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I. RECRUTARE, SELECŢIE, 
CUNOAŞTERE PSIHOLOGICĂ 

 



 



 
 

DIMENSIUNI ALE PERSONALITĂŢII CU VALOARE 
PREDICTIVĂ PENTRU PERFORMANŢA AGENTULUI 

DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ ŞI PATRULARE 
 

Dorin ŢURCAN ,  
Corneliu-Nicu DOBRE

 
 

Studiul vizează testarea valorii predictive pentru performanţa agentului de 
siguranţă publică a unor instrumente utilizate la evaluarea psihologică a 
personalului. Unui lot de 117 agenţi, al căror nivel de performanţă 
profesională a fost evaluat printr-o metodă multistadială, i-au fost aplicate 
probele aptitudinale D48 şi BG3, chestionarele de personalitate EPQ şi FPI, 
precum şi scala de stres Hardiness. În urma analizării corelaţiilor dintre 
performanţa profesională şi probele psihometrice au fost identificaţi 12 
predictori ai performanţei profesionale în activitatea de siguranţă publică şi 
patrulare.  

 
 

I. Introducere 
 
Este recunoscut faptul că nu atât cunoaşterea ştiinţifică, cât mai 

curând cultura populară sau media sunt factorii care determină 
conţinutul percepţiei publice asupra lucrătorului de poliţie. Acest 
fenomen se manifestă în întreaga lume, indiferent de zona geografică 
sau de nivelul de dezvoltare a societăţii, având ca efect conturarea unui 
profil al personalităţii poliţistului mai mult sau mai puţin apropiat de 
realitate. Analizând reprezentările publice despre poliţistul generic, 
Balch şi Skolnick (1977, cit. de Twersky-Glasner, 2005) semnalează că 
în spaţiul cultural anglo-saxon simţul comun îi asociază acestuia 
trăsături cum ar fi masculinitatea exacerbată, curajul, autoritarianismul, 
cinismul, agresivitatea, suspiciozitatea, solidaritatea de castă, 
conservatorismul, alienarea sau bigotismul. Acelaşi mecanism generator 
de reprezentări sociale asociază poliţistului român unele caracteristici 
precum conformismul şi obedienţa în relaţiile cu superiorii sau 
grobianismul, aroganţa şi rigiditatea în relaţiile cu cetăţenii.  
                                                 

 I.P.J. Brăila. 
 I.P.J. Brăila. 
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Aceste reprezentări stereotipe rămân însă tributare percepţiilor 
deformate, exterioare mediului poliţienesc, caracterizat de secretomanie, 
incertitudine, pericol şi autoritate coercitivă (Paoline, Myers şi Worden, 
2000, idem). Totodată, unii specialişti afirmă că studierea ştiinţifică a 
personalităţii poliţistului este un demers anevoios, deoarece accesul în 
acest mediu cultural şi organizaţional restrictiv este, de regulă, dificil 
chiar şi pentru cercetători. După cum concluzionează Glomseth şi 
Gottschalk (2008) într-un studiu, cultura organizaţională a poliţiştilor, 
în special a celor din structurile de intervenţii rapide şi antiteroriste, 
favorizează secretomania, autoprotecţia, violenţa şi impunerea 
exterioară a respectului.  

Psihologii care au reuşit totuşi să acceseze acest mediu 
exclusivist sunt de părere că, pentru a face faţă mediului profesional 
deosebit de solicitant, poliţistul fie posedă, fie dezvoltă după angajare un 
tip particular de personalitate. Această personalitate ar fi structurată 
astfel încât să răspundă necesităţilor de echilibrare a exigenţelor 
mediului ostil cu nevoile şi dorinţele proprii.  

Până în urmă cu două decenii, puţine erau însă cercetările 
orientate spre evidenţierea dimensiunilor cardinale ale acestui tip de 
personalitate, iar cele vizând identificarea predictorilor performanţei în 
profesie aproape că lipseau (Fabricatore, Azen, Schoentgen şi Snibbe, 
1978). Cu doar zece ani în urmă încă se putea afirma că cercetările 
anterioare au eşuat în încercarea de a lega trăsăturile de personalitate 
de anumite comportamente cuantificabile, identificate la evaluarea 
performanţei profesionale (Gould, 2000).  

Ultima decadă cunoaşte o proliferare a studiilor privind 
personalitatea poliţistului, precum şi a celor vizând identificarea 
predictorilor psihologici ai performanţei în profesie. Inventariind 
literatura de specialitate care tratează aceste teme, Aviva Twersky-
Glasner (2005) de la City University of New York atribuie acestor 
studii influenţa a trei modele explicative ale personalităţii 
poliţistului: a) modelul predispoziţional, b) modelul socializării 
ocupaţionale şi c) modelul mixt.  

Un exemplu de teorie din perspectiva modelului 
predispoziţional este cea umanistă (G.W. Allport). Conform acesteia, 
personalitatea ar fi un sistem de trăsături care determină unicitatea şi 
originalitatea individului. La rândul ei, trăsătura de personalitate este o 
sinteză bio-psiho-socială care predispune persoana la o gamă relativ 
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restrânsă de pattern-uri de comportamente predictibile, acestea ghidând-o 
către alegerea profesiei, implicit a celei de poliţist.  

Modelului socializării ocupaţionale îi pot fi asociate unele teorii 
precum cea a constructelor personale (Kelly), conform căreia 
personalitatea poliţistului se structurează de fapt după angajare, fiind 
configurată de constructele personale, determinate în mare măsură de 
experienţele profesionale prin care trece poliţistul în activitatea sa.  

Teoria lui Kohut (1977), bazată pe conceptul de capacităţi ale 
self-ului poate fi asociată modelului mixt. Aceasta afirmă că o 
dezvoltare normală a personalităţii este de fapt un proces de interacţiune 
dintre copilul în creştere şi obiectele idealizate din interiorul self-ului. 
Briere (1998, cit. de Twersky-Glasner, 2005) adaugă că o funcţionare de 
succes a adultului, implicit a poliţistului, necesită achiziţii psihologice 
care permit îndeplinirea a trei sarcini majore: a) păstrarea stabilă a identităţii 
şi conştiinţei de sine în condiţiile confruntării cu alte persoane, afecte sau 
situaţii; b) tolerarea şi controlul afectelor negative fără a recurge la 
mecanisme de evitare cum sunt disocierea, abuzul de substanţe sau 
comportamentele exterioare de reducere a tensiunii; c) formarea şi 
menţinerea de relaţii semnificative cu ceilalţi, rezistente la efectul 
proiecţiilor neadecvate, al angoasei de abandon sau al unor activităţi cu 
efect perturbator asupra relaţiilor interpersonale.  

În multe ţări, procesul de selecţie a candidaţilor a fost orientat 
iniţial spre evaluarea inteligenţei şi aptitudinilor, considerate mai uşor 
de evaluat şi, până la un moment dat, creditate cu o valoare predictivă 
superioară. Treptat însă, practica selecţiei psihologice a determinat o 
contrabalansare a interesului dinspre orientarea psiho-aptitudinală către 
evaluarea structurii de personalitate (Twersky-Glasner, 2005).  

În prezent, în SUA, candidaţii sunt selectaţi psihologic prin 
intermediul unor instrumente de evaluare a personalităţii. Cele mai 
frecvent utilizate sunt chestionarele MMPI-2, CPI, Inwald Personality 
Inventory (IPI), Edwards Personal Preference Schedule (EPPS), precum 
şi probele proiective testul casei, testul arborelui şi testul Rorschach. 
Rezultatele acestora sunt apoi comparate cu un profil obţinut prin 
evaluarea poliţiştilor cu experienţă. Adesea se recunoaşte însă că 
rezultatele obţinute descriu de fapt ceea ce nu este, şi nu ceea ce este 
personalitatea poliţistului (Hogan & Kurtines, 1975, cit. de Twersky-
Glasner, 2005). De pildă, trăsături măsurate de MMPI-2 ca 
autocontrolul slab al impulsivităţii, paranoia sau alte psihoze, 
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predispoziţia pentru abuzul de substanţe sau ostilitatea sunt exemple 
despre ceea ce nu este sau nu ar trebui să fie poliţistul. În consecinţă, 
Detrick, Chibnall şi Rosso (2001, idem) consideră scorurile T de peste 
65 la aceste scale drept contraindicaţii clare pentru selecţie.  

Într-un studiu mai vechi vizând utilizarea CPI în selecţia 
poliţiştilor, Hogan şi Kurtine (1975, idem) au constatat că 9 dintre 
scalele chestionarului (dominanţă, capacitate de status, prezenţă socială, 
autoacceptare, realizare prin independenţă, eficienţă intelectuală, simţ 
psihologic, masculinitate şi empatie) evidenţiază diferenţe semnificative 
între candidaţii admişi şi cei respinşi, în sensul că scorurile primilor sunt 
semnificativ superioare celor din urmă. Hargrave şi Hiatt (1989, idem) 
au comparat rezultatele CPI ale cadeţilor consideraţi nepotriviţi pentru 
profesie de către profesorii şi instructorii lor cu cele ale absolvenţilor de 
succes ai Academiei de Poliţie, înainte de încadrare. Autorii au observat 
că profilele grafice ale absolvenţilor sunt semnificativ mai ridicate decât 
cele ale cadeţilor nepotriviţi, constatând că primii se disting printr-o 
inteligenţă funcţională mai bună şi o sociabilitate mai ridicată.  

Mufson şi Mufson (1998, idem) sunt de părere că Inwald 
Personality Inventory (IPI) furnizează predictori mai buni decât MMPI-2, 
deoarece anticipează mai bine probabilitatea ca un poliţist să fie sau nu 
subiectul unor plângeri ale cetăţenilor sau al unor evaluări negative ale 
superiorilor săi. Autorii concluzionează că anumite scale (suspiciozitate, 
anxietate, îngrijorări sexuale, depresie, personalitate fobică, droguri 
şi/sau alcool, conflicte familiale, prudenţă, tip rigid, tip singuratic, 
îngrijorări cu privire la sănătate, absenteism, atitudini antisociale, 
experienţe neobişnuite şi hiperactivitate) sunt predictori de încredere ai 
performanţei poliţistului.  

Realizând un studiu care a vizat evaluarea calităţilor predictive 
ale modelului Big Five, Sanders (2008) a constatat că vârsta şi 
atitudinile sunt predictori mai buni decât trăsăturile de personalitate 
asociate celor cinci factori.  

Unii autori au încercat să evidenţieze predictorii performanţei 
pentru anumite domenii de activitate din poliţie. Astfel, Fabricatore, 
Azen, Schoentgen şi Snibbe (1978) au identificat drept predictori ai 
performanţei poliţiştilor de patrulare factorii E (agresivitate) şi I (minte 
deschisă) de la chestionarul 16 PF. Într-un studiu vizând predicţia 
performanţei în activităţile investigative, Gottschalk (2008) a 
demonstrat că performanţa în acest domeniu corelează cu leadership-ul 
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orientat spre decizie şi cultura organizaţională democratică, caracterizată 
de împărtăşirea în comun a cunoştinţelor şi informaţiilor.  

O serie de alte cercetări a evidenţiat diferenţe interculturale cu 
privire la trăsăturile de personalitate ale poliţiştilor. De exemplu, Lester, 
Babcock, Cassisi, Genz şi Butler (1980, idem), în urma aplicării 
chestionarului de personalitate Edwards (EPPS) pe loturi de poliţişti 
americani şi britanici, au constatat că, în timp ce americanii evidenţiau 
scoruri înalte la exhibiţionism, dominanţă şi heterosexualitate, colegii 
lor britanici se distingeau prin deschiderea la schimbare şi agresivitate.  

 
 
II. Metoda 
 
1. Instrumente şi procedură 
Încercând să răspundă unor cerinţe de validare a probelor 

utilizate sau propozabile pentru evaluarea psihologică a personalului din 
poliţie, prezentul demers a vizat testarea valenţele predictive ale 
probelor aptitudinale D48 şi BG3, ale chestionarelor de personalitate 
EPQ şi FPI, precum şi a scalei de stres Hardiness pentru performanţa 
agenţilor de siguranţă publică şi patrulare.  

Procedura de identificare a predictorilor a constat din 
evidenţierea corelaţiilor statistic semnificative dintre nivelul de 
performanţă profesională şi rezultatele obţinute în urma administrării 
probelor psihometrice.  

Aplicarea probelor s-a realizat în cadrul activităţii de evaluare 
psihologică periodică a structurilor de ordine publică. Din lotul de 
subiecţi căruia i-au fost administrate probele au fost eliminaţi cei ale 
căror răspunsuri au fost afectate semnificativ de dezirabilitatea socială, 
respectiv aceia care au furnizat scoruri situate la nivelul notelor stanine 
8 şi 9 la scala L a chestionarului EPQ, considerându-se că în aceste 
rezultate nu se poate avea încredere.  

 
1.1 Cuantificarea nivelului de performanţă profesională 
Deoarece unele studii (White, 2006; Sanders, 2008) previn 

asupra dificultăţilor de evaluare a performanţei profesionale, am optat 
pentru dezvoltarea unei metode proprii. Aceasta a constat din 
cuantificarea în note decile a aprecierilor colegilor şi a rezultatelor 
cantitative ale activităţii subiecţilor. Rezultatele cantitative au fost 
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culese din statistica operativă pe anul 2009, furnizată de conducerea 
structurii, şi a luat în considerare trei criterii de evaluare a performanţei 
profesionale: numărul de sancţiuni aplicate, numărul de constatări ale 
infracţiunilor flagrante şi numărul de spargeri din zona de 
responsabilitate. Procedura completă de cuantificare a performanţei 
profesionale a parcurs următoarele etape: 

1. aplicarea unui chestionar de interevaluare a nivelului de 
performanţă profesională, administrat în condiţii de 
confidenţialitate, prin intermediul căruia fiecare agent a 
primit o notă de la 1 la 10 din partea tuturor colegilor de 
zonă; 

2. calcularea notelor individuale pentru fiecare agent, prin 
calcularea mediei aprecierilor colegilor; 

3. stabilirea minimum-ului şi maximum-ului pentru fiecare 
zonă de responsabilitate, fără a se lua în calcul şefii de zonă 
şi agenţii conductori de câini, ale căror atribuţii sunt atipice 
şi nu pot fi reflectate direct prin intermediul celor trei 
criterii; 

4. calcularea mediilor şi abaterilor standard pentru fiecare 
dintre cele trei criterii şi pentru fiecare zonă de 
responsabilitate; 

5. atribuirea pentru agentul cu numărul maxim de sancţiuni 
din fiecare zonă a notei maxime obţinute la interevaluare şi 
a agentului cu numărul minim de sancţiuni a notei minime 
obţinute la interevaluare; 

6. atribuirea celorlalte note în funcţie de minim şi maxim, pe 
de o parte, şi de mediile şi abaterile standard a numărului de 
sancţiuni, pe de cealaltă parte, urmărindu-se o distribuţie 
apropiată de cea a curbei normale; 

7. ajustarea notelor obţinute de conductorii de câini, prin 
adăugarea a 1σ, calculat la zona sa de responsabilitate, peste 
valoarea obţinută după criteriul numărului de sancţiuni; 

8. ajustarea notelor individuale atribuite în funcţie de numărul 
de sancţiuni aplicate, prin penalizarea cu 10 sutimi a 
agenţilor care nu au participat la constatarea de infracţiuni 
flagrante, respectiv punctarea cu 10, 15 sau 20 de sutimi a 
celor care au participat, în funcţie de numărul de astfel de 
acţiuni; 
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9. ajustarea notelor individuale astfel obţinute, prin 
penalizarea cu 10 sutimi a celor în al căror serviciu au fost 
înregistrate spargeri în zona de responsabilitate; 

10. identificarea celor mai performante, respectiv a celor mai 
puţin performante trei zone, conform celor trei criterii; 

11. ajustarea notei obţinute de fiecare şef de zonă în urma 
interevaluării cu performanţa zonei pe care o conduce, după 
fiecare dintre cele trei criterii, prin depunctarea cu câte 10 
sutimi pentru fiecare criteriu, a zonelor neperformante, 
respectiv, prin punctarea cu câte 10 sutimi, pentru fiecare 
criteriu, a zonelor cele mai performante, precum şi cu alte 
10 sutimi pentru participarea personală la constatarea de 
infracţiuni flagrante.  

Notele finale, obţinute în urma corecţiilor succesive, au fost 
considerate ca aprecieri care reflectă suficient de fidel nivelul de 
performanţă al subiecţilor.  

 
2. Subiecţi 
Lotul a cuprins iniţial 139 de poliţişti, reprezentând practic 

întregul efectiv de agenţi de siguranţă publică şi patrulare ce îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul Poliţiei Municipiului Brăila.  

În urma eliminării răspunsurilor afectate de dezirabilitate 
socială, lotul supus prelucrării statistice a fost redus la 117 subiecţi. Cu 
excepţia a 8 dintre aceştia, cărora nu le-a fost administrat inventarul de 
personalitate FPI, întregului lot i-au fost aplicate toate probele.  

Vârsta medie a subiecţilor a fost de 31,7 ani (min=22, max.=48, 
dev. std. =7). Vechimea în profesie a fost de 8 ani (min=0,5, max.=23, 
dev. std. =6,6). Din componenţa lotului 4% au fost femei şi 96% bărbaţi.  

