 176]. 

Potrivit Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, activitățile 

desfășurate de funcționarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, este 

controlul și auditul public intern și extern [11].  

Control administrativ intern, exercitat din interiorul organului controlat. Specificul acestei 

forme de control este faptul că atât cel care exercită controlul, cât și cel care este supus controlului, 

fac parte din interiorul aceleași autorități administrative. Acesta se realizează de conducătorul sau 

de către funcționarii de decizie asupra unor subdiviziuni structurale, sau funcționari inferiori din 

interiorul aceleiași unități administrative. 

Un control administrativ extern, căruia este specific faptul că organul de control face parte 

din structuri administrative, plasate în afara organului controlat. Acest control, la rândul său, poate 

fi: unul contencios exercitat de organele administrative cu atribuții jurisdicționale, și cu un control 

necontencios, exercitat de organul ierarhic, organe de specialitate ale administrației de stat etc. [14, 

p.146]. 

Un alt tip de control abordat de conf. univ. M. Orlov este tutela administrativă. Acest 

control efectuat asupra autorităților administrației publice autonome și descentralizate, îmbracă 

forma de tutelă administrativă, ce reprezintă o instituție a dreptului public, fiind, de asemenea o 

modalitate a controlului extern.  

Realizarea controlului asupra respectării legislației de către autoritățile tutelare teritoriale 

și locale, ca autorități descentralizate în teritoriu, precum și ca autorități publice care deși își 

desfășoară activitatea în unități administrativ teritoriale de nivelul I și II, îi revine autorităților 

publice centrale. Autoritățile tutelare teritoriale se supun reglementărilor întregului cadru normativ 

al statului potrivit principiului legalității, însă în procesul de realizare a competențelor profesionale, 

se conduc de principiul discreționarii. Adică activează conform legislației reieșind din situația 

cazului. 

Acest control este necesar mai întâi pentru că autoritățile descentralizate prestează servicii 

publice de protecție a drepturilor și intereselor copilului, care trebuie să funcționeze în mod regulat 

și continuu în interesul general al statului. Statul și comunitatea națională sunt cointeresate în buna 

funcționare a autorităților tutelare.  

Autoritatea tutelară centrală - Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, prin 

intermediul Direcției de politici de protecție a familiei și drepturilor copilului coordonează 

activitatea autorităților tutelare din cadrul unităților administrativ - teritoriale de nivelul întâi și 

nivelul al doilea. Totodată, autoritățile centrale sunt obligate să vegheze ca nu cumva interesele 

locale sau regionale să fie satisfăcute în detrimentul și pe seama intereselor generale ale copilului, 
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familiei sau comunității. Ele veghează ca autoritățile tutelare locale să satisfacă, în condițiile cele 

mai bune, interesele copiilor în situații de risc și a copiilor lipsiți de îngrijire părintească, ca acestea 

să-și facă pe deplin datoria, deoarece satisfacerea nevoilor tuturor copiilor interesează statul. 

Autoritatea centrală trebuie să vegheze la menținerea unității statului și să reprime orice 

tendință de centrifugă a autorităților descentralizate, o autonomie prea mare poate fi cauza unor 

orientări politice în contradicție cu politica de stat a autorităților centrale [15, p.82].  

Conf. univ. M. Orlov susține că într-un stat unitar, autorităților publice centrale le revine 

sarcina de a asigura realizarea omogenă a administrației locale, desigur, cu respectarea specificului 

și autonomiei locale. Acest obiectiv poate fi îndeplinit doar prin exercitarea controlului sau prin 

formă de tutelă administrativă în care organul de control are prerogative mai restrânse decât în 

situația controlului administrativ – ierarhic. Acest control trebuie să fie unul special, compatibil cu 

principiul autonomiei autorităților descentralizate, fiind de natură să îngrădească și să micșoreze 

autonomia locală fără ca să o desființeze.  

Tutela administrativă, asigurând limitarea autonomiei și a descentralizării complete are un 

regim juridic special, deosebit de regimul juridic al controlului ierarhic, care, fiind un atribut al 

puterii ierarhice, asigură realizarea principiului centralizării administrative.  

Operațiunile de control a autorității tutelare pot fi îndeplinite de către organele 

administrației publice ierarhic superioare celor controlate sau de persoane și subdiviziuni din 

componența sistemului. Ca operații administrative de control sunt încadrate verificările de acte [1, 

p.7]. 

În cadrul mun. Chișinău, autoritatea tutelară teritorială, dispune de o structură 

organizațională specială, care nu se mai repetă în țară. Direcția Municipală de Protecție a 

Drepturilor Copilului (DMPDC), reprezintă autoritatea tutelară teritorială, iar Direcțiile de protecție 

a copilului din sectoare – autorități tutelare locale, în conformitate cu Legea 140 [9]. 

În cadrul DMPDC, prin Regulament de activitate, a fost creată o Comisie de protecție a 

copilului. Potrivit Regulamentului Comisiei, la nivelul DPDC din sectoare la fel sunt create Comisii 

pentru protecția copilului, fiind în raporturi de subordonare Comisiei ce activează la nivel de 

Direcție municipală. 

Întru exercitarea atribuțiilor sale Comisia din sector adoptă decizii/avize, care pot fi 

modificate/anulate de Comisia ierarhic superioară a DMPDC și, ulterior, contestate conform 

legislației în vigoare. Decizia formulată de Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate din 

cadrul DMPDC pe marginea cazului analizat anterior de Comisia ierarhic inferioară este definitivă 

și poate fi contestată doar pe cale judecătorească [13]. Astfel, în acest caz, putem menționa un 

control ierarhic, în sensul larg al acestuia, în vederea controlului legalității actelor, faptelor sau 

operațiunilor întreprinse de autoritatea tutelară locală. Procedura de desfășurare a anchetei de 

serviciu se realizează cu respectarea legislației în vigoare.  

Dacă se constată că actul eliberat, constatarea realizată, avizul întocmit, au fost perfectate 

cu încălcarea principiului de legalitate, subalternul a depășit competențele, depășind limitele de 

acțiune sau nu a acționat potrivit normelor legale, acesta urmează a fi atras răspunderii disciplinare, 

potrivit normelor legislației muncii.  

Potrivit art. 53 al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, 

„Raporturile de serviciu se suspendă de către autoritatea publică: pe durata anchetei de serviciu 
în privința funcționarului public, dacă exercitarea în continuare a atribuțiilor de către acesta ar 

putea afecta desfășurarea obiectivă a anchetei și rezultatele acesteia” [10]  

Procedura de examinare a controlului legalității acțiunilor autorităților tutelare teritoriale 

Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei (DASPF) sunt asemănătoare. La fel în aceleași 
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comisii sunt examinate cazurile de nelegalitate în acte sau operațiuni de către autoritatea tutelară 

locală.  

Drept concluzie putem menționa importanța exercitării controlului autorităților publice 

implicate în protecția copilului, în vederea respectării legislației și a normelor de etică profesională. 

Regula generală, aplicată față de faptele administrative, fără deosebire dacă sunt licite sau ilicite, 

este că acestea nu pot fi revocate și nici anulate. Odată săvârșite ele își produc efectele pentru care 

au fost săvârșite. Controlul de legalitate este în strânsă corelare cu răspunderea și responsabilitatea 

specialistului în protecția copilului pentru încălcarea, depășirea sau neglijarea atribuțiilor de 

serviciu.  
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Plămădeală Victoria 

LOCUINȚA PROTEJATĂ – FORMĂ DE PROTECȚIE A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI MINTALE 

SUPPORTED LIVING - A FORM OF PROTECTION FOR PEOPLE WITH MENTAL 

DISABILITIES 

Rezumat 

Această lucrare este rezultatul unor preocupări, de cunoaştere a nevoilor și problemelor 

persoanelor cu dizabilități mintale și a metodelor de soluţionare a acestora. Cercetarea noastră a decurs 

în cadrul DASPF or. Hîncești, Serviciul „Locuință protejată” s. Lăpușna. Subiecții cercetării noastre sunt 

beneficiarii Serviciului „Locuință protejată” s. Lăpușna – 2 peroane cu dizabilități mintale, 3 rude a 

acestora; 7 specialiști ai DASPF or. Hîncești, 3 specialiști din primăria Lăpușna, lucrătorul social din 
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serviciul „Locuință protejată” s. Lăpușna, în total 16 persoane. Cu certitudine putem afirma că viața 

persoanelor cu dizabilități s-a schimbat spre bine în ultimul an.. „Locuința protejată„ fiind un serviciu 

eficient și benefic pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilități mintale. 

Abstract 

This work is the result of concerns of the needs and problems of people with mental disabilities 

and methods of solving them. Our research was in DASPF Hînceşti Service "Locuință Socială" s. 

Lăpuşna. Subjects of our research were clients of "Locuință protejată" s. Lăpuşna - two men with mental 

disabilities, their three relatives; or seven specialists from DASPF Hincesti, 3 specialists from City Hall 

Lăpuşna, social service worker total - 16 people. We can say that the lives of people with disabilities has 

changed for better in the last year.. "Locuință protejată" is an efficient and beneficial for social 

integration of people with mental disabilities. 

Introducere 

Analizând cercetările autorilor contemporani referitor la conceptul dizabilității am nuanțat 

că, problematica dizabilităţii a fost şi este abordată, în principal, din perspectiva a două modele: cel 

individual, de inspiraţie medicală (care consideră că dificultăţile persoanelor cu handicap sunt 

datorate inferiorităţii biologice și psihologice a acestora) şi modelul social, care pune accentul pe 

mediul social neadaptat, considerat generator al dificultăţilor persoanelor cu deficienţe [1,2,4,]. 

Pe plan internaţional, în ultimele decenii, s-a produs deplasarea accentului de la modelul 

individual de abordare al dizabilității, la cel social. Cu toate că percepţiile referitoare la dizabilitate 

se modifică destul de încet, pe plan mondial, la nivelul factorilor de decizie și la cel al oamenilor 

de ştiinţă, s-a înregistrat o conştientizare tot mai crescândă a faptului că problema dizabilităţii nu 

mai poate fi luată în considerare în termenii modelului individualist medical [5]. 

În ţara noastră, încă din anul 1990, au început eforturi pentru formularea unei definiţii cât 

mai operaţionale a conceptului de handicap. Legea nr. 60 din 30.03.2012, prezintă o evidentă 

schimbare a accentului, cu trecere de la modelul medical la cel social. Legea introduce noțiuni noi 

precum ”adaptare rezonabilă”, ”design universal”, ”accesibilitate” și definește 

”dizabilitatea”/”persoana cu dizabilități”. La moment are loc ajustarea actelor normative privind 

protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova la prevederile Convenţiei 

Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi [3]. 

Deși au fost obținute succese importante în domeniul protecției sociale a persoanelor cu 

dizabilități în RM totuși până în prezent serviciile medicale și sociale sunt separate, lipseşte 

abordarea integrală a problemei de sănătate mintală, ceea ce favorizează discontinuitatea în cadrul 

procesului de reabilitare psihosocială și incluziunea socioprofesională. Persoanele afectate de 

maladiile mintale beneficiază doar aleatoriu de anumite servicii, în special spitaliceşti, nefiind 

soluţionate problemele ce ţin de traiul independent, dreptul la un loc de muncă, echitatea socială și 

medicală. Familiile sunt insuficient implicate în procesul terapeutic, mai cu seamă în cazurile de 

acutizare a bolii, nu dispun de cunoştinţe elementare privind specificul maladiei, modalitatea de 

comunicare reciprocă și de susţinere a deciziilor luate de membrii familiilor celor afectaţi. Familiile 

se confruntă cu stigmatul social, izolarea socială și fenomenul de suprasolicitare psihică (burnout), 

calitatea vieţii acestora fiind joasă. Lipseşte suportul autorităţilor la nivel de asigurare a serviciilor 

sociale indispensabile. La nivel local nu este asigurată o conlucrare între factorii de decizie, precum 

autorităţile publice locale și centrale, societatea civilă şi beneficiari privind asigurarea unei reţele 

de servicii incluzive de sănătate mintală. Nu există modele de referinţă a beneficiarilor către 

serviciile comunitare, întâmpinându-se dificultăţi la trecerea din sistemul medical către cel social.  

 

Scopul cercetării 

Această lucrare este rezultatul unor preocupări, de cunoaştere a nevoilor și problemelor 

persoanelor cu dizabilități mintale și a metodelor de soluţionare a acestora. 
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Cercetarea noastră a decurs în cadrul DASPF, or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126, 

Primăria Lăpușna, Serviciul „Locuință protejată” s. Lăpușna. 

Subiecții cercetării noastre sunt beneficiarii Serviciului „Locuință protejată” s. Lăpușna – 

2 peroane cu dizabilități mintale, 3 rude a acestora; 7 specialiști ai DASPF or. Hîncești, 3 specialiști 

din primăria Lăpușna, lucrătorul social din serviciul „Locuință protejată” s. Lăpușna, în total 16 

persoane. Investigaţia a avut loc în perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016.  

Serviciul social „Locuinţă protejată” este un serviciu social specializat, instituit prin 

decizia Consiliului local şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei, 

Regulamentului - cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social „Locuință protejată”, 

Standardelor minime de calitate ale Serviciului, dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice 

locale de nivelul întâi şi al doilea. Scopul Serviciului este de a crea condiţii pentru dezvoltarea 

deprinderilor necesare unei vieţi autonome, pentru integrarea socială și profesională în comunitate 

a persoanelor cu dizabilităţi mintale [6]. 

Rezultate și discuții 

 Pentru a evidenția problemele persoanelor cu dizabilități mintale, varietatea și calitatea 

serviciilor sociale adresate acestor persoane am aplicat chestionarul destinat specialiştilor DASPF 

or. Hîncești, din primăria Lăpușna și lucrătorului social din serviciul „Locuință protejată” s. 

Lăpușna, în total la 11 persoane; 

Analizând opiniile respondenţilor am ajuns la următoarele concluzii:  

 persoanele cu dizabilitate mintală și rudele acestora simt atitudinea negativă a oamenilor 

din comunitate exprimată prin izolare, excludere socială, discriminare profesională, 

stigmatizare etc.;  

 bolile psihice rămân a fi „miraculoase” neînţelese de majoritatea populaţiei;  

 serviciul existent de sănătate mintală se confruntă cu un deficit major de personal calificat, 

insuficienţa cadrelor, ceea ce creează lacune în dezvoltarea serviciilor calitative și 

deservirea eficientă a persoanelor cu dizabilităţi mintale; 

 serviciile medicale şi sociale sunt separate, lipseşte abordarea integrală a problemei de 

sănătate mintală, ceea ce favorizează discontinuitatea în cadrul procesului de reabilitare 

psihosocială și incluziune socială; 

 serviciile alternative celor rezidențiale cum ar fi „Locuința protejată” și „Asistența 

personală” se cotează înalt de specialiștii practicieni în domeniul social, menționând 

aportul acestora la combaterea stigmatizării şi excluderii sociale a persoanelor cu 

dizabilități mintale; 

 specialiștii acordă prioritate serviciilor integrate socio-medicale, fiind unul benefic 

procesului de reabilitare psihosocială şi incluziune socială a persoanelor cu dizabilități 

mintale. Totodată, respondenții susțin ideea mediatizării problemelor persoanelor cu 

dizabilități și implicarea activă a societății civile. 

Următoarea etapă a cercetării empirice a fost aplicarea interviului adresat persoanelor cu 

dizabilitate mintală, rudelor acestora cu privire la nevoile și dificultățile cu care se confruntă și 

modalităţile de depăşire a acestora în număr de 5 persoane. La interviu au participat 2 persoane cu 

dizabilitate mintală, beneficiari ai serviciului „Locuință protejată”, bărbați cu vârsta de 25 și 27 ani 

și rudele acestora: 2 femei cu vârsta de 55 și respectiv 24 ani și un bărbat de 30 ani. 