 
3. Prelucrarea statistică 
După colectarea foilor de răspuns, datele au fost introduse într-o 

bază de date SPSS. Notele reprezentând nivelul de performanţă 
profesională au fost introduse cu o exactitate de două zecimale. Pentru 
rezultatele probelor psihologice au fost introduse valorile scorurilor 
brute. Pentru variabila sex au fost asignate valorile 0 pentru femei şi 1 
pentru bărbaţi, iar pentru variabilele vârstă şi vechime au fost introduse 
valori numerice întregi, prin rotunjire.  
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În prima etapă a tratamentului statistic au fost generate output-uri 
cu tabelele şi histogramele de frecvenţă, valorile medii şi cele modale, 
deviaţiile standard, precum şi valorile de minimum şi maximum pentru 
fiecare variabilă.  

În cea de-a doua etapă au fost generate output-urile conţinând 
coeficienţii de corelaţie Pearson (2-tailed) dintre performanţa 
profesională, pe de o parte, şi celelalte variabile, pe de cealaltă. 
Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelele 1, 2, 3, 4 şi 5.  

 
 
III. Rezultate 
 
Corelaţiile dintre performanţa profesională a agenţilor de 

siguranţă publică şi nivelul aptitudinal sunt prezentate în tabelul nr. 1. 
Oarecum contrar aşteptărilor, nivelul de inteligenţă, evaluat prin 
intermediul probei D48, manifestă o corelaţie slabă (r=0,108), 
nesemnificativă statistic, cu performanţa în profesie. Se poate observa 
de aici că, spre deosebire de alte linii de muncă din poliţie, specificul 
sarcinilor nu implică într-o foarte mare măsură această dimensiune. De 
asemenea, nici atenţia, evaluată prin intermediul probei BG3, deşi tinde 
să prezinte o corelaţie ceva mai consistentă, nu atinge pragul de 
semnificaţie statistică (r=0,176). Acest rezultat sugerează ipoteza că 
instrumentul BG3, destinat evaluării atenţiei distributive, nu evaluează 
fidel operaţiile şi funcţiile specializate ale atenţiei implicate în 
activitatea agentului de siguranţă publică.  

 
Tabelul nr. 1 – Corelaţii performanţa profesională – probe aptitudinale 

  perf prof D48 BG3 
perf Pearson 1 ,108 ,176 
prof Sig. (2-tailed)  ,246 ,058 
 N 117 117 117 
D48 Pearson ,108 1 ,492** 
 Sig. (2-tailed) ,246  ,000 
 N 117 117 117 
BG3 Pearson ,176 ,492** 1 
 Sig. (2-tailed) ,058 ,000  
 N 117 117 117 

 
** Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).  
* Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).  
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În tabelul nr. 2 sunt prezentaţi indicii de corelaţie Pearson 
dintre performanţa profesională şi scalele chestionarului de 
personalitate EPQ. După cum era de aşteptat, performanţa 
profesională prezintă corelaţii inverse, semnificative statistic, cu 
scalele de nevrotism (r=-0,227, p<0,05), psihotism (r=-0,202, 
p<0,05) şi comportament (r=-0,207, p<0,05) şi o corelaţie directă, 
ceva mai consistentă, cu extraversia (r=0,263, p<0,01), ceea ce 
sugerează faptul că agenţii performanţi sunt stabili emoţional, cu 
rezonanţă emoţională bogată şi respect faţă de normele sociale, 
adaptabili, sociabili, deschişi şi comunicativi. Pe de altă parte, 
contraperformanţa în activitate poate fi prezisă prin scorurile înalte 
pe scalele N, P şi C, respectiv scorurile scăzute pe scala E.  

Datele din tabelul nr. 3, care prezintă corelaţiile dintre 
performanţa profesională şi scalele inventarului de personalitate FPI, 
confirmă faptul că unele trăsături de personalitate pot prezice cu 
suficientă acurateţe performanţa agentului de siguranţă publică şi 
patrulare. Rezultatele evidenţiază o corelaţie directă, semnificativă 
statistic, între nivelul de performanţă şi scala de sociabilitate S5 
(r=0,234, p<0,05), precum şi corelaţiile inverse dintre performanţă, pe 
de o parte, şi scalele de nervozitate N1 (r=-0,283, p<0,01), agresivitate 
A2 (r=-0,198, p<0,05), depresie D3 (r=-0,252, p<0,01) şi labilitate 
emoţională Nle11 (r=-0,220, p<0,05), pe de cealaltă parte. Se impune 
observaţia că scalele S5, N1, A2, D3 şi Nle11 ale probei FPI sunt 
predictori de încredere ai performanţei, în sensul că un scor ridicat la 
scala S5, respectiv scoruri scăzute la celelalte scale prezic o performanţă 
profesională ridicată.  

Din tabelul nr. 4, care prezintă corelaţiile dintre nivelul de 
performanţă şi dimensiunile scalei de stres Hardiness, se poate 
observa că, exceptând factorul provocare (s), toţi ceilalţi factori 
prezintă corelaţii directe, semnificative statistic, cu performanţa: 
robusteţea psihologică generală H (r=0,234, p<0,05), controlul C 
(r=0,194, p<0,05) şi implicarea I (r=0,210, p<0,05). Aceste 
rezultate indică faptul că agenţii cu o performanţă ridicată au o bună 
rezistenţă la stres, bazată în special pe strategiile de control asupra 
situaţiei şi implicare în rezolvarea acesteia, dar mai puţin pe strategia 
euristică. În consecinţă, agenţii performanţi pot fi identificaţi atât 
prin scorurile ridicate la factorii C şi I, cât şi prin scorul total H 
ridicat.  
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Tabelul nr. 2 – Corelaţii performanţa profesională – EPQ 

   
Perf. 
prof. N P C E L 

pe
rf

 
pr

of
 Pearson 1 -,227* -,202* -,207* ,263** ,152 

  Sig. (2-tailed)   ,014 ,029 ,025 ,004 ,101 
  N 117 117 117 117 117 117 
N Pearson -,227* 1 ,237* ,866** -,086 -,390** 
  Sig. (2-tailed) ,014   ,010 ,000 ,357 ,000 
  N 117 117 117 117 117 117 
P Pearson -,202* ,237* 1 ,548** -,105 -,354** 
  Sig. (2-tailed) ,029 ,010   ,000 ,260 ,000 
  N 117 117 117 117 117 117 
C Pearson -,207* ,866** ,548** 1 ,033 -,478** 
  Sig. (2-tailed) ,025 ,000 ,000   ,722 ,000 
  N 117 117 117 117 117 117 
E Pearson ,263** -,086 -,105 ,033 1 -,171 
  Sig. (2-tailed) ,004 ,357 ,260 ,722   ,065 
  N 117 117 117 117 117 117 
L Pearson ,152 -,390** -,354** -,478** -,171 1 
  Sig. (2-tailed) ,101 ,000 ,000 ,000 ,065   
  N 117 117 117 117 117 117 

** Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).  
* Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).  

 
Tabelul nr. 3 – Corelaţii performanţa profesională – FPI 

   
Perf. 
prof. N1 A2 D3 S5 Nle11 

pe
rf

 
pr

of
 

Pearson 

1 -,283** -,198* -,252** ,234* -,220* 

  Sig. (2-tailed)   ,003 ,039 ,008 ,014 ,022 
  N 117 109 109 109 109 109 
N1 Pearson -,283** 1 ,677** ,841** -,325** ,834** 
  Sig. (2-tailed) ,003   ,000 ,000 ,001 ,000 
  N 109 109 109 109 109 109 
A2 Pearson -,198* ,677** 1 ,632** -,104 ,641** 
  Sig. (2-tailed) ,039 ,000   ,000 ,282 ,000 
  N 109 109 109 109 109 109 
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D3 Pearson -,252** ,841** ,632** 1 -,330** ,933** 
  Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,000   ,000 ,000 
  N 109 109 109 109 109 109 
S5 Pearson ,234* -,325** -,104 -,330** 1 -,315** 
  Sig. (2-tailed) ,014 ,001 ,282 ,000   ,001 
  N 109 109 109 109 109 109 
Nle 
11 

Pearson -,220* ,834** ,641** ,933** -,315** 1 

  Sig. (2-tailed) ,022 ,000 ,000 ,000 ,001   
  N 109 109 109 109 109 109 
 

** Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).  
* Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).  

 
Tabelul nr. 4 – Corelaţii performanţa profesională – scala Hardiness 

   
Perf. 
prof. C I S H 

perf 
prof 

Pearson  1 ,194* ,210* ,091 ,234* 

  Sig. (2-tailed)   ,036 ,023 ,329 ,011 
  N 117 117 117 117 117 

Pearson  ,194* 1 ,566** ,080 ,759** 
Sig. (2-tailed) ,036   ,000 ,394 ,000 

C 

N 117 117 117 117 117 
Pearson  ,210* ,566** 1 ,076 ,827** 
Sig. (2-tailed) ,023 ,000   ,417 ,000 

I 

N 117 117 117 117 117 
Pearson  ,091 ,080 ,076 1 ,509** 
Sig. (2-tailed) ,329 ,394 ,417   ,000 

S 

N 117 117 117 117 117 
Pearson  ,234* ,759** ,827** ,509** 1 
Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,000 ,000   

H 

N 117 117 117 117 117 
** Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).  
* Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).  

 
Datele din tabelul 5 prezintă corelaţiile dintre nivelul de 

performanţă şi variabilele vârstă, sex şi vechime în profesie. Contrar 
percepţiei comune promovate de cultura organizaţională a poliţiştilor, în 
această activitate nici sexul, dar nici vârsta sau vechimea în profesie nu 
sunt predictori de încredere ai performanţei.  

Fenomenul poate fi explicat prin aceea că poliţiştii cu vechime 
care activează încă pe această linie de muncă, caracterizată de un nivel 
ceva mai scăzut de specializare, au fost supuşi în timp unei proceduri de 
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selecţie negativă implicită. Urmare a unor cutume instituţionale, aceştia 
au fost direcţionaţi sau menţinuţi ca agenţi de patrulare tocmai datorită 
nivelului profesional ceva mai modest, care le-a redus accesul către linii 
de muncă mai specializate.  

 
Tabelul nr. 5 – Corelaţii performanţa profesională – vârstă, vechime, sex 

   
Perf. 
prof. varsta vechime sex 

perf prof Pearson 
Correlation 1 ,080 ,083 ,043 

  Sig. (2-tailed)   ,390 ,381 ,642 
  N 117 117 114 117 
varsta Pearson 

Correlation ,080 1 ,841** ,201* 

  Sig. (2-tailed) ,390   ,000 ,030 
  N 117 117 114 117 
vechime Pearson 

Correlation ,083 ,841** 1 ,167 

  Sig. (2-tailed) ,381 ,000   ,075 
  N 114 114 114 114 
sex Pearson 

Correlation ,043 ,201* ,167 1 

  Sig. (2-tailed) ,642 ,030 ,075   
  N 117 117 114 117 

** Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).  
* Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).  

 
 
 
IV. Concluzii 
 
Contrar aşteptărilor, nici nivelul de inteligenţă, nici cel al 

atenţiei nu pot prezice succesul în activitatea agentului de siguranţă 
publică şi patrulare.  

Dimensiunile de personalitate sunt predictori mai buni ai 
performanţei profesionale decât nivelul psihoaptitudinal evaluat prin 
intermediul probelor D48 şi BG3.  

Au fost identificaţi 12 predictori psihometrici ai performanţei 
agentului de siguranţă publică şi patrulare. Aceştia sunt: scalele N, P, C 
şi E ale chestionarului de personalitate EPQ, dimensiunile C, I şi H ale 
scalei de stres Hardiness, precum şi scalele N1, A2, D3, S5 şi Nle11 ale 
inventarului de personalitate FPI.  
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Datorită numărului scăzut de subiecţi femei, nu se pot extrage 
concluzii concludente cu privire la valoarea predictivă a variabilei sex, 
deşi rezultatele tind să evidenţieze că agenţii femei furnizează un 
randament profesional comparabil cu cel al colegilor lor bărbaţi.  

Totodată, se impune observaţia că, în structurile de siguranţă 
publică şi patrulare, nici vârsta, nici vechimea nu constituie garanţii ale 
performanţei profesionale, evidenţă care contrazice percepţia comună 
promovată de cultura organizaţională a poliţiştilor.  
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ALEXITIMIA  
LA TREI EŞANTIOANE INDEPENDENTE: 

AGENŢI DE POLIŢIE, SUBOFIŢERI DIN FORŢELE 
TERESTRE ŞI AERIENE 

 
Mihaela HAITA ,  

Monica NISTOR   
Adriana SZABO

 
 
Acest studiu investighează diferenţa dintre trei categorii de personal (agenţi de 
poliţie, subofiţeri din forţele terestre şi subofiţeri din forţele aeriene) în ceea ce 
priveşte alexitimia. Pentru măsurarea alexitimiei am utilizat TAS-20 (Toronto 
Alexithymia Scale) care evaluează alexitimia ca un construct cu trei faţete: (1) 
dificultăţi în identificarea emoţiilor (DIF), (2) dificultăţi de descriere a 
emoţiilor (DDF) şi (3) stil de gândire orientat extern (EOT). Constatăm faptul 
că între două dintre eşantioane nu există diferenţe semnificative în ceea ce 
priveşte nivelul alexitimiei (între agenţii de poliţie şi subofiţerii din forţele 
terestre). Insă, nivelul alexitimiei este semnificativ mai mare la subofiţerii din 
forţele aeriene comparativ cu fiecare dintre celelalte două grupuri.  

 
 
Introducere 
 
Termenul de alexitimie a fost pentru prima dată introdus de către 

Sifneos în 1973. Tradus ad literam înseamnă „absenţa cuvintelor pentru 
emoţii” şi provine din observaţiile clinice asupra pacienţilor care denotă 
deficite în identificarea şi comunicarea experienţelor emoţionale, dificultăţi 
în distingerea stărilor emoţionale de senzaţiile corporale ale arousalului 
emoţional, precum şi o viaţă săracă în imaginaţie şi fantezie. 
Conceptualizările actuale descriu alexitimia ca un deficit trăsătură în 
procesarea cognitivă a experienţei emoţionale, exprimat printr-o capacitate 
limitată de a simboliza emoţiile şi de a elabora asupra experienţei 
emoţionale. În consecinţă, persoanele cu alexitimie pot experenţia o 
conştientizare scăzută a trăirii emoţionale şi dificultăţi în reglarea şi 
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comunicarea emoţiilor. Prezenţa şi rolul alexitimiei au fost examinate în 
cadrul unor tulburări clinice variate incluzând tulburarea de stres 
posttraumatic, tulburarea de panică, tulburările alimentare, tulburările 
somatoforme, alcoolism, dependenţă de substanţe, astmul, anxietatea şi 
depresia.  

În ciuda celor peste 30 de ani de studii se pare că doar definiţia 
largă a acestui concept a fost unanim acceptată, alexitimia este la modul 
general considerată ca fiind alcătuită din următoarele dimensiuni: 
dificultăţi în identificarea şi descrierea emoţiilor, dificultăţi în 
distingerea emoţiilor de senzaţiile corporale ale arousalului emoţional, 
viaţă imaginativă sărăcăcioasă în fantezii şi tendinţa de focalizare asupra 
detaliilor concrete ale evenimentelor externe („pensée operatoire”).  

Rief et al. şi Sifneos au considerat că alexitimia poate reprezenta, 
de fapt, anumite aspecte specifice ale depresiei sau distresului general. 
Totuşi, Parker et al. a găsit că alexitimia şi depresia sunt concepte distincte, 
dar destul de bine corelate. Unii autori consideră că alexitimia este o 
încercare de a bloca emoţiile negative asociate cu stresul.  
 
 

Obiectivul 
 
Ne-am propus investigarea diferenţei dintre trei grupuri de 

personal: agenţi de poliţie şi două categorii de personal militar 
(subofiţeri din forţele terestre şi aeriene) în ceea ce priveşte alexitimia.  

Nu ne-am propus ipoteze specifice în ceea ce priveşte 
diferenţele între cele trei grupuri, întrucât nu există în literatura de 
specialitate referiri la acest aspect. Totuşi, practica ne îndeamnă să 
căutăm (la modul sistematic, ştiinţific) aspecte de specificitate cu care să 
putem opera în domeniu, iar constructul de „alexitimie” considerăm că 
ne poate fi util în acest demers (cel puţin în mediul militar, dacă nu şi în 
cel poliţienesc). În acest sens, ne interesează dezvoltarea, în timp, a unui 
instrument valid de măsură, care să poată fi folosit, dincolo de 
observaţiile psihologice.  

 
 
Participanţii 
 
Am utilizat în acest studiu un număr de 87 de persoane, dintre 

care 30 de subofiţeri din forţele terestre, 30 de subofiţeri din forţele 
aeriene şi 27 de agenţi de poliţie. Toţi participanţii din grupurile de 
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militari au fost bărbaţi, având vârste cuprinse între 22 şi 42 de ani, în 
grupul de agenţi de poliţie 8 participanţi au fost femei şi 19 bărbaţi.  

 
 
Procedura 
 
Pentru măsurarea alexitimiei am utilizat Toronto Alexithymia 

Scale – 20 (TAS-20), cea mai recentă versiune a scalelor de alexitimie. 
TAS-20 este o scală de autoevaluare foarte răspândită şi studiată. Ea 
evaluează alexitimia ca un construct multifaţetat constând în (1) 
dificultăţi în identificarea emoţiilor (DIF), (2) dificultăţi de descriere a 
emoţiilor (DDF) şi (3) stil de gândire orientat extern (EOT).  

O mulţime de studii susţin validitatea de construct a TAS ca 
instrument de sine stătător pentru măsurarea alexitimiei. Aceasta a fost 
corelată pozitiv cu alte măsurători ale alexitimiei, incluzând Bermond-
Vorst Alexithymia Questionnaire (BVAQ), Beth Israle Psychosomatic 
Questionnaire modificat (BIQ) şi Observer Alexithymia Scale. 

TAS 20 constă în 20 de afirmaţii autodescriptive de tipul 
„Îmi este dificil să descriu ceea ce simt în legătură cu oamenii”. 
Participanţii evaluează fiecare afirmaţie folosind o scală Likert în 
cinci puncte (1 – dezacord puternic… 5 – acord puternic. Scala 
include 3 subscale (1) DIF, (2) DDF şi (3) EOT. Modelul cu trei 
factori a fost analizat şi replicat în populaţia clinică şi cea nonclinică şi 
pe mai multe culturi. Scorurile mari indică tendinţe ridicate spre 
alexitimie. Consistenţa internă a fiecărei subscale obţinută de autorii 
scalei este: α=. 83 pentru DIF, α= . 77 pentru DDF şi α=. 73 pentru 
EOT, pentru scorul total este de α=. 82. Într-un studiul anterior făcut de 
noi pe populaţie militară am obţinut coeficienţi de consistenţă internă 
comparabili cu cei obţinuţi de către autorii testului astfel: . α=. 7544 
pentru DIF, α=. 592 pentru DDF şi α=. 6449 pentru EOT, pentru scorul 
total TAS am obţinut un coeficient α=. 8592. În studiul prezent, 
coeficienţii de consistenţă internă variază între α=. 85 pentru scorul 
global la grupul de subofiţeri de aviaţie şi α=. 59 pentru EOT la grupul 
de agenţi de poliţie (s-au calculat coeficienţii pentru fiecare grup în 
parte).  

Chestionarul au fost administrat în grup, fără limită de timp. 
Cele trei loturi de participanţi au fost informate cu privire la scopul 
administrării chestionarului şi li s-a cerut acordul pentru participarea în 
acest studiu.  
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Rezultatele 
 
Rezultatele obţinute în urma analizei statistice descriptive 
 
 

Tabelul 1 – analiza statistică descriptivă 
 

  

GRUP 

N Media Abaterea 

standard 

 

TAS 

1= agenţi de poliţie 

2= subofiţeri ai forţelor terestre 

3= subofiţeri ai forţelor aeriene 

27 

30 

30 

38. 88 

38. 46 

45. 30 

7. 36 

6. 49 

11. 25 

 

DIF 

1= agenţi de poliţie 

2= subofiţeri ai forţelor terestre 

3= subofiţeri ai forţelor aeriene 

27 

30 

30 

10. 25 

9. 86 

13. 30 

3. 59 

2. 97 

6. 12 

 

DDF 

1= agenţi de poliţie 

2= subofiţeri ai forţelor terestre 

3= subofiţeri ai forţelor aeriene 

27 

30 

30 

9. 51 

9. 40 

10. 60 

2. 37 

3. 59 

3. 48 

 
EOT 

1= agenţi de poliţie 

2= subofiţeri ai forţelor terestre 

3= subofiţeri ai forţelor aeriene 

27 

30 

30 

19. 11 

19. 20 

21. 40 

3. 48 

4. 05 

4. 07 

 
TAS – alexitimia, scorul global 

DIF – dificultăţi de identificare a emoţiilor 

DDF – dificultăţi de descriere a emoţiilor 

EOT – gândire orientată extern 

 
 

Rezultatele obţinute în urma analizei statistice inferenţiale 
 
Aplicând testul t pentru eşantioane independente, am comparat 

mediile celor trei grupuri, cel de agenţi de poliţie şi cele două de 
subofiţeri militari, în ceea ce priveşte alexitimia.  

 
Datele sunt prezentate detaliat în tabelele de mai jos.  
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Tabelul 2 – analiza statistică inferenţială 

 

scala/subscala grupurile testul t gradele  
de libertate 

pragul de  
semnificaţie 

 
TAS 

1 – agenţi de poliţie 
2 – subofiţeri din forţele terestre 

 
. 23 

 
55 

 
. 81 

 
TAS 

1 – agenţi de poliţie 
3 – subofiţeri din forţele aeriene 

 
2. 51 

 
55 

 
. 015 

 
TAS 

2 – subofiţeri din forţele terestre 
3 – subofiţeri din forţele aeriene 

 
2. 88 

 
58 

 
. 006 

 
DIF 

1 – agenţi de poliţie 
2 – subofiţeri din forţele terestre 

 
. 45 

 
55 

 
. 65 

 
DIF 

1 – agenţi de poliţie 
3 – subofiţeri din forţele aeriene 

 
2. 25 

 
55 

 
. 028 

 
DIF 

2 – subofiţeri din forţele terestre 
3 – subofiţeri din forţele aeriene 

 
2. 76 

 
58 

 
. 008 

 
DDF 

1 – agenţi de poliţie 
2 – subofiţeri din forţele terestre 

 
. 14 

 
55 

 
. 88 

 
DDF 

1 – agenţi de poliţie 
3 – subofiţeri din forţele aeriene 

 
1. 35 

 
55 

 
. 18 

 
DDF 

2 – subofiţeri din forţele terestre 
3 – subofiţeri din forţele aeriene 

 
1. 31 

 
58 

 
. 19 

 
EOT 

1 – agenţi de poliţie 
2 – subofiţeri din forţele terestre 

 
. 08 

 
55 

 
. 93 

 
EOT 

1 – agenţi de poliţie 
3 – subofiţeri din forţele aeriene 

 
2. 26 

 
55 

 
. 027 

 
EOT 

2 – subofiţeri din forţele terestre 
3 – subofiţeri din forţele aeriene 

 
2. 09 

 
58 

 
. 04 

 

 
După cum se poate observa, în ceea ce priveşte scorul global 

grupul de agenţi de poliţie nu a diferit semnificativ de grupul de subofiţeri 
din forţele terestre, în schimb, diferenţa a fost semnificativă între grupul de 
agenţi şi cel de subofiţeri din forţele aeriene (t=2. 51 la p=. 015), pe de o 
parte, iar pe de altă parte între grupul de subofiţeri din forţele terestre şi cel 
de subofiţeri din forţele aeriene (t=2. 88 la p=. 006).  

În ceea ce priveşte subscala DIF, din nou diferenţa a fost 
semnificativă între grupul de agenţi de poliţie şi cel de subofiţeri din forţele 
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aeriene (t=2. 25 la p=. 028), pe de o parte şi între grupul de subofiţeri din 
forţele terestre şi cei din forţele aeriene (t= 2. 76 la p=. 008), pe de altă 
parte.  

Între agenţii de poliţie şi subofiţerii din forţele terestre nu a 
existat o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte subscala DIF.  

În ceea ce priveşte subscala DDF, cele trei grupuri nu au diferit 
semnificativ între ele.  

În ceea ce priveşte subscala EOT, diferenţele au fost 
semnificative între agenţii de poliţie şi subofiţerii din forţele aeriene 
(t=2. 26 la p=. 027), pe de o parte şi între subofiţerii din forţele terestre 
şi subofiţerii din forţele aeriene (t=2. 09 la p=. 04) pe de altă parte. Din 
nou, între grupul de subofiţeri din forţele terestre şi cel de agenţi de 
poliţie diferenţa nu a fost relevantă statistic nici pe această subscală.  

Sumarizând, se pare că nivelul alexitimiei a fost mai crescut la 
subofiţerii din forţele aeriene, decât la celelalte două grupuri, diferenţele 
fiind relevante statistic atât în ceea ce priveşte scorul global al 
alexitimiei, cât şi în ceea ce priveşte scorurile obţinute la două dintre 
subscale DIF (dificultăţi de identificare a emoţiilor) şi EOT (gândire 
orientată extern).  

Ne întrebăm de unde provin aceste diferenţe la categoria 
„subofiţer”, diferenţe care nu a apărut în studiul anterior realizat de noi 
pe categoria ofiţer. Pentru a răspunde acestei întrebări este important să 
ne focalizăm pe specificul muncii fiecăruia. Dacă pornim de la 
conceptualizarea alexitimiei ca o încercare de a bloca emoţiile negative 
asociate cu stresul, atunci am putea presupune faptul că nivelul stresului 
este mai mare în baza aeriană decât într-o unitate militară din cadrul 
forţelor terestre şi decât în cadrul unei şcoli de poliţie, cel puţin la acest 
nivel de analiză (categoria subofiţer). Acest lucru este plauzibil, 
deoarece subofiţerii din baza aeriană care au participat la acest studiu 
provin din zona logistică, având în gestiune depozite de armament şi 
muniţii, în timp ce subofiţerii din forţele terestre provin din cadrul 
companiilor/plutoanelor/echipajelor. Pe de altă parte, grupul de agenţi 
de poliţie este mult mai heterogen în ceea ce priveşte profilul de muncă 
(şi, aspect deloc de neglijat, conţine un număr de 8 femei – TAS-20 a 
obţinut de-a lungul timpului scoruri mai ridicate la bărbaţi). Mergând 
mai departe, am putea invoca diferenţele în ceea ce priveşte 
interacţiunea umană, aceasta din perspectiva suportului social perceput 
(poate mai intensă şi la subofiţerii din forţele terestre şi la agenţii de 
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poliţie, decât la subofiţerii din forţele aeriene). În timp ce agenţii de 
poliţie şi subofiţerii din forţele terestre sunt mai degrabă implicaţi în 
activităţi de echipă, în consecinţă au posibilităţi mai crescute de a obţine 
suport social, subofiţerii din forţele aeriene desfăşoară mai mult 
activităţi individuale, legate de gestiuni, cum am precizat anterior, de 
unde şi focalizarea mare pe detalii concrete şi un interes scăzut pentru 
emoţii. Altfel spus, prin natura muncii, primele două grupuri sunt 
„încurajate” să interacţioneze cu alţii (pe orizontală), iar al treilea grup 
este „încurajat” să se „izoleze” de ceilalţi pentru a putea face faţă cu 
succes responsabilităţilor pe care le au la locul de muncă.  

Desigur, aceste interpretări sunt pur speculative. Nu putem şti în 
realitate care este cauza apariţiei acestor diferenţe. Totuşi, studii viitoare 
coroborate cu acesta ar putea să clarifice diferenţele constatate. Dacă am 
constitui alte grupuri de muncă din categoria „subofiţer din baza 
aeriană” în cadrul căruia să putem face subdiviziuni (de exemplu, un 
grup de poliţie militară, unul de personal administrativ din cadrul 
unităţii care desfăşoară preponderent activităţi în echipă etc.) am putea 
verifica, într-o anumită măsură, interpretările de mai sus. Trebuie 
precizat că doar focalizarea foarte atentă asupra specificului muncii 
pentru fiecare categorie în parte ar putea aduce lumină. Deşi ar putea 
exista diferenţe de altă natură nu putem ignora faptul că o viaţă 
imaginativă sărăcăcioasă în fantezii şi tendinţa de focalizare asupra 
detaliilor concrete ale evenimentelor externe („pensée operatoire”) poate 
fi o condiţie esenţială pentru anumite meserii sau un anumit specific 
important al muncii. De asemenea, nivelul mai mare sau mai mic de 
stres, corelat cu un suport social perceput mai mare sau mai redus (ex. 
munca în echipă) poate conduce la diferenţe în procesarea experienţei 
emoţionale şi în reglarea emoţiilor, deci la diferenţe în ceea ce priveşte 
experienţierea alexitimiei.  

 
 

Concluzii şi implicaţii practice 
 
Obiectivul propus a fost reprezentat de investigarea diferenţei 

dintre trei grupuri de personal: agenţi de poliţie, subofiţeri din forţele 
terestre şi subofiţeri din forţele aeriene, în ceea ce priveşte alexitimia. 
Nu am pornit de la ipoteze specifice deoarece nu am găsit în literatură 
referiri la acest construct care să ne poată determina să formulăm nişte 
ipoteze specifice. Totuşi, practica ne îndeamnă să considerăm în 
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continuare că „alexitimia” este un construct cu care putem opera (cel 
puţin în mediul militar, dacă nu şi în cel poliţienesc). În acest sens, ne 
interesează dezvoltarea, în timp, a unui instrument valid de măsură, care 
să poată fi folosit, dincolo de observaţiile psihologice.  

TAS-20 (Scala de Alexitimie Toronto), pe care o utilizăm a 
doua oară pe o populaţie militară de limbă română îşi dovedeşte încă o 
dată utilitatea ca instrument valid de măsură a alexitimiei.  

Se pare că nivelul alexitimiei a fost mai crescut la subofiţerii din 
forţele aeriene, decât la celelalte două grupuri, diferenţele fiind relevante 
statistic atât în ceea ce priveşte scorul global al alexitimiei, cât şi în ceea 
ce priveşte scorurile obţinute la două dintre subscale: DIF (dificultăţi de 
identificare a emoţiilor) şi EOT (gândire orientată extern). Aceste 
diferenţe obţinute între categoriile de personal studiate pot avea 
relevanţă mai ales din punctul de vedere al practicienilor din domeniu, 
care îşi pot ghida intervenţiile pe o categorie sau alta de personal, în 
funcţie de diferenţele sesizate. Se pot realiza astfel programe de 
profilaxie, în funcţie de profilul activităţii/linia de muncă, în vederea 
contracarării efectelor negative ale stresului via alexitimie, în vederea 
evitării impactului nu doar la nivel individual, ci şi organizaţional.  
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JOCURI PSIHOLOGICE ÎN ORGANIZAŢII 
 

Maria-Monica NASTASA
 
 
 
Motto: „Există patru căi prin care putem 
avea contact cu lumea. Suntem evaluaţi şi 
clasificaţi în funcţie de ceea ce facem, cum 
arătăm, ce anume spunem şi cum spunem” 

Dale Carnegie 
 

Rezumat 
Când Eric Berne a creat Analiza Tranzacţională1, a considerat – o „teorie a 
acţiunii sociale” şi o metodă de lucru cu grupurile, unde această abordare 
poate spori orice metodă de lucru şi eficientă în interacţiune.  
În această lucrare am abordat jocurile psihologice oferind o prezentare 
succintă a ceea ce trăim şi simţim prin jocuri.  

 
 
Jocuri psihologice – noţiuni 
Un joc este o serie de tranzacţii2 ulterioare, care se încheie 

având ca rezultat faptul că ambele părţi au un sentiment neplăcut (trăind 
sentimente racket3).  

Jocul are întotdeauna o Stratagemă, ducând spre un Beneficiu 
negativ, adesea bine ascuns, dar şi bine definit.  

Un joc este procesul de a face ceva cu un motiv ascuns care: 
– este în afara conştiinţei adultului, jocuri inconştiente, unde 

oamenii sunt angajaţi în tranzacţii bilaterale de care ei nu sunt pe deplin 
conştienţi şi care constituie cel mai important aspect al vieţii sociale 
oriunde în lume.  

– nu devine eficient până când participanţii nu schimbă modul 
în care se comportă; 
                                                 

 Cabinet Individual de Psihologie Nastaşa Maria Monica; Şcoala Specială pentru Surzi nr. 1. 
1Teorie a personalităţii şi psihoterapie sistemică pentru dezvoltare şi schimbare personală, care are 
la baza cele trei stări ale Eului, respectiv: părinte, adult şi copil.  
2„Unitatea de bază a discursului social”, Eric Berne.  
3Emoţie familiară, învăţată şi încurajată in copilărie, trăită în mai multe situaţii stresante diferite şi 
maladaptativă, ca mijloc adult de soluţionare a problemelor.  
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– are drept rezultat faptul ca toţi se simt derutaţi, neînţeleşi şi 
doresc să învinovăţească pe celălalt.  

Întotdeauna negative, jocurile sunt agende ascunse, 
manipulative, cu efecte supărătoare.  

Roger Blakeney subliniază că atât organizaţiile, cât şi indivizii 
pot dezvolta tipare disfuncţionale sau ineficiente de comportament, iar 
una din intervenţiile principale este observarea şi analiza jocurilor 
psihologice.  

 
Un model simplu de a înţelege şi a analiza dinamica unui joc 

psihologic este TRIUNGHIUL DRAMATIC; el se bazează pe 
similitudinile dintre jocurile psihologice şi piesele de teatru.  

Exemplificăm un joc psihologic într-o organizaţie: 
„Să ştii că nu încercam decât să te ajut!”, „De ce sunt mereu eu 

cel care ia ţeapă?” 
„De ce trebuie să trec eu mereu prin aşa ceva?” „Proiectul 

acesta ar fi avut succes dacă nu ar fi fost sabotat!” „Aşa încurcă el 
lucrurile mereu…” „Bine… ” 

Recunoaşteţi aceste afirmaţii? Astfel de afirmaţii semnalează că 
unii oamenii din organizaţie se implică în jocuri. Exemplu: susţin că „ei 
ştiu cel mai bine”, pleacă pe neaşteptate supăraţi, se plâng întruna de 
câte ceva, fac comentarii de la distanţă etc. Astfel de comportamente au 
efecte negative asupra calităţii şi rezultatelor muncii. Oamenii pierd din 
vedere situaţiile reale cu care au de-a face şi lasă problemele 
nerezolvate. Toţi putem intra la un moment dat într-un astfel de joc, fără 
să ne dăm seama. Uneori cineva aruncă o monedă şi jocul începe.  