Generalizând răspunsurile persoanelor cu dizabilități și rudelor acestora la interviu putem 

concluziona că, serviciile de bază de sănătate mintală, trebuie să fie accesibile la nivel local, astfel ca 

oamenii să nu se deplaseze pe distanţe mari; Specificul bolilor mintale presupune îngrijire medicală 

dar şi socială, de aceea sunt necesare servicii medico-sociale integrate. Pentru a fi eficiente, serviciile 
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de sănătate mintală trebuie să fie concepute în baza necesităţilor, mai degrabă decât în bază de servicii. 

Acest lucru înseamnă adaptarea serviciilor la nevoile beneficiarilor; Dezvoltarea serviciului „Locuință 

integrată” va contribui la creşterea gradului de independenţă al beneficiarilor, de a susţine incluziunea 

lor în viaţa comunitară, exercitarea rolurilor sociale caracteristice tuturor persoanelor unei comunităţi, 

inclusiv incluziunea vocaţională a acestora. Acest serviciu este necesar pentru soluţionarea multor 

probleme cu care se confruntă persoanele vizate şi familiile acestora, oferindu-le adulţilor cu 

dizabilităţi mintale oportunităţi reale de dezvoltare și abilitare pentru un trai independent într-o 

comunitate.  

Conform metodologiei cercetării am realizat 2 studii de caz. Aceste studii de caz reflectă 

scopul şi obiectivele înaintate, ele oglindesc problemele cu care se confruntă persoanele cu 

dizabilitate mintală și familiile acestora: lipsa abilităților de trai independent, lipsa unui loc de 

muncă, marginalizarea și excluziune socială. Toate studiile de caz au decurs conform planului 

individual de intervenţie, scopul căruia a fost dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi 

autonome, integrarea socială și profesională în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi mintale. 

În loc de concluzii 

Realizând studiul dat putem afirma că „Locuința protejată„ reprezintă un serviciu benefic 

pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilități mintale. Ambii clienți au fost aduși în 2015 

de la casa Internat pentru copii cu deficienţe mintale din Orhei. Trăind un an în serviciul „Locuință 

protejată” aceste persoane au făcut progrese considerabile în dezvoltarea deprinderilor de trai 

independent. Ajutați de lucrătorul social, beneficiarii întrețin o mică gospodărie țărănească în satul 

Lăpușna, mențin curățenia în casă, singuri fac mâncare, lucrează în grădină, îngrijesc de animalele 

domestice, fac cumpărături, comunică cu vecinii, le dau o mână de ajutor în gospodărie. Cu 

certitudine putem afirma că viața acestor persoane s-a schimbat spre bine în ultimul an, am văzut 

fericire în ochii lor.  
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EXPERTIZAREA PROCESULUI DE ÎNCADRARE ÎN CÂMPUL MUNCII A 

PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI MINTALE. STUDIU DE CAZ MUN. 

ORHEI 

EXPERTISE IN THE PROCESS OF EMPLOYMENT OF ADULTS WITH MENTAL 

DISABILITIES. CASE STUDY ORHEI MUNICIPALITY 

Rezumat 

Integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități reprezintă un subiect de mare interes, având 

un impact semnificativ atât asupra angajaților, cât și asupra angajatorilor. Având în vedere faptul că 

procesul de integrare a persoanelor cu dizabilităţi este unul bidirecțional, este necesară implicarea 

ambelor părți, decizia privind integrarea fiind influențată atât de decizia persoanelor cu dizabilităţi, cât 

și a celorlalte persoane din societate. Astfel, refuzul unei părţi afectează procesul de integrare. Prin 
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această cercetare ne propunem să identificăm factorii care împiedică angajarea în câmpul muncii a 

persoanelor cu dizabilități. Voi analiza datele statistice din cadrul Agenției Teritoriale de Ocupare a 

Forței de Muncă din municipiul Orhei (câte solicitări sunt înregistrate, care este perioada de așteptare, 

câți dintre solicitanți au beneficiat de instruiri profesionale, câți dintre ei sunt angajați și în ce domeniu). 

Cuvinte cheie: angajare, persoană cu dizabilități, angajator. 

Abstract 

Professional integration of people with disabilities represent an appealing subject, it has a 

considerable impact on employees and on employers. Considering that the proces of integration of 

people with disabilities is a bidirectional one, it is necessary both parts to be implicated, the decision 

about the integration is influenced not only by the decision of people with disabilities, but by the decision 

of other people from the comunity too. Thereby, the disallowance of one of the parts may affect the 

process of integration.My propose is to identify, through this analysis, the factors which embarrass the 

job employment of people with disabilities. I will analyze the statistic data of Territorial Agency of 

Employment of Orhei municipality (how many applications are intregistrated, how long is the waiting 

time, how many of them got through a proffesional instructions, how many of them are engaged and in 

which domains).  

Key-words: employment, person with disabilities, employer. 

Dizabilitatea la persoanele adulte (inclusiv cele cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, 

angajate în câmpul muncii) se determină pornind de la gravitatea deficienţelor funcţionale 

individuale provocate de afecţiuni, defecte, traume, care conduc la limitări de activitate şi restricţii 

de participare exprimate în raport cu solicitarea socioprofesională (păstrarea capacităţii de muncă) 

și este de trei grade: severă, accentuată și medie. Păstrarea capacităţii de muncă se evaluează în 

procente, cu un interval procentual de 5 puncte: 1) dizabilitatea severă se caracterizează prin 

deficienţe funcţionale severe provocate de afecţiuni, defecte, traume, care conduc la limitări de 

activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 0– 20%; 

2) dizabilitatea accentuată se caracterizează prin deficienţe funcţionale accentuate provocate de 

afecţiuni, defecte, traume, care conduc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar 

capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 25–40%; 3) dizabilitatea medie se caracterizează 

prin deficienţe funcţionale medii provocate de afecţiuni, defecte, traume, care conduc la limitări de 

activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 45–60% 

[8]. 

Majoritatea țărilor dezvoltate au prevederi legislative care obligă angajatorii să garanteze 

locuri de muncă și să angajeze persoane cu diferite tipuri de dizabilități.  

În Polonia, de exemplu, a fost creat un fond, în care angajatorii care nu doresc sau prin 

faptul că nu au condiții și nu au posibilitatea să angajeze persoane cu dizabilități, plătesc impozit, 

și din banii acumulați se creează condiții de accesibilitate la locul de muncă și servicii pentru a 

susține persoanele cu dizabilități să muncească, practica dată a fost propusă de către angajatorii din 

țara noastră. Prin aceasta angajatorii vor fi stimulați să asigure condiții rezonabile de acces la locul 

de muncă și să angajeze persoanele cu dizabilități. Din fondul dat persoanelor cu dizabilități li se 

achită cursuri profesionale [2]. 

Interesul crescut pentru angajarea în câmpul muncii este generat și de rezultatele unor studii 

din literatura de specialitate, care arată că persoanele cu dizabilități au o productivitate egală sau, 

uneori, mai bună decât a colegilor fără dizabilităţi, au un impact pozitiv asupra climatului de la 

locul de muncă și de asemenea respectă programul de muncă mai adesea decât ceilalți angajați. 

Aceste concluzii indică dorința de implicare în societate și de integrare a persoanelor cu dizabilități. 

Printre beneficiile încadrării în câmpul muncii al persoanelor cu dizabilități se pot evidenția 

creșterea productivității, crearea unui climat pozitiv la locul de muncă, precum și creșterea stimei 

de sine și a stării de bine al acestor persoane. Conform unui studiu sociologic, majoritatea 

persoanelor cu dizabilități mintale nu sunt încadrate în câmpul muncii, singura sursă de venit fiind 
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prestațiile sociale. Aceste persoane se confruntă cu o multitudine de obstacolele în încercările de a 

se angaja ca de exemplu: 

1) nu sunt informate destul despre dreptul la muncă; 

2) un nivel redus al stimei de sine și motivație al persoanelor cu dizabilități (ele percepându-

se că nu pot munci); 

3) persoanele cu dizabilități nu sunt instruite, calificate suficient sau chiar deloc nici într-

un domeniu profesional; 

4) nivelul scăzut de formare a învățământului vocațional pentru a asigura incluziunea 

educațională a acestor persoane; 

5) drumuri și clădiri inaccesibile, infrastructură slab dezvoltată; 

6) nu există un sistem pentru a crea, a rezerva și a întreține locurile de muncă pentru 

persoanele cu dizabilități; 

7) serviciile de ajutor pentru angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități sunt 

destul de reduse; 

8) nu există o strategie de promovare a politicii de angajare în câmpul muncii [4, p.8]. 