„Ce părere ai despre noul nostru coleg?”, în acel moment jocul 
se simte în aer. Cel care lansează jocul include şi o invitaţie către 
interlocutor: să-şi asume rolul de persecutor sau de victimă. Într-un joc 
trebuie să existe în primul rând o Victimă sau un Salvator care au între 
ei o relaţie de simbioză: nu pot supravieţui unul fără altul. Al treilea rol 
de joc este Persecutorul, astfel se creează TRIUNGHIUL DRAMATIC – 
instrument prin care putem analiza ce se petrece într-o situaţie de joc şi 
putem afla ce ar trebui făcut pentru eliminarea mecanismelor care 
irosesc energie.  

Uneori într-un astfel de joc apare şi al patrulea personaj, şi 
anume observatorul, care influenţează mesajul jocului, îl întăreşte, ştim 
că jocurile îşi capătă însemnătate când avem observatori.  
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Este inutil să ştim ce avem de făcut dacă ne simţim incapabili să 
ne schimbăm comportamentul. Deseori ştim, la nivel logic, că ceea ce 
facem nu este folositor şi totuşi continuăm să facem acel lucru.  

Pentru a evita să intrăm într-un joc psihologic, este necesar să 
privim sistematic prin fereastra „eu sunt O.K. tu eşti O.K.” acest lucru nu ne 
obligă să fim întotdeauna de acord cu comportamentul celor din jur, ci să îi 
privim atent ca pe nişte oameni creativi şi capabili să reflecteze, să 
gândească independent – oameni pe care merită să îi luăm în seamă. Astfel 
nu vom uita că există şi roluri pozitive, opuse celor din triunghiul dramatic, 
care formează „TRIUNGHIUL INVINGATORILOR” – o teorie ce se 
potriveşte cu realitatea.  

 
Trăsături caracteristice ale jocului 
• Durata de timp este valabilă, jocurile pot dura oricât, de la 

câteva minute până la zile, luni, ani, chiar toata viaţa, perioada 
în care parcurgem un număr de paşi în cursul unei serii de 
contacte. În astfel de cazuri putem da impresia că lucrăm bine 
cu cineva însă, la un moment dat, vom observa că avem 
neînţelegeri majore.  

• Jocurile sunt repetitive (recunoaştem secvenţa ca fiind ceva 
obişnuit, avem senzaţia de „iar începem”?) dar, de multe ori, 
conţin un moment de surpriză sau confuzie, jucătorul are 
senzaţia că s-a petrecut ceva neaşteptat.  

• Efectul jocurilor este întotdeauna negativ, în cele din urmă 
toţi jucătorii rămân cu un gust amar.  

• Jocurile sunt jucate fără conştiinţa adultului, deşi oamenii 
repetă iar şi iar aceleaşi jocuri, ei trec prin fiecare reluare a 
jocului lor fără a fi conştienţi că fac acel lucru; jucătorul se 
întreabă în etapa finală a jocului: „Cum oare am ajuns în 
această situaţie iar?”  

• Jocurile presupun un schimb de tranzacţii ulterioare între 
jucători, la nivel psihologic, se întâmplă ceva diferit decât 
ceea ce pare să se întâmple la nivel social.  

 
Eric Berbe a descoperit că orice joc trece cronologic prin şase 

stadii, şi anume: 
1. Momeala (aceasta este transmisă non-verbal). 
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2. Stratagema (punctual slab, care determină pe cineva să 
accepte momeala altcuiva). 

3. Răspuns (mai multe tranzacţii, la nivel social aceste 
tranzacţii par schimburi directe de informaţii, însă la nivel psihologic ele 
repetă schimbul: „Momeala + Stratagema”, cu care a debutat jocul). 

4. Comutarea (atunci când interlocutorul nu mai are sugestii. 
Se întâmplă ca jucătorii să comute la mesajul disimulat, părăsind 
subiectul iniţial) fapt ce conduce la al cincilea stadiu şi anume: 

5. Deruta (confuzia). 
6. Beneficiul negativ (sentimente racket), acesta este aspectul 

cel mai semnificativ al unui joc psihologic, în momentul în care ne 
implicăm în astfel de interacţiuni nu suntem conştienţi de ele şi se poate 
chiar să nu realizăm nici ulterior, deoarece presupunem că beneficiul 
negativ este doar o parte firească a timpului vieţii noastre.  

 
Aceste stadii sunt ceea ce Berne numea FORMULA JOCULUI 

 
Diferite grade de jocuri 
Jocurile pot fi jucate la diferite grade de intensitate.  
• Un joc de gradul I are un rezultat pe care jucătorul este 

dispus să îl împărtăşească cercului său social, jocurile de 
gradul I formează mare parte din structurarea timpului, îl 
întâlnim la petreceri sau la întâlniri sociale.  

• Jocurile de gradul II au rezultate mai serioase, cele pe care 
jucătorul nu le-ar face publice în cercul său social.  

• Jocul de gradul III (jocul tragic) este „un joc la infinit, care 
sfârşeşte la chirurgie, la tribunal sau la morgă.” 

 
Planul de joc (la nivel de dialog intern) 
Ce anume mi se întâmplă mie în mod repetat? 
Cum începe de obicei? 
Ce se petrece în continuare? 
Şi apoi? 
Cum se termină o astfel de situaţie? 
Cum mă simt? 
Cum cred eu că se simte cealaltă persoană?  
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Tipuri de jocuri/jocuri de care mai bine v-aţi lipsi… 
 
„AL MEU ESTE MAI BUN” 
Este unul din jocurile de baza, foarte răspândit, prezenţa sa 

copleşitoare ne poate împiedica să vedem stupiditatea şi inutilitatea lui.  
Eu, Persecutorul, mă străduiesc să îţi demonstrez că ceva din 

mine sau ceva ce eu posed este mai bun decât ceea ce eşti tu sau ai tu, 
astfel te aşez în poziţia de victimă. Variantele sunt infinite, de la C.V.-ul 
meu este mai bun, mai complet, mai actual…colegul meu,... haina mea, 
la lucruri mai grave: „religia mea, familia mea, culoarea pielii şi aşa mai 
departe, la altele situate în cele două extreme: maşina mea, facultatea 
mea, diplomele mele, prietenii mei etc.  

Caracteristicile unui astfel de joc sunt acelea de a nu avea alt 
scop decât cel al minimalizării interlocutorului, victima poate găsi la 
rândul său ceva de criticat şi jocul va continua astfel cu rolurile 
inversate.  

 
JOCUL „HĂITUITUL” 
Se referă la cineva care vrea cu tot dinadinsul să îşi câştige 

dreptul de a se răzvrăti sau de a se prăbuşi ca un martir, în timp ce 
interlocutorul se distribuie în rolul dezamăgitului.  

Unii oameni acceptă orice sarcină care trebuie executată, 
adăugând-o unui şir tot mai lung de sarcini şi responsabilităţi. Dacă sunt 
manageri probabil că nu se pricep să delege cum trebuie.  

În acest joc mesajul ascuns e că individul respectiv este singurul 
capabil să execute atâtea sarcini. Într-un astfel de joc pot participa mai 
mulţi parteneri care cooperează cu protagonistul în efortul lui de a face 
totul. La suprafaţă, s-ar putea să îl stimuleze să-şi tot ia lucrări în exces, 
remarcând copleşit munca pe care o desfăşoară. Interesul lor secret este 
să se încredinţeze în sinea lor că, în realitate, nimeni nu este atât de 
capabil – lucru dovedit când protagonistul se îmbolnăveşte sau devine 
recalcitrant de prea multă muncă.  

 
JOCUL „TE-AM PRINS TICĂLOSULE!” 
Acest joc constă în a pune întrebări până când interlocutorul 

rămâne fără răspuns. Este un joc frecvent întâlnit în timpul şedinţelor. În 
timp ce ne expunem ideile, constatăm că cineva se arată foarte interesat 
de ceea ce spunem. Ne simţim flataţi observând că trezim interes şi 
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putem dezbate pe larg anumite teme. Apoi, tocmai când suntem pe cale 
să ne felicităm pentru cât de bine merge discuţia, interlocutorul se 
repede asupra unei aparente contradicţii, ne simţim derutaţi şi stânjeniţi, 
iar asistenţa concluzionează că ideile pe care le-am expus sunt 
nefondate.  

În substrat dinamica acestui joc este legată de manifestarea 
propriei superiorităţi faţă de altul.  

Interlocutorul are o opinie excelentă despre el însuşi şi doreşte 
să demonstreze celor din jur că ştie mai multe decât ei, cel care îl atacă 
are şi el o părere foarte bună despre propria lui capacitate şi se asigură 
că publicul vede cât este de deştept. Cei doi recurg la iscusinţă purtând o 
bătălie pentru cucerirea inimilor şi minţilor celor din public – numai 
unul dintre jucători poate câştiga.  

 
JOCUL „DE CE NU?”/DA…, DAR…” 
Se scot în evidenţă deficienţele fiecărei sugestii, folosind 

termenii care dau numele jocului. „Da, dar data trecută când am încercat 
aşa ceva nu a mers.” „Da, dar ar fi o pierdere de timp să le cerem lor 
ajutoare.” „Da, dar nu pot să mă concentrez pe priorităţi, pentru că tot ce 
am de făcut este la fel de urgent.” 

Persoana cere o părere sau un sfat, dar respinge sistematic tot 
ceea ce i se oferă, demonstrând, mai mult sau mai puţin logic, ca în 
cazul său soluţia nu va funcţiona (Da, dar…”). Aceasta până când 
persoanele care oferă sfaturi (Salvatorii) obosesc şi intră în rolul de 
Persecutor („Nu îţi va merge bine nimic…”; „Cu atât mai rău pentru 
tine…”), iar el intră în rolul de Victimă („Nimeni nu mă înţelege şi nu 
vrea să mă ajute cu adevărat.”). 

 
JOCUL „DĂ-MI UN ŞUT! ” 
Există persoane care se comportă în societate într-un mod 

absolut nepotrivit situaţiei în care se află provocând indubitabil un 
răspuns agresiv din partea celor cu care intră în contact (direct sau 
indirect), aceştia devin Persecutori şi le dau un „şut”, fie în sens fizic – 
cum este atunci când persoana este dată afară din restaurant, fie 
psihologic – „Să nu te mai văd vreodată pe aici!” Acest lucru le va 
permite să se poziţioneze în rolul de Victimă şi să îşi găsească repede o 
persoană care se va feri să joace rolul de Salvator.  
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„UITE CE-AM FĂCUT DIN CAUZA TA!”  
SAU VARIANTA OLTENEASCĂ „UITE CE MĂ FĂCUŞI 

SĂ FAC!” 
„Joc de trei stele”: individual simţindu-se nesociabil se cufundă 

într-o activitate care tinde să îl izoleze şi să îl întoarcă împotriva 
celorlalţi. Este posibil ca în acel moment să vrea cu tot dinadinsul să fie 
lăsat în pace, însă un intrus, cum ar fi unul dintre colegi vine să îl 
întrebe ceva, el se întoarce furios şi strigă: „Uite ce am făcut din cauza 
ta”, dacă acest lucru se întâmplă frecvent de-a lungul timpului cei din 
jurul lui îl vor lăsa în pace atunci când este ocupat cu ceva.  

De menţionat că nu persoana care intră cu el în contact este 
responsabilă pentru nervozitatea lui, ci propria lui iritare, însă el va fi 
fericit când se întâmplă aşa pentru că i se dă ocazia să îl dea afară pe 
musafir. Acest joc se practică atât în familie, cât şi în mediul social, 
jucătorul profesionist care nu rămâne dator din punct de vedere 
psihologic îl va folosi cu siguranţă şi în munca lui, unde cuvintele sunt 
înlocuite cu reproşuri din priviri care exprimă o suferinţă îndelungată. 
Jucătorul le cere sugestii asistenţilor săi în mod democratic sau ca formă 
de management corect, astfel el ar putea ajunge într-o poziţie inatacabilă 
de pe care să îi poată ataca pe cei aflaţi sub nivelul lui. Orice greşeală pe 
care o face el va fi folosită împotriva subordonaţilor, dându-se vina pe 
ei. Dacă greşelile lui sunt folosite împotriva şefilor lui, dându-se deci, 
vina pe aceştia, procesul devine autodistructiv putând duce la 
concediere.  

 
JOCUL „LUPTAŢI-VĂ” 
Este un joc foarte viclean, unde X va face tot posibilul să intre 

în conflict, situându-se ulterior în afara părţilor, trecând în acest fel la un 
alt joc: „Acum să vă văd eu pe voi!” 

Vorbim despre joc ca fiind „viclean”, pentru că aşa cum se 
întâmplă, cu precădere, în jocuri, nimeni nu îşi recunoaşte deschis 
obiectivul, iar A ar putea nega, în orice moment, că i-ar fi provocat pe 
cei doi în mod deliberat.  

 
FILOSOFIA „ŢI-AM SPUS EU…” 
Oamenii ţin morţiş la propria lor concepţie despre lume, genul 

de concepţie „Ţi-am spus eu…” Aceasta poate fii de gradul unu, doi sau 
trei. Uneori, o auzim exprimată prin afirmaţii de genul: „Nu mă asculta 
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niciodată!”; „Habar nu aveţi cu ce se mănâncă asta”, se folosesc cuvinte 
radicale ca: „niciodată”; „întotdeauna” şi „nimic”, folosirea simplificată 
a limbajului este tipică concepţiei „Ţi-am spus eu!” informaţiile contrare 
fiind fără efect.  

Iată cele trei grade ale acestei filosofii: 
 
„ŢI-AM SPUS EU!” DE GRADUL I – SELECŢIA 
Informaţia selectivă înseamnă detectarea doar a semnalelor uşor 

de recunoscut, care se potrivesc cu ceea ce gândim deja.  
Individul poate să îşi păstreze propriile opinii despre sine, 

despre alţii sau despre lume chiar şi o viaţă întreagă. „Ţi-am spus eu!” 
 
„ŢI-AM SPUS EU!” DE GRADUL II – INTERPRETAREA 
Concepţia „Ţi-am spus eu” de gradul II, nu numai că recurge la 

observaţia selectivă, dar se asigură în plus că orice informaţie contrară 
care ajunge la receptor este „interpretată corect.” Exemplu: „Ei, na, se 
preface că îi ascultă pe oameni, dar în realitate, nu îl interesează ce spun, 
fiindcă el are deja toate planurile făcute. „Aşa sunt toţi!” „Ţi-am spus 
eu!” 

 
„ŢI-AM SPUS EU!” DE GRADUL III – MANIPULAREA 
Cineva care acţionează conform concepţiei „Ţi-am spus eu!”, de 

gradul unu sau doi, recurge uneori şi la adăugarea de informaţii sau la 
parcurgerea repetată a tuturor faptelor existente. Astfel demonstrează că 
o opinie contrară nu schimbă realitatea, cel puţin pentru situaţia 
respectivă, însă o astfel de manevră nu mai este mulţumitoare pentru 
adeptul concepţiei de gradul trei, care nu se mai manifestă la selecţie şi 
interpretare, ci recurge şi la manipulare. Individul asumându-şi rolul de 
Victima, Salvator sau Persecutor sau Observator, îl manipulează pe 
interlocutor şi acţionează în aşa fel încât să-i confirme opinia. Angajaţii 
pot să îşi spună: „Uite cât de mizerabil este şeful nostru!”, dar ceea ce 
nu mai văd ei este şi că ei înşişi folosesc propriul comportament pentru 
a-l manipula pe manager să ajungă la atitudinea iritabilă şi ostilă.  

„Ţi-am spus eu!” 
 
CONSECINŢELE JOCURILOR 
Jocurile au consecinţe diferite, variind ca intensitate, de la 

moderate la severe. În cazul jocurilor moderate, ne vom simţi incomod, 
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acestea sunt de exemplu interacţiunile nereuşite cu colegii. Următoarele 
sunt jocurile care ne reduc semnificativ performanţa; oamenii nu mai 
vor să colaboreze cu noi pentru a termina o sarcină, mai departe pe scara 
gravităţii sunt jocurile în care consecinţele devin vizibile pentru toţi, de 
exemplu, cele în urma cărora suntem reclamaţi la şefi de către colegi. 
Dacă gravitatea jocurilor este şi mai mare se trece de la mustrările 
verbale la mustrările disciplinare, în cazuri extreme putem fi concediaţi 
sau ne dăm demisia, când gravitatea este şi mai mare încălcăm legea şi 
ajungem la tribunal, sau nu mai ţinem cont de propria securitate şi 
ajungem, aşa cum spuneam, într-un impas de gradul III la spital, la 
tribunal sau la morgă.  

 
DE CE JOACĂ OAMENII JOCURI? 
Oamenii joacă jocuri, fiindcă le este teamă să dea ochii cu 

realitatea, evită să spună lucrurilor pe nume, să declare ceea ce nu 
merge, fiindcă se tem să se implice într-o conversaţie despre adevărata 
cauză a problemei lor, de multe ori intră într-un joc, ca să uite că nu au o 
părere bună despre ei înşişi, beneficiul aşteptat este întotdeauna atenţia 
celor din jur. Oamenii fug de vulnerabilitatea asociată unei interacţiuni 
autentice a semenilor lor.  

Un alt beneficiu pe care îl aşteaptă participanţii la joc este acela 
că le întăreşte imaginea pe care o au asupra lumii. Privind înapoi la joc, 
jucătorii îşi spun lor şi câteodată altora: „chestia asta nu face decât să se 
adeverească iar şi iar”, pentru că astfel ei se conving singuri că lumea 
din jur se potriveşte întotdeauna cu imaginea pe care şi-au format-o deja 
în minte, iar dacă realitatea diferă de ceea ce îşi închipuie în mintea lor, 
e treaba realităţii! 

O parte importantă a problemei jocurilor psihologice este că nu 
suntem conştienţi de ele, ne uităm în jur şi vedem că oamenii se 
comportă astfel şi credem că aşa este viaţa.  

Viaţa fără jocuri ar fi monotonă şi plicticoasă, fapt ce confirmă 
părerea lui Berne, că persoanele ţin la propriile jocuri şi nu sunt dispuse 
să renunţe la ele cu uşurinţă.  

Desigur şi pentru organizaţii jocurile sunt contraproductive. 
Angajaţii nu se vor concentra pe ceea ce au de făcut – fişa postului, ci se 
vor implica în tot felul de jocuri care le va consuma mult timp sau 
energie. Aşadar, pentru ei jocurile sunt o modalitate de a-şi împărţi 
timpul. Pentru că buna împărţire a timpului reprezintă o necesitate 
elementară a oricărui individ, jocurile devin şi mai atrăgătoare.  
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De multe ori, în timp, plictiseala duce la declinul mental şi fizic 
al individului.  

În încheiere vreau să atrag atenţia că ştim mai multe despre 
jocuri, că există riscul de a ne dedica descoperirii jocului altuia, fără a le 
vedea pe ale noastre.  

Pentru anumiţi oameni norocoşi există ceva care transcende 
toate clasificările de comportament şi acest lucru este conştientizarea; 
ceva ce se ridică deasupra programării trecutului şi aceasta este 
spontaneitatea, iar ceva care este mai mulţumitor decât jocurile este 
intimitatea. Dar, toate acestea trei pot fi înspăimântătoare şi chiar 
primejdioase pentru cei nepregătiţi. Este posibil ca ei să o ducă mai bine 
aşa cum sunt, căutându-şi soluţii în tehnici populare de acţiune socială.  

Concluzionând, suntem responsabili pentru ceea ce simţim şi 
trăim, nu putem să îi schimbăm pe alţii, dar putem să ne schimbăm 
propriile atitudini şi comportamentul.  
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DE CE DEVIN OAMENII TERORIŞTI? 
 

Sorin NĂSTASE
 
 

Pentru a putea înţelege psihologia „teroriştilor”, trebuie să ne aşteptăm la 
variaţii esenţiale între indivizii implicaţi. Nu există o cale spre terorism. A 
deveni terorist este pentru cei mai mulţi oameni un proces. Nu este de obicei 
ceva care se întâmplă repede sau uşor. Analiza diferenţiată a factorilor în 
următoarele subcapitole ne poate ajuta să înţelegem mai bine acest proces.  

 
 
 
I. În căutarea personalităţii teroriste 
 
Ideea de terorist şi terorism stă la baza multor mituri, unul dintre 

cele mai comune este cu siguranţă acela că teroriştii sunt fanatici 
nebuni: psihopaţi complet imuni la suferinţa victimelor lor şi 
întotdeauna apărându-şi cauza într-un mod crud. Comportamentul 
extremist, de orice tip, invită la opinii extreme în ceea ce-l priveşte pe 
individ. În consecinţă, a devenit periculos de uşor pentru societate să 
eticheteze teroriştii ca fanatici alienaţi mintal. James Gilligan (2002) 
nota astfel într-o carte incitantă despre psihologia violenţei: „Etichete 
precum rău sau nebun, „vinovat” sau „alienat” pot sau nu pot avea o 
funcţie utilă în scopuri legale. Dar dacă scopul nostru este acela de a 
afla despre cauzele şi prevenirea violenţei, atunci aceste etichete nu fac 
decât să ne permită să închidem pe cineva în spatele unei uşi, să 
încuiem acea persoană şi să nu mai trebuiască să o ascultăm vreodată, 
să o înţelegem sau să ne mai gândim la ea. De fapt, aceste etichete 
servesc drept substitute pentru înţelegerea psihologică.” („Violence: 
Reflexions on Our Deadliest Epidemic”).  

După peste patru decenii de cercetări se apreciază că există un 
număr de factori comuni în trecutul teroriştilor. Chiar dacă nu toţi aceşti 
factori vor fi prezenţi în mod obligatoriu în experienţa oricărui terorist, 
ei vor exista măcar într-o oarecare măsură. Nu există limite clare: 

                                                 
 Psiholog, Centrul de Expertiză şi Asistenţă Psihologică, Serviciul de Protecţie şi Pază. 
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factorii interacţionează şi se amestecă într-o manieră complexă care 
poate fi cu greu analizată în cazul fiecărui individ. In final, impactul 
combinat al mai multor factori este cel care împinge un individ să 
devină terorist, iar aceşti factori vor varia în funcţie de cultură, context 
social, grupare teroristă şi gradul de implicare a individului. A deveni 
terorist este pentru cei mai mulţi oameni un proces. Nu este de obicei 
ceva care se întâmplă repede sau uşor. Analiza diferenţiată a factorilor 
în următoarele subcapitole ne poate ajuta să înţelegem mai bine acest 
proces şi să răspundem la întrebarea: De ce devin oamenii terorişti? 

 
 
II. Factorii biologici 
 
Încă nu există dovezi ştiinţifice asupra rolului geneticii în 

determinarea motivului pentru care oamenii devin terorişti şi încercările 
de a explica terorismul din punct de vedere biologic s-au dovedit de cele 
mai multe ori false. Să luăm drept exemplu cercetarea lui Hubbard 
(1978) care a examinat 80 de terorişti arestaţi din 11 ţări. Hubbard a 
scris că peste 90% dintre aceşti terorişti aveau funcţia vestibulară a 
urechii mijlocii deficitară. El a susţinut că, pe lângă echilibrul şi 
coordonarea instabile, această deficienţă avea legătură cu un 
comportament antisocial folosit pentru a atrage atenţia şi cu inabilitatea 
de a relaţiona cu oamenii. In esenţă, aceşti oameni deveniseră terorişti 
din cauza unei probleme la ureche. Susţinând o ipoteză neviabilă, 
cercetarea lui Hubbard a fost privită cu puţină încredere. Nu a publicat 
niciodată informaţiile pe care le-a adunat sau metodele de analiză, şi nu 
au mai fost încercări pe această linie de atunci.  

Atunci când dorim să analizăm factorii biologici, nu avem în 
minte astfel de teorii aplicate ca cea a lui Hubbard, ci ne gândim la 
factori mai generali. Este important să subliniem că acestea nu sunt 
singurele explicaţii legate de motivele pentru care oamenii devin 
terorişti. Ci mai degrabă fiecare factor funcţionează în combinaţie cu alţi 
factori şi cu cât sunt prezenţi mai mulţi factori şi cu cât fiecare factor 
este mai pronunţat, cu atât este mai probabil ca individul să devină 
terorist.  

Cei mai importanţi factori biologici asociaţi cu alăturarea la un 
grup terorist sunt vârsta şi sexul. În timp ce rolul acestor factori nu este 
în totalitate clar, există o relaţie între cei doi factori şi majoritatea 
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recruţilor din grupările teroriste. Majoritatea oamenilor care se alătură 
grupărilor teroriste sunt tineri, şi prin tineri ne referim la adolescenţi şi 
persoane la douăzeci de ani, iar majoritatea recruţilor sunt bărbaţi. 
Totuşi, dacă ne referim la cei 19 terorişti sinucigaşi care au acţionat la 
11 septembrie 2001, în SUA, constatăm că cel mai tânăr avea 25 de ani, 
iar cel mai în vârstă 41 de ani. Deşi, potrivit statisticilor anterioare, 
media de vârstă a teroriştilor sinucigaşi din Orientul Mijlociu nu 
depăşeşte 22 de ani (Toma Ghe. şi Naghi G., 2004). De remarcat că toţi 
erau bărbaţi.  

Este deja un lucru cert că bărbaţii tineri sunt asociaţi cu o 
multitudine de statistici despre pericol şi risc. Statisticile despre crime 
violente din lumea întreagă arată că cei care comit crime violente sunt 
de obicei bărbaţi cu vârsta între 15 şi 25 de ani. Aceasta este o 
descoperire care rămâne constantă pentru toate culturile şi religiile. 
Studiile au arătat că între 54% şi 96% dintre tineri au fost implicaţi într-o 
formă de delincvenţă şi există un consens internaţional pe această temă. 
De exemplu, Junger-Tas (1994) a comparat ratele de delincvenţă din 
cinci ţări şi a găsit că între 64% şi 90% din tinerii observaţi au admis că 
au comis un act de delincvenţă (dintre care între 45% şi 50% au comis 
un act de delincvenţă în ultimele 12 luni). Aceste rate sunt incomparabil 
mai mari decât la toate celelalte grupuri de vârstă. Aşa cum arată Moffitt 
(1993): „Ratele de delincvenţă sunt atât de ridicate în timpul 
adolescenţei încât participarea la astfel de acte pare să fie parte din 
viaţa de adolescent”.  

Când analizăm alcătuirea grupărilor teroriste, se dovedeşte că de 
obicei tinerii sunt cei care comit cele mai violente atacuri. De exemplu, 
într-un studiu pe 89 paramilitari loialişti din Irlanda de Nord, Silke 
(1999) a arătat că membrii cei mai tineri se ocupau cu operaţiunile 
militare cele mai riscante – asasinatele şi atentatele cu bombă. Un alt 
studiu pe 74 de cazuri de atentate sinucigaşe în Israel şi în Liban, releva 
că dintre terorişti niciunul nu era căsătorit sau implicat sentimental într-
o relaţie stabilă. Dar, potrivit anchetatorilor FBI, Abdulaziz al-Omari 
(unul dintre teroriştii aflaţi în avionul care a lovit turnul de nord al 
World Trade Center), locuia cu soţia şi cei patru copii într-o vilă 
confortabilă din Florida, în apropierea Şcolii de pilotaj ale cărei cursuri 
le absolvise (Toma Ghe. şi Naghi G., 2004).  

În timp ce tinerii constituie majoritatea recruţilor terorişti, doar 
câţiva recruţi sunt femei (deşi experienţa recentă a ruşilor cu atentatele - 
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kamikaze şi cu celebrele „văduvele negre” contrazice statistica) şi 
câţiva sunt în vârstă. Mai mult, este de asemenea evident faptul că, chiar 
şi în regiuni tulburi ca Irlanda de Nord, marea majoritate a tinerilor nu 
devin terorişti. Concluzia nu poate fi alta decât că alţi factori pe lângă 
vârstă şi sex joacă un rol crucial în procesul şi decizia de a deveni 
terorist.  

 
 
III. Identitate socială şi marginalizare 
 
Înainte ca un individ să fie pregătit să facă parte dintr-o grupare 

teroristă, el sau ea trebuie mai întâi să aparţină acelei secţiuni a societăţii 
care susţine sau împarte ţelurile, suferinţele şi ambiţiile grupării 
teroriste. Grupările teroriste cu scopuri naţionaliste/separatiste tind să se 
bazeze pe un grup social relativ mare. Pentru unele dintre aceste 
comunităţi alăturarea tinerilor la o grupare teroristă este echivalentă cu 
înrolarea lor în armata unor societăţi mai extinse şi mai paşnice. Aşa 
cum a spus un terorist palestinian: „Înrolarea a fost pentru mine un 
lucru firesc… Într-un fel, se poate compara cu un tânăr israelian dintr-o 
familie naţionalistă din Zion care vrea să se împlinească prin serviciul 
militar” (Post şi Denny, 2002). Deseori există o aprobare unanimă în 
cadrul comunităţilor că faptul de a deveni terorist nu este ieşit din 
comun şi de multe ori acest lucru este susţinut şi încurajat.  

Într-adevăr în timpul unor perioade nesigure, unele comunităţi 
văd drept aberantă lipsa de susţinere sau ezitarea de a se alătura unei 
grupări teroriste! În timpul primei intifade împotriva ocupării israeliene 
numeroasele grupări teroriste palestiniene au fost asaltate de recruţi 
(acelaşi lucru s-a întâmplat şi la a doua intifadă din 2000). Hassan 
(2002) a comentat că era firesc în cadrul comunităţilor palestiniene ca 
tinerii să se adune în grupări ca Hamas sau Fatah în timpul intifadei. 
Intr-adevăr, acei indivizi care nu se alăturau mişcării erau consideraţi 
neobişnuiţi. Un recrut observa că: „Orice individ care nu se înrola în 
acea perioadă era marginalizat” (Post şi Denny, 2002).  

Exemple se pot găsi uşor şi în alte culturi si religii. Irlanda de 
Nord prezintă şi ea un număr de grupări teroriste naţionaliste. Felul în 
care aceste grupări recrutează este arătat de cazul lui Gerry Adams. Deşi 
acum recunoscut pentru rolul său de lider al partidului republican Sinn 
Fein, Gerry Adams s-a alăturat IRA pe vremea când era adolescent, în 
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anii ’60 (Sharrock şi Devenport, 1997). Motivaţia sa de a fi membru IRA 
– pe vremea în care gruparea era în mare parte inactivă – a fost de 
origine familială. Adams provenea dintr-o familie puternic republicană: 
tatăl său fusese în IRA şi fusese rănit de Jandarmeria Regală din Ulster 
în 1940. Unchiul său era şi el membru IRA şi participase la un atentat cu 
bombă în Marea Britanie. Pentru tânărul Gerry Adams intrarea în IRA 
era o tradiţie din familie. A fost crescut într-o familie care susţinea 
ţintele, ambiţiile şi metodele grupării teroriste, iar adolescentul a fost 
crescut în spiritul acestora.  

Astfel, putem spune că uneori este foarte uşor pentru grupările 
naţionaliste şi etnice să-şi găsească recruţi. Totuşi, găsirea de recruţi este 
mai dificilă pentru grupări cu altfel de experienţe anterioare şi altfel de 
metode de a atrage noi membri. Să comparăm, de exemplu, intrarea 
uşoară a lui Gerry Adams în terorism cu cea a teroristului german 
Michael Baumman, figura centrală a Facţiunii Armata Roşie. Baumman 
provine dintr-o familie normală de muncitori, şi nu exista niciun indiciu 
în copilărie că va ajunge într-o grupare teroristă. In 1965, la vârsta de 18 
ani, a renunţat la slujba lui ca ucenic la un constructor şi a început să se 
ocupe de tot felul de slujbe ciudate. A devenit din ce în ce mai atras de 
cultura rock ce se dezvolta în acea perioadă. Interesul lui pentru cultura 
populară – şi elementele de rebeliune pe care aceasta le cuprindea – 
combinat cu faptul că se muta constant de la o slujbă la alta a dus la 
înstrăinarea tot mai mult de societate şi la expunerea la o cultură 
alternativă (Taylor, 1988, p. 148). Mulţi dintre prietenii lui făceau parte 
din această cultură alternativă şi astfel Baumman a intrat în contact 
continuu cu ideologiile politice populare. Pe scurt, povestea lui 
Baumman este una a marginalizării gradate de societate şi a expunerii la 
ideologii politice alternative.  

O trăsătură comună a experienţei lui Gerry Adams şi a lui 
Baumman constă în modalitatea în care au fost marginalizaţi de 
societate şi expuşi unor ideologii care i-au introdus în grupările teroriste. 
Unii terorişti, aşa cum sunt Gerry Adams şi teroriştii palestinieni citaţi 
mai sus, sunt membri născuţi într-un grup minoritar şi deci sunt 
marginalizaţi de la naştere. Alţii, cum ar fi Baumman, provin din 
straturile societăţii, dar mai târziu sunt marginalizaţi din cauza 
experienţelor de viaţă. Persoanele marginalizate au puţin de pierdut dacă 
ordinea socială actuală se păstrează şi cu siguranţă mult de câştigat dacă 
ea este radical schimbată. Astfel, majoritatea catolicilor din Irlanda de 
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Nord nu câştigau prea multe susţinând statu-quo-ul unui guvern 
controlat de protestanţi care a condus provincia până în 1972, dar puteau 
câştiga mult dacă reuşeau să reformeze sau să înlăture acel sistem de 
guvernare.  

O dată ce un individ a devenit marginalizat de societate şi astfel a 
pierdut orice interes pentru menţinerea sa în interiorul ei şi mai apoi a fost 
expus favorabil la ideologia unei grupări teroriste, s-a făcut un pas 
important spre a deveni un terorist activ. Totuşi, în vreme ce mulţi oameni 
susţin politic o serie de cauze, puţini sunt gata să comită acte de violenţă 
pentru aceste cauze. Pentru a deveni terorist e nevoie de mai mult.  

 
 
IV. Psihologia răzbunării 
 
Un punct important pentru a înţelege psihologia celor care devin 

terorişti este să înţelegem psihologia răzbunării. Din păcate acest subiect 
a fost în mare parte ignorat de cercetările psihologice aşa încât multe 
sunt neclare. Totuşi, este unanim recunoscut că una din motivaţiile cele 
mai puternice în a deveni terorist este dorinţa de răzbunare (Schmid şi 
Jongman, 1988).  

Oamenii au cu siguranţă un simţ al dreptăţii foarte accentuat, iar 
dorinţa de răzbunare reprezintă partea întunecată a acestuia şi nu doar 
oamenii simt astfel. Cercetările asupra primatelor arată tendinţe 
similare. De exemplu, Jennifer Scott de la Universitatea din Connecticut 
a descoperit un comportament asemănător la gorile. Masivii masculi alfa 
pot avea probleme cu supuşii lor dacă îi tratează nedrept (Tudge, 2002). 
Cota-McKinley, Woody şi Bell (2001) definesc răzbunarea ca fiind 
„cauzarea de suferinţă în schimbul unei lovituri sau a unei insulte, sau 
simplu a întoarce răul produs de o persoană” (p. 343). Un element 
important al dorinţei de răzbunare este acceptarea surprinzătoare a 
indivizilor de a se sacrifica şi de a suferi doar ca să se răzbune. Aşa cum 
comentează Cota-McKinley, Woody şi Bell (2001): „răzbunarea poate 
avea multe consecinţe negative atât pentru persoana care se răzbună 
cât şi pentru ţintă. Persoana care caută răzbunare îşi va pune adesea în 
primejdie integritatea morală, statutul social, siguranţa personală de 
dragul răzbunării…” (p. 343).  