Pentru a crea condiții accesibile și rezonabile de muncă, asigurare cu echipament necesar 

pentru persoane cu dizabilități, de exemplu, patronul are nevoie de surse financiare. Prin asigurarea 

cu aceste resurse financiare, statul își îndeplinește obligațiile care sunt prevăzute în legislație. 

Alt suport oferit de către stat ar fi compensarea orelor pa care persoanele cu dizabilități 

practic nu le lucrează. În prevederilor Codului Muncii, persoana care au un grad de dizabilitate 

sever pot să lucreze maxim 6 ore pe zi în loc de 8 ore, iar angajatorul trebuie să-i ofere salariu pentru 

8 ore, adică o zi deplină de muncă, deși a lucrat doar 6. În cazul dat, achitarea celor 2 ore pe care 

persoanele cu dizabilități nu le-au lucrat, de către stat ar fi un de asemenea un suport. În baza 

precizărilor din 16 martie 2017 ale Codului Contravențional, articolul 56 [11], angajatorii pot fi 

penalizați dacă resping cererea de angajare al persoanelor cu dizabilități sau pentru ne rezervarea 

ofertelor de muncă pentru aceste persoane. Temeiul acestor penalități sunt specificate în Legea 60 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, art. 34 [9]., angajatorii care au mai mult de 

20 de angajați, ar trebui să rezerve și să acorde 5% din numărul locurilor de muncă pentru persoane 

cu dizabilități.  

Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, cap. V, art. 33 – 40 

reglementează procedura de integrare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv:  

 Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi;  

 Plasarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi;  

 Formele de angajare în câmpul muncii (întreprinderi, instituţii şi organizaţii în condiţii 

obişnuite; la domiciliu; la întreprinderi specializate);  

 Obligaţiile angajatorilor privind plasarea în câmpul muncii a persoanelor care şi-au 

pierdut capacitatea de muncă;  

 Durata timpului de muncă şi normele de producţie pentru persoanele cu dizabilităţi;  

 Concediile persoanelor cu dizabilităţi;  

 Orientarea, formarea şi reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi. 

Cu părere de rău la momentul actual, mulți agenți economici renunță la angajarea 

persoanelor cu dizabilități deoarece, acesta este un proces dificil ce presupune o responsabilitate 

mare, dar o eficacitate scăzută. Angajatorii care totuși aleg să angajeze persoane cu dizabilități, 

necesită suport din partea statului și Agenției naționale de ocupare a forței de muncă în asigurarea 

accesibilității acestor persoane și acoperirea cheltuielilor pentru perioada de timp nelucrată care este 

prevăzută în lege (6 ore în loc de 8 ore). 

În Republica Moldova legislația susține angajarea persoanelor cu dizabilități, doar că ea nu 

are mecanisme eficiente de implementare ale acesteia. Nu există un mecanism de raportare a 
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numărului de persoane cu dizabilități angajate. Nu sunt alte organe competente care să verifice dacă 

sunt angajate persoanele cu dizabilități în afară de Inspecția Muncii. 

Oferind persoanelor cu dizabilități un concediu plătit de 42 de zile în loc de 28 care se oferă 

persoanelor de rând, statul în primul rând discriminează persoanele cu dizabilități, în al doilea rând 

angajatorii sunt demotivați în a angaja aceste persoane. De asemenea o discriminarea este și faptul 

că perioada de probă pentru persoanele din categoria dată este interzisă conform Codului Muncii 

[12]. Aceste prevederi de fapt demotivează angajatorii, necătând la faptul că au ca scop de a proteja 

persoanele cu dizabilități. 

Persoanele cu dizabilităţi se încadrează în muncă conform pregătirii lor profesionale şi a 

capacităţii lor de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și conform 

recomandărilor conţinute în programul individual de reabilitare și incluziune socială, emis de 

Consiliu Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau structurile sale 

teritoriale [3]. Persoanele cu dizabilităţi care sunt în căutarea unui loc de muncă şi conform 

concluziei Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă li se 

recomandă încadrarea în câmpul muncii, au dreptul de a beneficia de măsuri active de stimulare a 

ocupării 155 forţei de muncă prestate de ANOFM (inclusiv: informare, consultare profesională, 

mediere a muncii, orientare și formare profesională). La realizarea măsurilor menţionate mai sus 

sunt implicați specialiștii responsabili de prestarea serviciilor de ocupare și protecţie în caz de şomaj 

a persoanelor cu dizabilităţi. În perioada 2011-2015 numărul persoanelor cu dizabilităţi înregistrate 

cu statut de şomer la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu a înregistrat schimbări radicale 

(an. 2011 - 476 pers., an. 2012 - 496 pers., an. 2013 - 565 pers., an. 2014 – 598 pers., 2015- 877 

pers.). Nivelul ocupării în câmpul muncii a fost în permanentă creştere, de la 87 persoane în 2011 

la 300 persoane în 2015 [6]. Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi care s-au adresat la agenţiile 

pentru ocuparea forţei de muncă nu dispuneau de recomandările de muncă în Programele 

individuale de reabilitare și incluziune socială, nu întruneau și alte condiţii prevăzute de art.2 al 

Legii nr. 102-XV din 13 martie 2003 ”Privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”, sau nu au dorit să se înregistreze [10]. 

Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice - 46,1% din persoanele cu 

dizabilitate în vârstă de 15 ani şi peste sunt ocupate în câmpul muncii, (în anul 2013 acest % 

constituia - 41,4%), comparativ cu 65,9% în cazul persoanelor fără dizabilitate. Nivelul de ocupare 

al persoanelor cu dizabilităţi este determinat de gradul de dizabilitate, astfel încât sunt ocupate: 

- 62,0 % din numărul total al persoanelor cu dizabilitate medie; 

- 48,2 % din numărul total al persoanelor cu dizabilitate accentuată; 

- 14,6 % din numărul total al persoanelor cu dizabilitate severă. 

După statutul ocupaţional: 

- 73,1 % din persoanele cu dizabilităţi lucrează pe cont propriu în agricultură; 

- 21,2 % din persoanele cu dizabilităţi lucrează ca salariați în diferite domenii; 

- 4,1 % din persoanele cu dizabilităţi ajută prin familie și nu sunt remunerați; 

- 1,4 % din persoanele cu dizabilităţi lucrează pe cont propriu în activități neagricole 

(afaceri); 

- 0,2 % din persoanele cu dizabilităţi sunt patroni a diferitor genuri de afaceri. 

Dacă ne referim la numărul total de salariați din Republica Moldova, constatăm că 0,9 % 

reprezintă persoanele cu dizabilități. Cea mai mare pondere a persoanelor cu dizabilităţi în total 

salariaţi se înregistrează în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale - 1,7%, industrie - 1,3% și 

administraţie, învățământ, artă şi activităţi de recreere – 0,9% din total salariaţi. Persoanele cu 

dizabilităţi cu statut de salariat în proporţie de 28 la sută activează în domeniul administraţie, 

învățământ, artă şi activităţi de recreere, 25 la sută în industrie, 18 la sută în domeniul sănătate şi 

asistenţă socială, 7 la sută în agricultură, silvicultură și pescuit [7]. 
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Activitatea Inspectoratul de Stat al Muncii este orientată spre monitorizarea modului de 

conformare a angajatorilor la prevederile legislaţiei muncii faţă de persoanele cu dizabilităţi. Astfel, 

pe parcursul anului 2017 Inspectoratul de Stat al Muncii a monitorizat modul de respectare a 

drepturilor la muncă a persoanelor cu dizabilităţi stabilite prin Legea nr.60-XIX din 30 martie 2012 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială 

a persoanelor cu dizabilităţi, au fost vizitate 1108 unităţi cu un efectiv de 20 și mai multe persoane. 