Această observaţie este susţinută de un număr de cercetări. De 
exemplu, într-un studiu elveţian, cercetătorii au dat studenţilor o sarcină de 
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genul „dilema prizonierului”: „toţi studenţii au de câştigat dacă se 
comportă onorabil, dar cei care trişează şi nu sunt prinşi au şi mai mult de 
câştigat”. Studenţii erau recompensaţi cu bani adevăraţi dacă se descurcau 
bine şi erau amendaţi dacă pierdeau. Ei puteau să-i amendeze pe colegii lor 
impunând amenzi, dar puteau face asta pierzând ei înşişi bani. Acest fapt 
însemna că cei care pedepseau mai multe persoane rămâneau cu mai puţin 
bani decât cei care pedepseau mai puţini. În ciuda acestui fapt s-a observat 
că participanţii aveau tendinţa să pedepsească sever pe trişori, chiar dacă 
pierdeau făcând astfel. Se pare că oamenii urăsc atât de mult trişatul, încât 
sunt pregătiţi să piardă ei înşişi doar ca să-i poată pedepsi pe cei care nu 
sunt corecţi (Tudge, 2002).  

Acest principiu nu se rezumă doar la gorile şi studenţi. James 
Gilligan (2000), psihiatru într-o închisoare care a întâlnit indivizi foarte 
violenţi şi periculoşi în timpul carierei sale, spune că: „Încă nu am văzut 
un act de violenţă care să nu fie provocat de experienţa unui sentiment 
de ruşine şi umilire, lipsă de respect şi ridiculizare, care să nu încerce 
să prevină sau să refacă „pierderea respectului personal” – oricât de 
severă ar fi pedeapsa, chiar dacă aceasta înseamnă moartea. Pentru că 
noi îi înţelegem greşit pe aceşti oameni, spre pierderea noastră, dacă nu 
ne dăm seama că ei chiar preferă să-i omoare sau să-i mutileze pe 
ceilalţi, să se omoare sau să se mutileze singuri, decât să trăiască fără 
mândrie, demnitate şi respect de sine”.  

Totuşi de ce sunt oamenii pregătiţi să sacrifice atât de mult? Ce 
scopuri sunt atinse prin astfel de sacrificii? Dorinţa de răzbunare şi 
pornirea violentă sunt amândouă legate de respectul de sine al 
individului lezat şi de încercarea acestuia de a împiedica viitoare 
nedreptăţi. Individul răzbunător „trimite un mesaj că actele prin care 
este rănit nu vor trece nepedepsite” (Kim şi Smith,1993, p. 40). Scopul 
nu este numai de a-l împiedica pe agresor să mai comită acte similare pe 
viitor, ci să-l împiedice pe agresor să mai dorească să mai comită astfel 
de acte; în plus, răzbunarea poate împiedica alţi potenţiali agresori să 
comită acte similare sau chiar să se gândească la ele.  

 
 
IV. Statutul şi recompensele personale 
 
Deşi grupările teroriste reprezintă un debuşeu pentru dorinţa de 

răzbunare, membrii unor astfel de grupări oferă alte stimulente şi 
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recompense pentru cei veniţi din afară. Există riscuri mari în a deveni 
terorist, poate fi o existenţă izolată, stresantă şi foarte periculoasă. 
Recruţii IRA sunt avertizaţi că se pot aştepta doar la unul din cele două 
lucruri sigure din intrarea în organizaţie: o sentinţă lungă cu închisoarea 
sau o moarte violentă. Greutăţile şi suferinţa sunt două aspecte constante 
din viaţa unui terorist, totuşi există multe beneficii şi avantaje în a face 
parte dintr-o grupare teroristă. De exemplu, în multe comunităţi şi 
societăţi, grupările teroriste şi membrii lor sunt priviţi ca fiind curajoşi, 
onorabili şi importanţi. Un terorist palestinian povestea astfel: „Recruţii 
erau trataţi cu respect. Un tânăr care aparţinea grupărilor Hamas sau 
Fatah era privit mai bine decât unul care nu aparţinea niciunui grup şi 
era mai bine tratat” (Post şi Denny, 2002).  

A fost deja menţionat faptul că unele comunităţi privesc într-un 
mod pozitiv intrarea într-o grupare teroristă. E potrivit să amintim că 
aceste comunităţi nu privesc organizaţiile drept „teroriste”, ci mai 
degrabă ca „luptătoare pentru dreptate”, „rebele”, „de rezistenţă” etc. 
Nu putem evita faptul că etichetarea „terorist” este adesea o judecată de 
valoare (una negativă) şi că este adesea o etichetă impusă de cei din 
exteriorul comunităţilor şi culturilor din care fac parte teroriştii. Cei din 
interiorul culturii refuză termenul sau refuză efortul de a descrie 
indivizii în alb şi negru. într-un final, în multe comunităţi, intrarea într-o 
grupare teroristă ridică în mod considerabil poziţia unui tânăr. Aşa cum 
mărturisea un alt terorist palestinian: „După recrutare, statutul meu 
social s-a îmbunătăţit mult. Am început să fiu foarte respectat de rudele 
mele şi de tinerii din satul meu” (Post şi Denny, 2002).  

Astfel de vederi nu sunt izolate şi îmbunătăţirea statutului social 
poate fi observată pretutindeni. În Irlanda de Nord, membrii IRA sunt 
conştienţi de beneficiile câştigate prin intrarea în grupare. Un membru a 
spus: „în comunitatea naţionalistă, în cercurile republicane cel puţin, 
membrii IRA au un statut important şi aceia care caută avantaje sexuale 
nu duc lipsă de femei dornice să petreacă mai mult decât ziua cu 
voluntarii IRA” (Collins, 1997, p. 164-165).  

Pe lângă un statut social pentru recruţi, grupările teroriste pot 
oferi de asemenea şi protecţie membrilor. În comunităţile din Irlanda de 
Nord este binecunoscut faptul că nu este prudent să intri în conflict cu 
membrii paramilitari. Ziaristul David Smith a descris o întâlnire cu o 
femeie care locuia în apropiere de Shankill Road. Ziaristul se afla acolo 
pentru că fiul şi nepotul femeii – amândoi de 16 ani – erau vizaţi de 
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UDA. Cei doi băieţi avuseseră nişte neînţelegeri cu gruparea, dar după 
ce băieţii s-au implicat într-o luptă cu alţi adolescenţi, comandantul 
local al UDA a venit la casa femeii. Ceilalţi adolescenţi făceau parte din 
aripa tânără a UDA. Femeia a povestit ce a spus comandantul: „Am 
venit să vă spun că în orice moment în care vor fi văzuţi, băieţii vor fi 
doborâţi. ” El spune că vor fi omorâţi imediat cum vor fi văzuţi. Cu alte 
cuvinte, „scoate-i afară acum sau sunt morţi. şi cei doi nu vor avea 
probleme. ” (Smith, 1996, p. 17).  

Astfel, stimulentele pentru un potenţial recrut pot fi chiar 
puternice. Respectul comunităţii din care fac parte combinat cu sprijinul 
organizaţiei în disputele personale şi în alte sfere poate fi foarte atractiv 
pentru indivizii cu oportunităţi limitate de a avea succes şi recunoaştere. 
Chiar şi pentru persoanele care au, iniţial, alte motivaţii, astfel de 
„avantaje” pot înclina balanţa în favoarea deciziei de a se alătura 
organizaţiilor teroriste.  

 
 
V. Constrângerea şi recrutarea 
 
Grupurile teroriste variază mult în maniera de a recruta şi în 

strategiile pe care le folosesc. Chiar şi aceeaşi organizaţie poate schimba 
politica pe care o duce de-a lungul timpului şi în diferite regiuni. Unele 
grupuri sunt interesate să atragă noi membri şi investesc mult efort în 
identificarea noilor recruţi şi în sublinierea recompenselor dacă aceştia 
se vor alătura. Alte grupuri sunt mult mai pasive. O astfel de atitudine o 
au grupurile teroriste etnice care sunt asaltate uneori de cereri ale 
tinerilor care vor să li se alăture. În anii ′80 IRA a respins mai mulţi 
oameni decât a acceptat în organizaţie. Astfel, este o greşeală să crezi că 
un grup terorist este disperat să îşi mărească numărul membrilor 
recrutând pe oricine.  

Unele grupuri apelează la măsuri extreme pentru a câştiga noi 
membri. În timp ce majoritatea recruţilor sunt voluntari, oameni care au 
solicitat să devină membri sau care au acceptat de bună voie oferta care 
li s-a făcut, unele grupuri constrâng şi ameninţă indivizii pentru a-i 
convinge să li se alăture. Merită să fie luate în considerare comentariile 
unui localnic dintr-o zonă controlată de monarhişti: „UDA au forţat 
tineri de 17 ani să intre în organizaţia lor. Dacă ai probleme îţi spun să 
te alături UDA. Anul trecut un prieten de-al fiului meu care avea 17 ani 
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li s-a alăturat. Acum nu mai poate ieşi. N-are curaj să vorbească 
deschis despre asta. Dacă nu li te alături eşti ca şi mort. şi poliţia nu 
ajută cu nimic.” (Human Rights Watch/Helsinki, 1992, p. 44). 

Grupările paramilitare pot să le facă viaţa foarte grea tinerilor 
care refuză să li se alăture. Un caz relevant în acest sens este experienţa 
lui Raymond McCord şi a familiei sale. El a refuzat să se alăture UDA şi 
a intrat într-un conflict lung cu ei: „UDA conduce prin teroare zonele cu 
protestanţi. Am refuzat să mă alătur lor când aveam 17 ani, şi de-a 
lungul timpului au hotărât să facă din mine un exemplu. Acum îl 
urmăresc şi pe fiul meu. Anul trecut, când avea 16 ani, tinerii din UDA 
l-au bătut. Acum este în Forţele Aeriene. Când a venit în vacanţa de 
Crăciun acasă, s-a dus într-un magazin cu casete video. Un bărbat l-a 
strigat şi l-a lovit spunându-i: <<Asta-i pentru tatăl tău. UDA nu-l va 
rata data viitoare>>. Ei îmi spuseseră: „Dacă fiul tău vrea să fie un 
tânăr puternic lasă-l să se alăture UDA. Bătaia pe care mi-au dat-o în 
februarie a fost cea mai cumplită în zona mea în ultimii 20 de ani... M-au 
atacat cu pietre în faţa unui bar. Mi-au aruncat în picioare, faţă şi 
mâini în timp ce zăceam pe asfalt. Armele lor obişnuite sunt bâtele de 
baseball.” (Human Rights Watch/Helsinki, 1992, p. 43-44). 

Este clar că există multă presiune asupra tinerilor pentru a-i face 
să se alăture organizaţiilor teroriste. Desigur că ameninţarea unei 
persoane poate avea două tăişuri. Individul poate să se alăture altui grup 
terorist rival sau să se înroleze în forţele militare de stat pentru protecţie.  

 
 
VI. Oportunitatea 
 
Un factor adesea trecut cu vederea este oportunitatea. Cineva nu 

poate deveni un terorist activ dacă nu găseşte un grup terorist care să-l 
lase să i se alăture. Pentru potenţialul terorist, din fericire, sunt multe 
etape de parcurs. În primul rând individul trebuie să identifice o 
modalitate accesibilă de a se alătura grupului. El întâmpină piedici în 
acest sens, pentru că grupurile teroriste sunt aproape întotdeauna ilegale, 
şi să fii membru al unui grup terorist este împotriva legii. Aceasta este o 
dificultate pentru individ întrucât el trebuie să identifice membrii actuali 
ca aceştia să-i faciliteze intrarea în organizaţie, altfel riscă să fie 
interceptat de forţele de ordine dacă încearcă să abordeze persoana 
nepotrivită. Pentru grupurile teroriste etnice ca Hamas sau IRA, această 
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problemă este acoperită de folosirea legală a organizaţiilor politice. 
Hamas, de exemplu, este un grup foarte mare şi multe din elementele 
sale sunt angajate în activităţi legale nonviolente. Organizaţia este 
asociată cu multe şcoli, spitale, afaceri şi moschei. Pentru cei care vor să 
se alăture Hamas nu e greu să ajungă la oamenii responsabili cu 
recrutarea din cadrul organizaţiei.  

Situaţii similare există şi în altă parte, mai ales în cazul 
conflictelor naţionaliste şi etnice. În Irlanda de Nord mulţi bărbaţi s-au 
înrolat contactând persoane publice active în partidul republican Sinn 
Fein. Cel care voia să devină membru nu avea nicio garanţie că 
membrul Sinn Fein pe care l-a abordat era şi membru IRA, dar putea fi 
sigur că cererea lui va ajunge la un membru IRA.  

Adresarea către grupurile legale asociate cu o cauză teroristă 
este un drum eficient spre grupul terorist. Un individ care se gândeşte să 
se alăture Frontului pentru Eliberarea Animalelor din Marea Britanie 
(ALF) e posibil să fi fost implicat în alte grupuri care apără drepturile 
animalelor – multe dintre ele operând legal. O implicare de acest gen 
însemnă că individul a învăţat despre grupurile considerate a fi 
extremiste. Când individul se decide să se alăture grupului, el poate pur 
şi simplu să discute cu extremiştii sau cu purtătorii lor de cuvânt şi să 
facă o cerere directă.  

Unele grupări teroriste acceptă aproape orice individ care vrea 
să li se alăture, dar marea majoritate analizează în detaliu toate cererile. 
De exemplu, IRA cercetează un aplicant timp de săptămâni sau chiar 
luni de zile. Alte grupuri aranjează ca individul să facă unele acte ilegale 
minore pentru a-i testa hotărârea. Dacă duce la bun sfârşit aceste acte, el 
e acceptat în grup. Alte grupuri nu acceptă membri noi indiferent de 
persoană, şi oricât de motivată ar fi ea. Pentru cei care nu găsesc un 
drum sigur spre un grup terorist sau cărora le este refuzată cererea mai 
există o posibilitate: să-şi înfiinţeze propriul grup.  

Nezar Hindawi şi-a format propriul grup terorist numit Mişcarea 
Revoluţionară Iordaniană, împreună cu alţi doi membri ai familiei şi 
apoi a convins Siria să-l aprovizioneze cu bani şi muniţie. Unul dintre 
cele mai îngrozitoare acte teroriste l-a avut protagonist pe Hindawi care 
a încercat să-şi convingă prietena însărcinată să deturneze un avion El-Al, 
ascunzând în valiza ei o bombă care urma să explodeze în timpul 
zborului. Spre şocul prietenei lui, bomba a fost descoperită în aeroport şi 
Hindawi a fost arestat şi închis (Taylor şi Quayle, 1994). În cazuri 
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extreme, e posibil ca o singură persoană să ducă la bun sfârşit acte 
teroriste. Dar e discutabil dacă aceşti lupi singuratici pot fi consideraţi 
terorişti. Jenkins B. (2000) a spus că o descriere mai bună decât „lupi 
singuratici” ar fi „banane în flăcări” referindu-se la aceste persoane 
izolate. Subtilitatea mesajului lui Jenkins se referă la faptul că aceste 
persoane izolate sunt deviante şi afectate psihologic.  

Dar dovezile în acest sens nu sunt clare. Trebuie să fim atenţi 
când spunem că terorismul individual e rezultatul nebuniei pentru că el 
poate fi reprezentat de oameni motivaţi politic. Faptul că multe ideologii 
actuale încurajează campaniile violente pe cont propriu ar trebui să 
reducă şi mai mult presupunerile despre anormalitatea lor. De exemplu, 
conceptul american „rezistenţă fără lider” sprijină filozofia indivizilor 
(sau a grupurilor mici) care duc campanii violente în mod independent 
şi pentru motive ideologice similare. Conceptul a fost introdus pentru 
prima oară în cărţi ca „Jurnalele Turner” (The Turner Diaries), dar a 
fost preluat şi răspândit şi pe Internet. Astfel, conceptul are un potenţial 
de a produce terorişti care acţionează singuri aşa cum a demonstrat şi 
atacul lui Timothy McVeigh asupra clădirii Murrah din Oklahoma City 
în 1995, sau campania rasistă a lui David Copeland din Londra în 1999. 
Din fericire, astfel de indivizi sunt o raritate. Riscurile enorme pe care le 
presupune o campanie teroristă reprezintă un obstacol. Respingerea de 
către grupurile teroriste a cererilor lor pun capăt de cele mai multe ori 
încercărilor de a deveni terorişti.  

 
 
VII. Psihologia teroriştilor – speranţă şi disperare 
 
Studiile realizate în ultimii ani, în special după evenimentele de 

la 11 septembrie 2001, au relevat un adevăr complicat: Nu există o 
personalitate teroristă cu trăsături precise şi uşor de definit. Încorsetaţi 
cum suntem în societăţile noastre stabile şi liniştite, alăturarea la un grup 
terorist poate părea o decizie dramatică şi deviantă. Totuşi multe 
comunităţi văd aceste decizii în acelaşi fel în care societăţile occidentale 
văd deciziile tinerilor de a se înrola în armată sau poliţie. Nu e o decizie 
pe care să o ia mulţi tineri, dar nu e nici una ciudată. Pentru terorişti, 
susţinătorii lor şi comunităţile din care fac parte, să devii un terorist nu e 
un act aberant sau deviant. Teroriştii sunt văzuţi drept oameni normali, 
care nu ies în evidenţă în comunităţile lor. Realizând că psihologia 
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teroriştilor nu este diferită de cea a altor persoane avem în acelaşi timp 
un motiv şi pentru speranţă şi pentru disperare. Acest lucru dă speranţă 
pentru că subliniază rolul important pe care îl joacă mediul socio-
cultural înconjurător în devenirea teroriştilor. Dacă există injustiţie 
violentă în mediul din care vin teroriştii atunci există două moduri de a 
rezolva problema. Primul: revendicările minorităţilor ar trebui tratate 
în mod corect. Al doilea: autorităţile ar trebui să prevină evenimentele 
catalitice. Mulţi terorişti spun că violenţa din partea poliţiei sau a 
soldaţilor i-a făcut să se alăture grupărilor extremiste (Năstase S., 2003).  

Dramatic este că, în circumstanţe nefericite, majoritatea 
oamenilor ar putea deveni susţinători ai grupărilor teroriste sau chiar 
membri. Din fericire cei mai mulţi dintre noi nu trăiesc în astfel de 
circumstanţe şi nu sunt obligaţi să aleagă dintre astfel de opţiuni. 
Terorismul e o problemă veche şi persistentă, el iese la suprafaţă mereu 
pentru că natura umană e ceea ce este, şi circumstanţele care îl produc 
continuă să apară de-a lungul timpului. De obicei, terorismul violent 
este simptomul unor probleme fundamentale (Năstase S., 2003).  

Putem doar spera că evenimente precum cele din 11 septembrie 
2001 sau recent cele de la Moscova (29 martie 2010, atentatul kamikaze 
de la metrou soldat 38 de victime) vor încuraja o apreciere mai mare a 
informaţiilor pe care le avem, şi vor duce la o clarificare a miturilor şi 
zvonurilor care persistă şi continuă să domine acest început de secol.  
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CONSIDERAŢII PRIVIND UTILIZAREA UNUI  
NOU FORMAT DE TEST DE STIMULARE  

ÎN EXAMINĂRILE POLIGRAF 
 

Viorel PAŞCA
 
 

Rezumat 
În cadrul unui experiment unifactorial a fost evaluată influenţa pe care o are 
formatul testului de stimulare asupra reactivităţii psihofiziologice. Din totalul de 
70 de subiecţi, participanţi la experiment, 35 au fost examinaţi cu formatul clasic 
al testului de stimulare (Reid et al, 1966), iar ceilalţi 35 au fost examinaţi cu un 
format nou, bazat pe răspunsuri tăcute (S.A.T. – silent answer test).  
Reactivitatea psihofiziologică a fost operaţionalizată prin măsurarea 
amplitudinii reacţiei electrodermale, atât pentru răspunsurile sincere, cât şi 
pentru cele nesincere. Diferenţele de reactivitate psihofiziologică, în funcţie 
de tipul de test de stimulare utilizat, au fost nesemnificative statistic, atât 
pentru răspunsurile nesincere (t(68)=0,89, p=. 52, bilateral), cât şi pentru cele 
sincere (t(68)=1,71, p=. 09, bilateral).  
Rezultatele studiului încurajează continuarea cercetărilor pentru validarea 
acestui format de test.  
Cuvinte cheie: test de stimulare, test cu răspuns tăcut (silent answer test-SAT), 
reactivitate electrodermală (RED), examinare poligraf. 

 
 

I. Introducere 
 
Examinările poligraf sunt proceduri complexe de evaluare 

psihofiziologică a răspunsurilor subiectului, în scopul determinării 
sincerităţii sale cu privire la un set de întrebări prestabilite.  

Indiferent de scopul pentru care se fac şi de tehnica folosită, 
examinările psihofiziologice prin metoda poligraf presupun parcurgerea 
unor etape, care vizează: 

– analiza informaţiilor cu privire la caz; 
– stabilirea obiectivelor examinării şi formularea întrebărilor; 
– alegerea unei tehnici de examinare şi a unui format de test 

validat; 
                                                 

 I.P.J. Maramureş. 
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– colectarea datelor fiziologice sau examinarea propriu-zisă; 
– evaluarea şi interpretarea datelor şi formularea diagnosticului 

(concluziilor).  
Principiul examinării psihofiziologice prin metoda poligraf are 

la bază dinamica unor procese emoţionale şi motivaţionale ale 
subiectului, care activează mecanismele neurofiziologice ale detecţiei 
comportamentului simulat. Dacă frica de detecţie şi frica de consecinţe 
sunt elementele principale care activează subdiviziunea simpatică a 
hipotalamusului, asigurând mecanismele neurofiziologice ale detecţiei 
comportamentului simulat, atunci frica de comiterea unei erori, în cazul 
subiectului sincer, determină reactivitatea acestuia faţă de unele 
întrebări relevante. Comutarea răspunsurilor fiziologice ale unor subiecţi 
inocenţi, de pe întrebarea relevantă din primul test, pe întrebarea de 
control din testele următoare, arată că frica de comitere a unei erori 
(„efectul Othello”) este cauza principală a apariţiei erorilor fals-pozitive 
(dr. Eckman, 1985, apud Matte, 1997).  

Din aceste considerente, toate tehnicile de examinare au ca 
primă etapă desfăşurarea unui interviu pre-test, care are ca principal 
scop, asigurarea unei „încărcări” emoţionale optime a subiectului şi 
înlăturarea unor factori emoţionali şi contextuali care pot influenţa 
răspunsurile fiziologice ale acestuia. Uneori, indiferent de prestaţia şi 
competenţa examinatorului, numărul de variabile care intervin în ecuaţia 
testului ameninţă obiectivele interviului pre-test, acelea de a convinge 
subiectul de acurateţea şi siguranţa examinării psihofiziologice. În 
aceste condiţii, testul de stimulare a fost creat ca un element suplimentar 
de siguranţă, care asigură orientarea corectă a setului psihologic al 
subiectului, în raport cu semnificaţia reală a itemilor testului.  

Testul de stimulare are ca rol asigurarea subiectului de 
acurateţea examinării şi de competenţele examinatorului, în paralel cu 
verificarea capacităţii sale de a oferi un răspuns fiziologic, ca urmare a 
unui răspuns verbal nesincer, în condiţii controlate. În mod concret, 
scenariul care stă la baza acestui test constă în identificarea unui un 
număr pe care subiectul îl alege dintr-un set de cartonaşe cu numere 
diferite. Instructajul testului îi solicită subiectului să răspundă negativ la 
toate întrebările cu privire la numărul ales, încercând să ascundă 
examinatorului alegerea făcută. Cu alte cuvinte, testul de stimulare se 
bazează pe un scenariu de tip experimental, în care subiectul este 
provocat să spună o minciună, în condiţii controlate, pentru a se controla 
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capacitatea sa de răspuns fiziologic şi particularităţile răspunsului său 
nesincer. Examinatorul poate obţine astfel, un model de răspuns 
nesincer, specific subiectului examinat şi poate verifica parametrii săi 
fiziologici, în condiţii „normale”, în absenţa impactului emoţional pe 
care-l au întrebările relevante.  

Analizând tendinţa unor subiecţi de a fi diagnosticaţi mai greu, 
Gustafson şi Orne (1965) au demonstrat că o detectare corectă, într-un 
prim-test de stimulare, facilitează succesul detectărilor ulterioare, din 
testele cu întrebări relevante.  

Studiile de specialitate (Sense, 1978) arată că aplicarea unui test 
de stimulare, după primul test cu întrebări relevate, a crescut cu 28,2% 
nivelul de acurateţe al celui de-al doilea test cu întrebări relevante.  

În timp ce Widup şi Barland (1992) arată că poziţia testului de 
stimulare, în cadrul bateriei de teste, nu are efect asupra deciziilor 
psihofiziologului, Matte (1997) a demonstrat că aplicarea acestuia ca 
prim-test are ca efect reducerea scorurilor contra-tendinţă, atât pentru 
subiecţii nesinceri cât şi pentru cei inocenţi. Studiul arată că subiecţii 
sinceri sunt mai vulnerabili faţă de scorurile contra-tendinţă, astfel încât, 
procentul erorilor fals-pozitive este mai ridicat decât cel al erorilor fals-
negative.  

Rolul testelor de stimulare creşte şi mai mult în tehnicile de 
examinare bazate pe abordarea numerică, ce îşi bazează concluziile, în 
mod strict, pe alcătuire scorului datelor fiziologice şi exclud analiza 
comportamentală a subiectului din procesul de formulare a 
diagnosticului.  

În pofida diferenţelor de structură a studiilor de cercetare şi a 
validităţii ecologice scăzute a unor studii analoage, de laborator, bazate 
pe examinări cu paradigmă satirică, toate concluziile cercetărilor 
valorizează influenţa testului de stimulare asupra acurateţei examinării 
poligraf. Controversele ştiinţifice s-au disputat pe tema poziţiei testului 
de stimulare în cadrul bateriei de teste şi uneori pe conţinutul său, fapt 
ce a generat mai multe formate pentru acest gen de test. Dintre acestea, 
cele validate de Reid (1966), DoDPI (Institutul Poligraf al 
Departamentului Apărării – 1966), Barland (1978, 1992), Matte (1998) 
– sunt mai cunoscute, în timp ce testele descrise de Scarce (1978), 
Lovvorn (1978) şi Hickman (1978) – sunt mai puţin cunoscute.  

Testul S.A.T. (silent answer test) a fost definit de Reid (1966) 
ca având specific faptul că răspunsurile subiectului nu sunt verbalizate 
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ci se formulează mental, „în gând”, fiind numit şi „testul cu răspuns 
tăcut”. În legătură cu testele cu răspunsuri tăcute (S.A.T. – silent answer 
test), Horvath şi Reid (1972) au demonstrat efectul stimulator pe care 
acestea îl au asupra unor subiecţi nesinceri. Ei au utilizat în formatul 
S.A.T. doar teste cu întrebări relevante, recomandându-le pentru a fi 
utilizate în locul testelor de stimulare, în prima poziţie din bateria de 
examinare.  

În documentarea efectuată nu am găsit referinţe legate de 
utilizarea testului de stimulare cu numere, în format S.A.T. Interesul 
pentru această problemă a fost generat de curiozitatea ştiinţifică, pe de o 
parte, la care se adaugă necesitatea rezolvării unor situaţii din practica 
de examinare. Astfel, există situaţii în care unii subiecţii nesinceri au 
tendinţa de a eluda testul de stimulare cu numere, prin încălcarea 
prescripţiilor comportamentale şi de răspuns verbal, alteori se lucrează 
cu subiecţi care prezintă anumite particularităţi respiratorii care însoţesc 
răspunsurile verbale şi viciază expresia grafică a reactivităţii din aceste 
trasee şi, în alte situaţii, subiecţii au refuzat efectuarea testului de 
stimulare, invocând faptul că nu pot spune o minciună, chiar şi în 
condiţiile scenariului care stă la baza testului.  

Prezenta lucrare continuă preocupările de a realiza, în timp, un 
studiu complet privind impactul pe care-l au testele de stimulare cu 
numere, în format S.A.T., asupra reactivităţii psihofiziologice din 
examinările poligraf (Aniţei et al, 2009 a,b).  

În examinările poligraf reactivitatea psihofiziologică este un 
concept complex, care poate fi operaţionalizat în baza unui număr de 
peste 30 de indicatori psihofiziologici. Aceşti indicatori se pot grupa în: 
indicatori respiratorii, cardiovasculari şi electrodermali, în funcţie de 
traseul poligraf în care apar şi pentru măsurarea lor se folosesc criteriile 
de amplitudine, frecvenţă, durată şi complexitate a răspunsului 
fiziologic.  

Datorită numărului mare de indicatori psihofiziologici care se 
evaluează în procesul de analiză a datelor şi formulare a diagnosticului, 
studiul de faţă abordează numai o parte dintre aceştia: indicatorii 
electrodermali. În general, modificările reactivităţii electrodermale sunt 
cele mai frecvente şi cu relevanţă mai mare în criteriile de alcătuire a 
scorului şi interpretare a diagramelor.  

Deşi există unele studii (Matte, Reuss, 1992), care arată că 
traseele respiratorii şi cardiovasculare sunt cele mai predictive, din 
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punct de vedere a eficacităţii relative a datelor fiziologice, majoritatea 
autorilor(Johnson 1994, Olsen 1995 – apud Matte, 1997) valorizează 
reactivitatea electrodermală. Importanţa canalului electrodermal a 
determinat acordarea unei ponderi de 54% pentru acesta, în cadrul 
algoritmului matematic de alcătuire a scorului automată Polyscor, 
dezvoltat de Laboratorul de Fizică Aplicată al Universităţii „John 
Hopkins”, faţă de 24% pentru canalul cardiovascular şi 14% pentru 
respiraţie.  

Plecând de la aceste considerente, obiectivele studiului au fost 
structurate astfel: 

 
1) Obiective generale: 
a)Evaluarea comparativă a formatului de test de stimulare-

clasic(cu răspunsuri verbale), cu formatul S.A.T. (răspuns tăcut sau 
mental), prin prisma evoluţiei reactivităţii psihofiziologice a subiecţilor; 

b)Analiza consecinţelor utilizării formatului de test S.A.T. 
(răspuns tăcut sau mental) asupra parametrilor fiziologici, măsuraţi în 
testul de stimulare.  

 
2) Obiective specifice: 
a) Formularea unor concluzii preliminare pentru validarea unui 

nou format de test de stimulare ; 
b) Studierea reactivităţii electrodermale, în cadrul testului de 

stimulare cu numere în format S.A.T., pentru răspunsurile sincere şi 
nesincere.  

Cercetarea are un caracter explorator, formularea unor ipoteze 
de lucru fiind greu de realizat, în absenţa informaţiilor ştiinţifice din 
literatura de specialitate. Expectanţele legate de rezultatele prognozate 
sunt fundamentate pe observaţiile personale, din practica de laborator, 
care arată că răspunsul mental al subiectului are acelaşi efect asupra 
reactivităţii psihofiziologice ca şi răspunsul verbal.  

 
 
II. Metoda 
 
1. Participanţi 
Participanţii la experiment, în număr de 70, au fost selectaţi 

aleatoriu dintr-un număr de peste 500 de persoane examinate în 
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intervalul 2008–2010, în cazuri reale. Ei au fost împărţiţi în mod egal, în 
două eşantioane experimentale, în funcţie de formatul de test de 
stimulare utilizat (clasic-verbal şi SAT – cu răspuns tăcut).  

Eşantionul experimental – 35 de subiecţi, cu media de vârstă 
26,7 ani, dintre care 6 femei (17,1%) şi 29 bărbaţi (82,9%), examinaţi cu 
formatul de test de stimulare S.A.T.  

Eşantionul de control – 35 de subiecţi, cu media de vârstă 27,8 
ani, dintre care 3 femei (9%) şi 33 bărbaţi (91%), examinaţi cu formatul 
clasic de test de stimulare (cu răspuns verbal).  

 
2. Aparatură, instrumente, soft-uri, tipuri de teste 
Examinările s-au efectuat în cadrul Laboratorului poligraf din 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, cu sistemul poligraf 
computerizat LX4000, produs de Laffayette Instruments Co. şi soft-ul 
LX 10.02, respectându-se procedurile de lucru adoptate de Institutul de 
Criminalistică şi standardele recomandate de Asociaţia Americană 
Poligraf (APA).  

Bateria de examinare a inclus un număr de trei teste, format M. 
G.Q.T, descrise pe larg în metodologiile de lucru interne. Testul de 
stimulare a fost poziţionat ca test secund în cadrul bateriei de teste, în 
conformitate cu principiile tehnicii Reid.  

Măsurarea valorilor reactivităţii psihofiziologice s-a efectuat cu 
sistemul „Calipers statistics” din componenţa softului LX-10.02. 
Modulul „Calipers statistics” reprezintă un sistem ortogonal de axe 
(două verticale şi două orizontale) în interiorul cărora se pot măsura 
valorile absolute ale parametrilor fiziologici înregistraţi de aparat, 
utilizând ca unităţi de măsură: ohmi, cicli/min, bătăi/min., mmHg, 
minute, diviziuni, pixeli etc. Valorile amplitudinale ale reacţiei 
electrodermale au fost măsurate în diviziuni ale caroiajului diagramei 
poligraf, setarea nivelului de amplificare al traseului a fost ajustat la 
valoarea 2,5.  

 
3. Design-ul cercetării 
Experimentul are la bază un design inter-subiect (between-

subject’s design), cu măsurători comparate între cele două grupuri de 
subiecţi.  

Schema design-ului este următoarea: 
R1  X1  O1 R= selecţie aleatoare 
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R2  X2 O2 X1,2= intervenţie experimentală 
(modificarea formatului testului de stimulare) 

O1 şi O2= măsurători post-test 
Apreciez că, faptul de a lucra cu subiecţi aflaţi în condiţii de 

examinare reală, reprezintă un avantaj major al acestui studiu. 
Studiile de specialitate (Matte, 1997) arată dificultatea de modelare, 
în condiţii de laborator, a influenţei factorilor motivaţionali şi 
emoţionali din situaţiile juridice reale, factori care declanşează 
mecanismele neurofiziologice ce asigură detecţia comportamentului 
simulat.  