Pentru plasarea în câmpul muncii al persoanelor cu dizabilităţi la 126 unităţi au fost rezervate 404 

locuri de muncă. La 140 unităţi activează 358 persoane cu dizabilităţi. La 79 unităţi există registrul 

de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat ANOFM despre 

locurile de muncă rezervate – 15 unități. Inspectorii de muncă au înaintat prescripţii, pentru 

conformarea unităților la prevederile legii nominalizate [5]. 

Conform datelor ATOFM în raionul Orhei s-au adresat la agenție în anul 2013- 16 persoane 

cu dizabilități (12 bărbați și 4 femei), în anul 2014-10 persoane (6 bărbați și 4 femei), în anul 2015-

19 persoane cu dizabilități (14 bărbați și 5 femei), în anul 2016- 25 de persoane (19 bărbați și 6 

femei) și respectiv în anul 2017- 28 de persoane cu dizabilități (18 bărbați și 10 femei) [1]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Dinamica adresărilor la ATOFM Orhei, 2013-2017 

Din numărul persoanelor care s-au adresat la ATOFM au reușit să se integreze în câmpul 

muncii în anul 2013-3 persoane, în 2014- o persoană, în 2015- 2 persoane, în 2016 -11 persoane, 

iar în 2017- 6 persoane. 

Fig. 2. Dinamica angajărilor persoanelor cu dizabilități Orhei, 2013-2017 

Din numărul persoanelor cu dizabilități angajate în anul 2013 au fost 2 bărbați și o femeie, 

în anul 2014 doar un bărbat și nici o femeie, în anul 2015 s-au angajat 2 bărbați și nici o femeie, în 

anul 2016- 10 bărbați și o femeie, iar în anul 2017 au fost angajați 5 bărbați și o femeie. 
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Fig. 3. Angajabilitatea după sex 

Analizând aceste date putem observa că numărul persoanelor cu dizabilități care s-au 

adresat la ATOFM Orhei, este în creștere, cele mai puține cereri au fost înregistrate în anul 2014- 

10 persoane, iar cele mai multe în 2017- 28 de persoane. Cu părere de rău numărul persoanelor 

angajate este totuși unul modest cele mai puține au fost angajate în anul 2014 doar o persoană, iar 

cele mai multe s-au angajat în anul 2016 -11 persoane. Analizând datele prezentate de ATOFM 

Orhei putem observa că numărul bărbaților angajați este mai mare decât numărul femeilor angajate. 
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ANALIZA INCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI MINTALE 

DIN MUN. ORHEI 

ANALYSIS OF THE SOCIAL INCLUSION OF PEOPLE WITH MENTAL 

DISABILITIES IN MUN. ORHEI 

Rezumat 

Conform datelor statistice pentru 2016, în țara noastră sunt 181, 1 mii de persoane cu 

dizabilități. Majoritatea ea dintre acestea se ciocnesc zilnic de bariere sociale, medicale sau politice, fiind 

neglijate şi discriminate. Odată cu ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități prin Legea nr. 166 din 09.07.2010, țara noastră a elaborat un șir de politici incluzive și a 

modificat un șir de acte legislative care să reflecte fidel prevederile actelor internaţionale privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi. De menționat, că integrarea socială presupune acceptarea 

persoanelor cu dizabilități în societate (școală, locuri publice, loc de muncă), iar incluziunea lor socială 

presupune modificarea însăși a societății, a atitudinilor, tradițiilor, valorilor, regulilor comunității spre o 

acceptare a diversității. În această cercetare mi-am propus să analizez impedimentele incluziunii sociale 

ale persoanelor cu dizabilități mintale din municipiul Orhei. Pentru această voi analiza incluziunea 

socială prin prisma teoriei stigmatizării a lui Goffman, voi prezenta date statistice și studii de caz. 

Cuvinte-cheie: stigmatizare, impedimente, percepția persoanelor cu dizabilități mintale, 

integrare socială, incluziune socială, stereotipuri. 

Abstract 

According to statistical data for 2016, there are 181, 1 thousand people with disabilities in our 

country. Most of them face daily social, medical or political barriers, being neglected and discriminated 

. With the ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities through Law no. 

166 of 09.07.2010, our country has elaborated a series of inclusive policies and amended a number of 

legislative acts that faithfully reflect the provisions of the international acts on the rights of persons with 

disabilities. It should be noted that social integration implies the acceptance of people with disabilities 

in society (school, public places, work place), and their social inclusion implies the very change of 

society, attitudes, traditions, values, community rules towards acceptance of diversity. In this research I 

intend to analyze the impediments of social inclusion of people with mental disabilities in Orhei. For 

this I will analyze social inclusion in terms of Goffman's stigmatization theory, I will present the data 

and case studies. 

Key-words:stigmatization, impediments, perception of people with mental disabilities, social 

integration, social inclusion, stereotypes. 

O cercetare efectuată de Organizația Mondială a Sănătății „prezintă că peste un miliard de 

persoane din lume trăiesc cu o formă de dizabilitate, dintre care aproape 200 de milioane se 

confruntă cu mari dificultăți în funcționare. Peste tot în lume, persoanele cu dizabilități au rezultate 

mai slabe în ceea ce privește sănătatea, realizări mai modeste în domeniul educației, participă mai 

puțin la viața economică și au rate mai mari ale sărăciei decât persoanele fără dizabilități. Aceasta 

se datorează parțial faptului că persoanele cu dizabilități se confruntă cu bariere în accesarea 

serviciilor pe care mulți dintre noi le iau drept firești, inclusiv sănătatea, educația, posibilitatea de 

angajare, transportul și accesul la informație. Aceste greutăți sunt exacerbate în cadrul comunităților 

mai defavorizate [7, p.12]. 

Conform datelor statistice oficiale din 2016, în Republica Moldova sunt în jur de 181,1 mii 

de persoane cu diferite grade de dizabilitate [9]. 
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Fig. 1. Datele statistice pentru 2012-2016  Fig. 1.1. Dinamica datelor pentru 2012-2016 

Pentru 2012- 2015 atestăm diferențe nesemnificative în numărul de populație cu grad de 

dizabilitate (Figura nr.1), pe când anul 2016 înregistrează o scădere semnificativă a numărului de 

persoane cu dizabilități și curba din Figura nr.1.1. demonstrează această scădere.  

Nu am avut scopul de a analiza factorii care au influențat asupra acestei scăderi, doar 

prezumăm că factorul demografic, migrația populației sunt factori cu pondere în acest aspect. 

O bună parte din aceste persoane nu sunt încadrate în câmpul muncii, și trăiesc sub 

minimumul de existență și se confruntă cu stigmatizare și discriminare în majoritatea aspectelor 

vieții. 

Odată cu ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 

Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea să asigure ca drepturile persoanelor cu dizabilități 

să fie respectate, promovate și protejate în aceeași măsură ca drepturile celorlalți membri ai 

societății.  

Integrarea socială presupune acceptarea persoanelor cu dizabilități în societate (școală, 

locuri publice, loc de muncă), un ansamblu al relațiilor sociale stabilite între persoana cu nevoi 

speciale și celelalte persoane, iar incluziunea lor socială presupune modificarea însăși a societății, 

a atitudinilor, tradițiilor, valorilor, regulilor comunității spre o acceptare a diversității. Evident 

aceste persoane necesită suport de ordin social, psihologic, medical, juridic etc. în vederea 

incluziunii lor în comunitate. Crearea condiţiilor pentru educaţie și învățământ, adaptare socio-

profesională şi integrare socială a persoanelor respective constituie şi un obiectiv principal al 

oricărui stat și a comunităţii mondiale în general. 

Actualitatea temei este anume problematica incluziunii socio-profesionale a persoanei cu 

dizabilitate mintală, care este o categorie a populaţiei cu o poziţie evident dezavantajată faţă de alte 

categorii de oameni, aceasta fiind ca una din problemele majore și ea poate fi soluţionată numai 

prin efortul comun al tuturor oamenilor de bună credinţă din domeniile: politică, social, afaceri, 

ştiinţă, cultură. 

Ionescu și Radu definesc deficienţa mintală ca pe tipul de deficienţă determinată de un 

complex de factori etiologici cu acţiune defavorabilă asupra creierului în perioada de maturizare a 

acestuia, având două consecinţe principale: 

a) oprirea sau încetinirea ritmului de evoluţie, îndeosebi a funcţiilor cognitive 

b) diminuarea competenţei sociale [5, p. 12].  

Fiind considerate bolnave și neputincioase, persoanele cu dizabilități, în particular cele cu 

dizabilități mintale, practic sunt excluse din sistemul educațional, sunt lezate de dreptul de a fi 

angajate în câmpul muncii, și în rezultat sunt privite ca o povară pentru sistemul de protecție socială. 

Persoanele cu dizabilități mintale sunt mai frecvent discriminate decât cele cu dizabilități 

fizice, în baza faptului că populația manifestă și o anumită frică față de comportamentul lor 
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considerat a fi imprevizibil. Până nu demult persoanele cu dizabilităţi erau considerate ca 

„invizibile”. Aceşti oameni erau simpli consumatori pasivi al restricţiilor rigide impuse de stat. 

Când vorbim despre dizabilitatea mintală este incorect să folosim termenul de boală sau 

afecţiune. Dizabilitatea mintală este o stare sau o condiţie. Ea nu este o maladie contagioasă. 

Dizabilitatea mintală se caracterizează prin afectarea: capacităţile cognitive, de comunicare, motorii 

şi sociale. Ea poate fi acompaniată de anumite restricţii în funcţionarea adaptativă în următoarele 

domenii: comunicare, viaţă de familie, autoîngrijire, aptitudini sociale / interpersonale, uz de 

resursele comunităţii, autoconducere, aptitudini şcolare funcţionale, ocupaţie, timp liber, sănătate 

şi securitate [11., p. 8]. 

Totodată, este important de reţinut că, persoanele cu dizabilităţi mintală, se dezvoltă ca și 

celelalte persoane, doar că au nevoie de o perioadă mai îndelungată de timp pentru a însuşi anumite 

deprinderi şi abilităţi. Astfel, ele necesită mai mult timp pentru a învăţa să vorbească, să meargă, să 

obţină anumite abilităţi de autonomie, cum ar fi îmbrăcatul, dezbrăcatul, mâncatul etc. Activităţile 

zilnice ale persoanelor cu dizabilităţi mintale nu diferă de ale celorlalte persoane. Ele pot include 

comunicarea și relaţionarea cu alte persoane, locuirea într-un domiciliu, grija de sine, luarea 

deciziilor, petrecerea timpului liber, participarea la activităţile sociale, urmarea unei şcoli obişnuite 

sau obţinerea unui serviciu.  

Totuşi, unele persoane cu dizabilităţi mintale pot să nu conştientizeze anumite pericole şi 

riscuri cu care se pot confrunta în viaţa de zi cu zi şi care le pot afecta siguranţa personală. Din 

aceste considerente, uneori persoanele cu dizabilităţi mintale pot avea nevoie de un anumit suport 

şi de supraveghere.  

Ca și ceilalţi oameni, persoanele cu dizabilităţi mintale se deosebesc după nivelul lor de 

inteligenţă, unele pot să întâmpine greutăți în asimilarea anumitor deprinderi şi totodată, pot fi foarte 

buni în diferite activităţi în alt domeniu. Abordarea socială a dizabilității consideră dizabilitatea ca 

fiind, în principal, o problemă o problemă creată social care ține, în primul rând, de integrarea 

individului în societate. Dizabilitatea nu este un atribut al unui individ, dar un complex de condiții 

create de mediul social. Aici, conduita acestei probleme necesită acțiune socială și este 

responsabilitatea comună a întregii societăți, sensul adaptării condițiilor de mediu. În termeni 

politici, managementului dizabilității devine o problemă de drepturi ale omului și dizabilitatea este 

o problemă politică [1, p.7].  

Ani la rând instituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi a fost considerată o soluție corectă 

care era atât în favoarea persoanelor cu dizabilități, cât și a familiilor acestora. Se considera că 

persoanele cu dizabilităţi în instituţii primesc îngrijirea și suportul de care au nevoie. Totodată, 

familiile lor se pot încadra în câmpul muncii şi pot duce un mod de viață obișnuit. Economic, 

instituțiile rezidențiale erau mai avantajoase pentru ţară, deoarece erau nevoie de un număr mai mic 

de specialiști calificaţi care reușeau să deservească un număr destul de mare de persoane cu 

dizabilităţi. 

Însă în urma unor cercetări care au fost efectuate s-au constatat de fapt cu totul alte efecte 

ale acestui proces. Astfel, în conformitate cu aceste studii s-a depistat că, cu toate că aceste instituții 

erau asigurate cu resurse financiare, și era asigurată o utilizare eficientă a acestora, în majoritatea 

instituţiilor rezidenţiale calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi mintale este foarte redusă. Nevoile 

persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate erau abordate comun. 

De asemenea un dezavantaj al acestor instituții rezidențiale este ruperea relațiilor, 

îndepărtarea între persoanele cu dizabilități și membrii familiilor lor. Ca rezultat final se ajunge la 

dezumanizarea persoanelor instituţionalizate şi la segregarea și izolarea lor. 

La fel studiile au sesizat că consecințele instituţionalizării asupra persoanelor cu dizabilităţi 

mintale sunt de lungă durată și persistă chiar și după dezinstituţionalizarea acestor persoane şi 

reintegrarea lor cu familiile biologice sau plasarea în servicii sociale comunitare [1, p. 25-27]. 
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Abilități limitate de relaționare și comunicare, deprinderi reduse de autodeservire, comportamente 

provocatoare sunt doar unele din consecințe ale traiului în instituție. Pentru adaptarea și reintegrarea 

persoanelor cu dizabilități mintale atât în familiile lor cât și în comunitate și societate este nevoie 

de o muncă asiduă și deloc ușoară.  

La polul opus al instituţionalizării şi segregării este incluziunea socială, care presupune un 

set de acțiuni multidimensionale în următoarele domenii: justiție, protecție socială, ocupare a forței 

de muncă, sănătate, educație, transporturi, drumuri, construcții, cultură, informare și comunicare, 

destinate persoanelor aflata în situație de marginalizare socială, pentru crearea și dezvoltarea 

oportunităților de asigurare a unui indice al calității vieții, echivalent comunității în care trăiesc [10, 

p.5]. 

Necătând la eforturile depuse de mai multe ONG-uri, ratificarea Convenției ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități prin Legea nr. 166 din 09.07.2010 [12], țara noastră a elaborat 

un șir de politici incluzive și a modificat un șir de acte legislative care să reflecte fidel prevederile 

actelor internaţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi., legilor și strategiilor aprobate 

de stat, persoanele cu dizabilități se confruntă cu diferite bariere, sunt percepute ca persoane bolnave 

psihice/ cu probleme mentale, invalizi, nenorociți, persoane cu retard, că sunt periculoase, 

disprețuiți sau excluși, și în continuare sunt stigmatizați. 

Sensul iniţial al termenului <stigmat>, cuvânt de origine greacă, se referea la semnele 

efectuate pe corp ca indiciu al unei moralităţi îndoielnice. Tăieturile și arderile practicate pe corp 

serveau ca semne distinctive pentru sclavi, criminali, hoţi, trădători şi prostituate. Astfel de semne 

avertizau asupra caracterului respectivei persoane. Inclusiv leproşii, evident însemnaţi pe întreaga 

suprafaţă a corpului, erau consideraţi în Evul Mediu ca purtători ai patimilor datorită nerespectării 

graţiei divine. Boala fizică (lepra) era explicată religios. Studiul teoretic cel mai pertinent asupra 

stigmei este cel al lui Ervin Goffman din 1963. 

Goffman pune <stigma> în legătură cu conceptul de <identitate socială>, pe care îl 

consideră mai potrivit pentru a categoriza o persoană decât conceptul de <status social>, care nu 

poate explica atribute personale care ies din sfera ocupaţională (cum ar fi, de exemplu, onestitatea). 

Goffman denumeşte identitate socială actuală atributele pe care o persoană le posedă și le poate 

demonstra şi identitate socială virtuală atributele pe care le putem asuma despre o persoană, care 

sunt o consecinţă, un „efect” al comportamentului acesteia şi care nu sunt direct observabile, ci doar 

prezumabile. Stigma este un astfel de atribut vizibil, evident, discreditant şi face parte din prima 

categorie (identitatea socială actuală a individului). Cu alte cuvinte, un handicap, o slăbiciune, o 

inadecvanţă, o deteriorare, o incongruenţă constituie o stigmă [2, p.87] 

În mod subtil, Goffman notează că nu toate atributele indezirabile sunt stigmatizante, ci 

doar cele care sunt incongruente cu stereotipurile noastre, cu aşteptările noastre despre cum ar trebui 

să fie un anumit individ. Stigma este un tip special de relaţie între atribut și stereotip (Goffman, 

1963). Conform teoriei lui Goffman, există trei tipuri de stigmat:  

1) stigmatul datorat unor diformităţi fizice; 

2) stigmatul datorat unor lipsuri ale caracterului individual, perceput ca având dorinţe slabe, 

pasiuni dominatoare sau nenaturale, credinţe înşelătoare sau rigide (aceste lipsuri, de exemplu, 

se pot datora unor boli psihice, încarcerării, comportamentului adictiv, alcoolismului, 

şomajului, homosexualităţii, încercărilor suicidare şi comportamentului politic radical); 

3) stigmat tribal, care se transmite ereditar prin rasă, naţiune și religie. 

În toate aceste cazuri variate de stigmat se găsesc aceleaşi caracteristici sociologice: un 

individ care ar fi fost primit uşor într-un context social comun posedă un atribut care îl scoate în 
evidenţă şi ne îndepărtează de el. El posedă un stigmat, o diferenţiere indezirabilă de la ceea ce am 

anticipat [3, p.49 ]. 
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În Republica Moldova continuă reformele în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii 

sociale a persoanelor cu dizabilități mintale. Pornind de la prioritățile politicii naționale în domeniul 

protecției sociale, de dezinstituționalizare a beneficiarilor instituțiilor sociale rezidențiale, prevenire 

tratament, adaptare și integrare socială a persoanelor cu dizabilități, problemele 

dezinstituționalizării și re/integrării sociale a persoanelor cu dizabilități devin tot mai actuale pe 

agenda politicilor sociale naționale.  În acest proces Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale și Familiei beneficiază de suportul Republicii Cehe, în cadrul proiectului 

”Suport pentru procesul de transformate a asistenței pentru persoanele cu dizabilități 

mentale și a persoanelor cu dificultăți de învățare din Moldova”, finanțat de Agenția 

Cehă pentru Dezvoltare și implementat de Asociația Obștească ”People in Need” și 

Asociația Obștească ”KEYSTONE Moldova. 

 

Fig. 2. Procesul de dezinstituţionalizare a adulților în perioada anilor 2011-2015 Sursa: [6, 

p.151] 

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) a realizat un studiu privind 

progresul implementării reformei de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale 

și tulburări mintale din instituțiile rezidențiale. Rezultatele acestui studiu denotă faptul că deși în 

acest domeniu în ultimii cinci ani au fost efectuați pași decisivi, cum ar fi elaborarea cadrului legal 

necesar incluziunii, pilotarea serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități 

intelectuale și tulburări mintale, crearea unor mecanisme de prevenire a instituționalizării 

persoanelor cu dizabilități, procesul de dezinstituționalizare este destul de lent, iar circa 2000 de 

persoane, bărbați și femei, continuă să se afle în cele 6 instituții rezidențiale ale statului. Barierele 

în calea dezinstituționalizării, conform studiului, sunt următoarele: servicii comunitare insuficiente 

și surse financiare limitate în bugetele locale pentru dezvoltarea lor; nivel redus de informare și 

conștientizare de către administrațiile publice locale a reformelor promovate de către stat în 

domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități; lipsa unui mecanism de monitorizare și 

evaluare a implementării reformelor la nivel central și local; capacități reduse la nivel local pentru 

dezvoltarea și implementarea serviciilor noi, în special pentru persoane cu dizabilități intelectuale 

și tulburări mintale; nivelul înalt de discriminare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și tulburări 

mintale; familii pregătite insuficient pentru a face față nevoilor acestor persoane; nivel redus de 

informare și conștientizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale privind 

drepturile lor de a trăi în comunitate și de a beneficia de toate serviciile comunitare, de rând cu alți 

cetățeni [4]. 

Conform Raportului social MMPSF pentru 2015, incluziunea în câmpul muncii a 

persoanelor cu dizabilități se realizează în conformitate cu prevederile art. 34 al Legii privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, nr. 60 din 30.03.2012. Astfel, persoanele cu 

dizabilităţi se încadrează în muncă conform pregătirii lor profesionale şi a capacităţii lor de muncă, 
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atestate prin certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și conform recomandărilor conţinute în 

programul individual de reabilitare și incluziune socială, emis de Consiliu Național pentru 

Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau structurile sale teritoriale. Persoanele cu 

dizabilităţi care sunt în căutarea unui loc de muncă şi conform concluziei Consiliului Național 

pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă li se recomandă încadrarea în câmpul 

muncii, au dreptul de a beneficia de măsuri active de stimulare a ocupării 155 forţei de muncă 

prestate de ANOFM (inclusiv: informare, consultare profesională, mediere a muncii, orientare și 

formare profesională).  

La realizarea măsurilor menţionate mai sus sunt implicați specialiștii responsabili de 

prestarea serviciilor de ocupare și protecţie în caz de şomaj a persoanelor cu dizabilităţi. Pe 

parcursul anului 2015 cu suportul partenerilor au fost organizate 6 seminare de instruire pentru 242 

de specialişti ai ATOFM, care lucrează cu persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv persoane 

cu dizabilități. Seminarele au avut ca tematici domeniul de incluziune în câmpul muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi, mecanismul de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, 

prestarea serviciilor de reabilitare profesională ș.a.  

În perioada 2011-2015 numărul persoanelor cu dizabilităţi înregistrate cu statut de 

şomer la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu a înregistrat schimbări radicale (an. 

2011 - 476 pers., an. 2012 - 496 pers., an. 2013 - 565 pers., an. 2014 – 598 pers., 2015- 877 

pers.). Nivelul ocupării în câmpul muncii a fost în permanentă creştere, de la 87 persoane în 
2011 la 300 persoane în 2015 [6, p.154-155]. 

Conform Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, “Consolidarea mecanismului de 

coordonare și implementare a reformei dezinstituționalizării” reprezintă o măsură importantă pentru 

consolidarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și contribuirea la 

consolidarea reformelor politice naționale. 

În acest sens în Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 în Capitolul IX. 

Politici sociale proactive, Litera C. Asistență socială și protecția familiei, un obiectiv separat se 

referă la Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități mintale, prin crearea sistemului de 

îngrijire în comunitate. Pentru implementarea acestui Obiectiv MSMPSF și-a propus elaborarea 

Programului național de dezinstituţionalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau 

tulburări mintale [13]. 

În scopul dezvoltării serviciilor comunitare, Ministerul finanțelor a permis redirecționarea 

resurselor financiare din bugetul Casei Internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) Orhei, din 

contul economiilor acumulate în rezultatul dezinstituționalizării. Astfel în anul 2017, în raionul 

Orhei au fost dezvoltate două servicii de Locuință protejată care sunt gestionate de această instituție 

rezidențială. În aceste servicii nou create au fost reintegrați 10 beneficiari cu dizabilități mintale 

care mai mulți ani au fost rezidenți ai Casei Internat pentru copii cu deficiențe mintale (Orhei). 

Tabelul 1. Servicii oferite beneficiarilor 

Serviciu Valoare numerică Valoare procentuală 

Locuința protejată 4 28% 

Casa comunitară 4 29% 

Plasament familial pentru adulți 6 43% 
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Analizând raportul serviciului de protecția al persoanelor în etate și cu dizabilități pentru 

perioada de raportare al anului 2017 [8], vedem că în raionul Orhei sunt integrate în servicii 

comunitare (casă comunitară și locuința protejată) 8 persoane cu dizabilități mintale, iar în serviciul 

de plasament familial pentru adulți - 6 persoane. Procentual avem următorul tablou. 

Fig.3. Persoanele cu dizabilități mintale integrate în servicii comunitare în raionul Orhei 

Studiu de caz 1 

Ion este unul dintre beneficiarii serviciului social Locuință protejată. El s-a aflat în Casa 

internat pentru copii cu deficiențe mintale (Orhei) din 1992 până în anul 2011 când a fost plasat în 

serviciul dat. Din start când a venit Ion nu știa să pregătească mâncare, nu realiza că trebuie să-și 

schimbe haina în cazul în care era murdară, nu putea să utilizeze electrocasnicile. În comunicarea 

cu cei din jur folosea propoziții simple, îi era complicat să ofere explicații; nu știa că este bine să 

cunoască/utilizeze cuvinte de politețe; nu putea să povestească cuiva o istorioară respectând 

continuitatea, legătura dintre fapte;nu răspundea la telefon, spectrul de relații este foarte limitat. La 

momentul actual Ion a progresat mult, face ordine în locuință, îngrijește păsări și animale. Cu suport 

poate face mai multe feluri de bucate, conservături pentru iarnă, merge la cumpărături. Își expune 

gândurile, întreține o discuție folosind propoziții scurte. A participat la mai multe expoziții, merge 

la concertele organizate în comunitate, a vizitat și alte servicii de Locuință protejată, Casă 

comunitară din țară. Dezvoltându-și limbajul a devenit mai sociabil, este în relații bune, de prietenie 

cu vecinii. Pentru el plasarea în acest serviciu a fost un eveniment pozitiv și remarcabil deoarece a 

reușit să deprindă abilități prin care a reușit să-și schimbe viața în bine. 

Studiu de caz 2 

Costea este un alt beneficiar al serviciului social Locuință protejată. În 1999 a primit 

îndreptare în Casa internat pentru copiii cu dizabilități mintale din Orhei, unde s-a aflat până în anul 

2011, după care a fost plasat în serviciul social. La început Costea avea comunicarea verbală, doar 

că pronunța foarte puține cuvinte pe înțelesul celorlalți, nu știa să-și exprime solicitările, punctul de 

vedere; nu răspundea chiar dacă era întrebat, nu știa să pregătească nici-un fel de mâncare; nu ajuta 

la pregătirea bucatelor; nu putea să-și aleagă haine după mărime și stil potrivit. Avea nevoie de 

ajutor la maxim din partea persoanelor din jur, deoarece el nu putea să-și ajusteze apa potrivită 

temperaturii corpului, nu putea să-și cumpere singur articole de igienă personală, nu putea să se 

radă, să puie haine pe șfoară deoarece nu știa cum se utilizează cleștele. Se implica în activitățile 

casnice, în special acolo unde era necesar pedantismul, răbdarea și executarea într-un timp nelimitat. 

La momentul actual Costea a înregistrat progrese mari datorită efortului depus de personalul 

serviciului, prietenilor pe care și i-a făcut în serviciu, oamenilor din comunitate și mediului 

favorabil. Este mult mai deschis pentru relaționare, doar că uneori se abate de la temă și vorbește 

despre ceea ce vrea el. A învățat să răspundă la apeluri telefonice și-i place foarte mult; se 
străduiește să folosească propoziții complexe pentru a-și exprima punctul de vedere. A învățat să 

aprindă aragazul, și o face cu mare precauție; mâncarea rămasă o pune în frigider;încarcă și pune 

în funcțiune mașina de spălat, fiind supravegheat de persoana de suport; se implică în activitățile 

28%

29%
43%

Locuința protejată Casa comunitară Plasament familial pentru adulți
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domestice cu mare grijă; respectă consecutivitatea în realizarea sarcinilor; știe să facă ordine în 

frigider atunci când trebuie. Pentru dezvoltarea atenției practică confecționarea bijuteriilor din biser 

(simple), și a participat la mai multe iarmaroace, a avut mai multe ieșiri în oraș la piață, concerte în 

parc, la Chișinău, la muzee, grădină zoologică, cinematograf ș.a. Răspunde dacă este întrebat, poate 

iniția o discuție folosind propoziții simple. După patru ani de aflare în serviciu a început să aibă 

accese epileptice, medicul psihiatru i-a prescris pastile pe care el singur știe când trebuie să le 

administreze, este foarte responsabil de tot ce trebuie în casă (știe ce trebuie de procurat, anunță 

dacă s-a defectat ceva ș.a.). depune efort în ceea ce face în deosebi dacă este apreciat și încurajat. 

Este apreciat de vecini, de oamenii cu care interacționează deoarece este atent și sociabil. De când 

se află în serviciu este deseori vizitat de fratele lui care este mai mic decât el. 

Studiu de caz 3 

Un alt beneficiar al serviciului este Vitalie care în anul 1986, la vârsta de 12 ani a fost plasat 

în Casa internat pentru copii cu deficiențe mintale (Orhei) împreună cu fratele lui Crudu Vadim 

care atunci avea 10 ani, după 25 de ani de aflare în instituție în anul 2011 ambii au fost plasați în 

serviciul social Locuință protejată. La început acești beneficiari aveau dezvoltate niște abilități, dar 

care oricum nu erau suficiente. Astfel ei puteau pregăti ingredientele pentru a prepara bucate, dar 

nu știau ce, cât și cum este necesar pentru a prepara de exemplu un terci, ciorbă sau altele. Nu 

puteau lua decizii, nu-și cunoșteau drepturile ne mai vorbind de advocacy. Nu puteau utiliza 

aparatele electrocasnice, nu puteau lua decizii chiar elementare de exemplu ce mâncare să prepare, 

cu ce să se îmbrace ș.a.. La capitolul gestionarea banilor nu cunoșteau bancnotele, nu puteau face 

cumpărături. În prezent ambii beneficiari au progresat foarte mult, se descurcă foarte bine la 

culinărit au învățat să prepare și sarmale, și multe alte bucate. Cunosc foarte bine comunitatea, merg 

singuri la magazin, piață, frizeria. În perioada primăvară-toamnă prestează munci agricole, deja 4 

ani lucrează neoficial la o uscătorie de prune de obicei perioada septembrie- octombrie, și sunt 

remunerați pentru munca prestată. Din banii acumulați își procură ceea ce doresc, dar știu să 

prioritizeze necesitățile. De asemenea și-au dezvoltat abilități de a întreține gospodăria, prin 

gestionarea unei mini ferme de iepuri, cresc găini, și-au construit o seră unde plantează flori, 

zarzavaturi ș.a.. Au avut ocazia să viziteze Croația datorită unui schimb de experiență. La capitolul 

socializare stau foarte bine, au foarte mulți prieteni atât în comunitatea unde trăiesc cât și alte 

localități din țară. Relațiile cu vecinii sunt foarte bune, necătând la faptul că din start aceștia opuneau 

rezistență, deoarece nu doreau să vadă în preajmă „așa persoane„. O oportunitate foarte bună pentru 

beneficiarul Vadim a fost aceea că datorită posibilității de a trăi în comunitate, nu doar și-a dezvoltat 

abilitățile, dar și a făcut cunoștință cu o fată, a luat decizia de a se căsători. 

În concluzie pot spune că beneficiarii prin integrarea lor în comunitate au beneficiat de 

condiții mai bune de trai, au însușit multe lucruri pe care nu le știau, au învățat să facă alegeri, au 

avut posibilitatea să îmbrace mai multe roluri sociale valorizante, care de fapt le-a oferit 

posibilitatea să fie mai încrezuți în ei. Persoanele din împrejurimi, cu care relaționează acum îi 

percep ca oameni, văd în ei abilitățile, și calitățile cu care sunt înzestrați, persoane cu drepturi 

depline, dar nu ca pe niște „oameni neputincioase, invizibile”.  
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