Planul experimental este unifactorial (de bază) cu o singură 
variabila independentă, nominală, dihotomică, definită de tipul sau 
formatul de test de stimulare utilizat (clasic-verbal sau S.A.T. – tăcut). 
Variabila dependentă este reactivitatea electrodermală, operaţionalizată 
prin valoarea amplitudinală a reacţiei electrodermale, pentru răspunsul 
nesincer la întrebarea privind numărul ales şi pentru răspunsurile sincere 
ale subiectului.  

Principala carenţă a acestui design este inegalitatea celor două 
grupuri experimentale, generată de diferenţele inter-individuale, care nu 
pot fi compensate total, prin selecţia aleatorie a subiecţilor. Variabilele 
exogene care pot afecta validitate cercetării sunt: efectul de poziţie a 
întrebărilor în topica testului, factori demografici (gen, vârstă şi nivelul 
de educaţie al subiectului), motivaţia subiectului etc. care pot induce 
anumite variaţii ale reactivităţii subiectului.  

În afară de selecţia aleatorie a subiecţilor, pentru fiecare grup în 
parte, controlul variabilelor experimentale s-a făcut prin: 

– modul de efectuare a instructajului, tăinuirea scopurilor 
cercetării, familiarizarea cu sarcina şi examinatorul (prin desfăşurarea 
interviului preliminar ), factori care au compensat efectul de reactivitate 
al subiecţilor; 

– monitorizarea comportamentului subiecţilor pe tot parcursul 
examinării; 

– participarea unui singur examinator poligraf, cu o atitudine 
constantă, neutră, binevoitoare faţă de toţi participanţii; 

– efectuarea examinărilor în prima parte a zilei şi utilizarea 
sistemelor de măsurare computerizată, pentru combaterea efectelor de 
instrumentar.  
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4. Procedura de lucru 
În instructajul testului de stimulare, pentru formatul S.A.T. 

(răspuns tăcut sau mental), s-a cerut subiectului să aleagă dintr-un set de 
şapte cartonaşe pe care sunt scrise numere diferite, un cartonaş. 
Subiectul trebuie să vizualizeze numărul scris pe cartonaş, fără ca 
examinatorul să vadă acest număr. Apoi, sub controlul tehnicii poligraf, 
subiectul este întrebat de fiecare dintre cele şapte numere scrise pe 
cartonaşe, în încercarea de identifica numărul ales. Subiectul este 
instruit să răspundă negativ la toate întrebările, inclusiv la cea privind 
numărul pe care l-a ales. Răspunsurile sale nu sunt verbalizate ci 
formulate mental, „în gând”.  

Testul de stimulare în formatul clasic, cu verbalizarea 
răspunsurilor, se desfăşoară după acelaşi scenariu-prezentat detaliat în 
literatura de specialitate (Reid et al, 1966).  

S-a efectuat măsurarea amplitudinii reacţiei electrodermale, atât 
pentru răspunsul nesincer (H_R) cât şi pentru răspunsul sincer (H_N), 
pentru ambele formate de test (clasic şi S.A.T.). Pentru evaluarea 
răspunsului sincer, s-a ales întrebarea care urmează după răspunsul 
nesincer(legat de numărul ales), deoarece după descărcarea fiziologică 
consecutivă răspunsului nesincer, nivelul de reactivitate psihofiziologică 
este minim.  

Modul de efectuare a măsurătorilor este prezentat în figura de 
mai jos:  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H_R 

H_N 
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III. Rezultate şi discuţii 
 
Prezentăm în tabelele nr. 1–2 indicii statistici de start, pentru 

mărimile care operaţionalizează variabila dependentă.  
 

Tabel nr. 1 – Amplitudinea reacţiei electrodermale pentru răspunsul nesincer al 
subiectului la numărul ales, pentru fiecare format de test  

(H_R_Clasic şi H_R_SAT) 

  

Media 
(m) 

Nr. 
subiecţi 

(N) 

Abaterea 
standard 

(s) 

Amplitudinea 
absolută 

(R) 

Indicele 
de 

simetrie

Indicele 
de 

aplatizare 

 
Amplitudine 
Relevantă 1 

(H_R_Clasic) 
3,40 35 2,07 9,3 1,18 1,88 

 
Amplitudine 
Relevantă 2 
(H_R_SAT) 

3,87 35 2,31 8,5 0,93 0,03 

 
Tabel nr. 2 Amplitudinea reacţiei electrodermale pentru răspunsul sincer al 

subiectului la testul de stimulare, pentru fiecare format de test 

 Media 
(m) 

Nr. 
subiecţi 

(N) 

Abaterea 
standard 

(s) 

Amplitudinea 
absolută 

(R) 

Indicele 
de 

simetrie

Indicele 
de 

aplatizare 

 
Amplitudine  

Neutră 1 
(H_R_Clasic) 

1,08 35 0,74 3,4 1,05 1,55 

 
Amplitudine 

Neutră 2 
(H_R_SAT) 

1,56 35 1,47 7,1 1,24 1,71 

 
Reprezentarea grafică a datelor statisticii descriptive este 

prezentată mai jos:  
Figura nr. 1 – Graficele box-plot pentru amplitudinea RED în cazul răspunsurilor 

nesincere şi sincere, prezentate comparativ, pentru cele două formate de test 
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Analiza exploratorie a datelor a arătat unele abateri de la 
normalitate a distribuţiilor, datorate, în principal, prezenţei unor valori 
excesive (vezi graficele box-plot). Ca strategie de abordare a valorilor 
excesive s-a optat pentru menţinerea lor în colecţia de date, ele fiind 
expresii ale particularităţilor fiziologice ale subiecţilor, frecvent întâlnite 
în practica de laborator.  

Datorită volumului eşantionului (N=35) şi a robusteţei pe 
care o prezintă testul t la unele situaţii de abatere de la 
caracteristicile de normalitate a distribuţiilor, s-a efectuat comparaţia 
dintre mediile parametrilor calculaţi pentru reacţia electrodermală 
(RED), pentru situaţia eşantioanelor independente, în funcţie de 
formatul testului de stimulare. Valorile testului t (Student) sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Tabel nr. 3 – Valorile testului t (Student) privind diferenţa dintre medii, între cele 

două tipuri de teste, pentru amplitudinea RED în cazul răspunsurilor 
nesincere(H_R_Clasic şi H_R_SAT) şi pentru amplitudinea RED în cazul 

răspunsurilor sincere(H_N_Clasic şi H_N_SAT)  
 

Limitele intervalului de 
încredere pentru media 
diferenţei (C. I. 95%) 

  
  

Media 
diferenţei 

(m) 
 

Abaterea 
standard 

(s) 
 Inferioară Superioară 

t 
 

Grade 
de 

libertate 
(df) 

 

p 
(bilateral) 

 

1 H_R_Clasic 
şi H_R_SAT 0,46 0,52 -1,51 0,58 -

0,89 68 . 52 

2 H_N_Clasic 
şi H_N_SAT 0,47 0,27 -1,03 0,79 -

1,71 68 . 09 

 
Pentru toate valorile reacţiei electrodermale (RED) nu s-au 

obţinut diferenţe, semnificative statistic, între cele două eşantioane 
experimentale. Valorile testului Student au fost: t (68)=0,89, p=. 52, 
pentru amplitudinea RED în cazul răspunsurilor nesincere şi t 
(68)=1,71, p=. 09, pentru amplitudinea RED în cazul răspunsurilor 
sincere.  

Indicele Cohen, pentru mărimea efectului, a avut următoarele 
valori: d=0. 21, în cazul răspunsurilor nesincere, d=0,40, în cazul 
răspunsurilor sincere. Chiar dacă aceste diferenţe dintre medii sunt 
relativ mici, în cazul răspunsurilor sincere, valoarea calculată a lui 
d(0,40) arată existenţa unei relaţii de intensitate medie, între formatul de 
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test şi amplitudinea RED. Acest lucru sugerează probabilitatea ca prin 
utilizarea unui eşantion mare de subiecţi, şi implicit prin creşterea 
puterii testului, să se poată evidenţia diferenţe semnificative statistic.  

Analiza acestor rezultate arată că utilizarea testelor de stimulare 
în format S.A.T., nu generează modificări semnificative ale valorilor 
reactivităţii electrodermale, atât în cazul răspunsurilor nesincere, cât şi 
în cazul celor sincere.  

 
 
IV. Concluzii 
 
Rezultatele studiului sunt solidare cu cele din cercetările anterioare 

(Aniţei et al, 2009 a, b), care arată efectul benefic al prezenţei testului de 
stimulare în cadrul bateriei de examinare şi faptul că, utilizarea formatului 
S.A.T. nu diminuează reactivitatea generală a subiecţilor. Mai mult decât 
atât, valorile absolute ale reacţiei electrodermale au fost mai mari în cazul 
răspunsurilor tăcute (S.A.T.), chiar dacă diferenţele faţă de formatul clasic 
nu au fost semnificative statistic.  

Caracterul inedit al studiului rezidă în formatul S.A.T., ales 
pentru testul de stimulare cu numere, fără referinţe în literatura străină 
de specialitate. Efectul acestui tip de test a fost analizat prin comparaţie 
cu formatul verbal, clasic, al testului de stimulare, în încercarea de a 
realiza un studiu de validare al acestui format. Dacă în cercetările 
anterioare am arătat impactul acestui format de test asupra acurateţei 
examinării, în general, acum am urmărit valorile reactivităţii 
psihofiziologice în interiorul testului de stimulare, fără a urmări efectul 
său asupra testelor cu întrebări relevante. Apreciez că acest test prezintă 
un potenţial insuficient explorat, legat de impactul asupra subiectului 
examinat şi de modul în care el activează mecanismele neurofiziologice 
ale detecţiei.  

Aplicabilitatea acestui format de test vizează rezolvarea unor 
situaţii particulare ce pot apare în timpul examinărilor:  

– contracararea deficienţelor respiratorii ale unor subiecţi; 
– combaterea contramăsurilor practicate de unii subiecţi 

nesinceri în tentativa de eludare a testului; 
– realizarea unor şabloane respiratorii pentru comparaţia cu cele 

din timpul testelor cu întrebări relevante, în situaţia prezenţei 
unor distorsiuni (voluntare sau involuntare); 
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– prezenţa unor simptome de gât uscat, iritaţie la nivelul gâtului 
sau tuse, manifestate de unii subiecţi; 

– prevenirea tentativelor de încălcare a prescripţiilor de răspuns 
verbal la întrebările testului de stimulare cu numere, îndeosebi 
pentru variantele de teste cu soluţie necunoscută.  
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DIMENSIUNI ALE MANAGEMENTULUI CARIEREI 
 

Lect. dr. Georgeta PÂNIŞOARĂ
 

 
 
1. Modele ale managementului carierei 

Rezultatele descrise în proiectul de faţă sunt susţinute de proiectul MOTIVAREA 
PENTRU CARIERA DIDACTICĂ. CENTRUL UNIVERSITAR DE ORIENTARE 
PROFESIONALĂ PENTRU CARIERA DIDACTICĂ ŞI DE MANAGEMENT AL 
CARIEREI DIDACTICE CNCSIS 190/2007.  

Modelul competenţelor.  Dezvoltarea carierei găseşte un suport 
practic în evaluarea şi optimizarea competenţelor la nivelul angajaţilor. 
Această perspectivă pleacă de la modelul competenţelor, model care s-a 
constituit drept un răspuns la schimbările apărute la nivelul 
organizaţiilor, al posturilor ori condiţiilor mediului de lucru. Spre 
exemplu, Harry Schroder (apud Davies, Ellison, 1999) a identificat o 
listă de competenţe manageriale pentru obţinerea unor performanţe 
ridicate. O parte dintre aceste competenţe reprezintă: căutarea de 
informaţii; flexibilitatea conceptuală; managementul interacţiunilor; 
impactul şi influenţa asupra angajaţilor; orientarea spre rezultate; 
orientarea spre dezvoltarea proprie şi a celorlalţi; încredere în forţele 
proprii; orientare proactivă, la care alte studii au adăugat: competenţele 
de comunicare (orală şi scrisă); toleranţa/rezistenţa la stres.  

De altfel, se observă că există un număr însemnat de cercetări 
privind identificarea criteriilor care conduc la construcţia sistemului de 
competenţe. Astfel, preluând modelul lui Dreyfus (apud Davies, Ellison, 
1999), distingem cinci etape: novice, începător-avansat, competent, 
specialist şi expert.  

În stadiul de novice, o persoană execută activitatea relativ rigid, 
folosind faptele şi regulile pe care le-a învăţat; percepţia situaţională 
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este minimă, acţiunea novicelui fiind puţin legată de unicitatea 
condiţiilor ce au produs problema cu care se confruntă.  

În stadiul de începător-avansat, performanţa persoanei este 
îmbunătăţită de experienţa mai multor situaţii în care a lucrat. 
Înţelegerea fenomenelor începe să se afle dincolo de faptele şi regulile 
învăţate, dar percepţia situaţională este încă limitată – fiecare condiţie 
de lucru este tratată ca având o importanţă egală.  

Cel de-al treilea stadiu este reprezentat de asigurarea 
competenţei. Angajatul apreciază orizontul şi nivelul sarcinilor pe care 
le primeşte, recunoaşte mai multe aspecte şi poate selecta şi concentra 
ceea ce este mai important în comparaţie cu elementele cu o importanţă 
mai scăzută; de asemenea, poate discerne obiectivele pe termen lung. 
Persoana începe să folosească în activitate rutine şi proceduri 
standardizate.  

Nivelul specialistului reprezintă cel de-al patrulea stadiu. Acum 
angajatul vede situaţiile cu care se confruntă mai degrabă ca pe un 
sistem, ca pe un întreg decât ca aspecte izolate; observă, de asemenea, 
ce este mai important în situaţii şi poate devia de la norme şi reguli dacă 
acest lucru este necesar.  

Ultimul nivel este reprezentat de atingerea calităţii de expert. 
Angajatul manifestă o înţelegere de profunzime a situaţiilor cu care se 
confruntă şi utilizează un mod intuitiv în a face acest lucru. În acest 
stadiu, persoana posedă şi foloseşte un larg repertoriu de planuri şi 
stratageme pentru a rezolva situaţiile care se schimbă şi are o viziune 
asupra modalităţilor în care poate rezolva cu succes majoritatea 
situaţiilor de lucru.  

Este evident că managementul carierei trebuie să urmărească 
dezvoltarea angajaţilor prin asigurarea, la nivelul unor multiple 
competenţe, a parcursului din stadiul de novice în direcţia stadiului 
de expert. De ce este util în managementul carierei modelul 
competenţelor.  

 
1.2. Teoria ancorelor carierei a fost definită şi dezvoltată de 

către Edgar Schein (1975). Autorul consideră că, simultan cu conturarea 
unei identităţi ocupaţionale, consemnăm şi apariţia unui tipar distinct al 
scopurilor, valorilor şi nevoilor proprii din punctul de vedere al carierei. 
Schein a remarcat, în urma cercetărilor efectuate, că se poate vorbi 
despre cinci astfel de tipare: competenţa funcţională, competenţa 
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managerială, siguranţa, autonomia, creativitatea (teoria a fost ulterior 
completată de către autor cu ancora stilului de viaţă, provocarea la 
competiţie şi servirea unei cauze).  

• Competenţa funcţională (tehnică). Persoanele incluse în 
această categorie îşi aleg locul de muncă în vederea asumării şi 
practicării responsabilităţilor pentru care şi-au dezvoltat abilităţile 
teoretice şi practice. Pentru acestea, dezvoltarea profesională presupune 
perfecţionarea şi extinderea capacităţilor şi deprinderilor, punând un 
preţ mai mic pe funcţii manageriale şi jocuri „politice”. Interesul major 
al indivizilor definiţi de acest tipar se direcţionează în special spre 
performarea sarcinilor pe care le cunosc; sunt persoanele care 
îndeplinesc rolurile de expert, persoane de care orice organizaţie are 
nevoie într-o măsură însemnată (mai ales în perioadele de expansiune 
maximă sau de schimbare accentuată).  

Aceşti membri ai organizaţiei dovedesc un nivel crescut de 
angajament, dorinţa de a participa la stabilirea scopurilor organizaţiei, 
dar, simultan, ei încearcă necesităţi de autonomie în atingerea lor, din 
momentul în care au definit în mod clar ceea ce trebuie făcut. 
Provocarea reprezintă o caracteristică importantă, apreciată de aceşti 
membri în ceea ce priveşte munca proprie. Tocmai de aceea pentru ei 
promovarea într-o organizaţie nu înseamnă doar creştere ierarhică, ci se 
defineşte prin obţinerea unor beneficii mai mari, o muncă mai 
interesantă sau un buget extins pentru ceea ce fac.  

• Competenţa managerială. Conform lui Schein, angajaţii care 
pot fi incluşi în această categorie au ca scop real managementul – 
dorinţa de a conduce, promovarea pe posturi manageriale înalte – şi îşi 
văd competenţa legată de trei domenii:  

a) analitic – de analiză, sinteză şi rezolvare a problemelor care 
de multe ori au nevoie de soluţii integratoare, implicând mai multe arii 
de activitate, ce sunt uneori destul de ambigue;  

b) interpersonal – de influenţare, de conducere şi control al 
celor din jur, de motivare eficientă astfel încât să-i determine pe aceştia 
să acţioneze pentru îndeplinirea scopurilor;  

c) emoţional – definind acţiunea responsabilă de a exercita 
puterea (puterea de a sancţiona, de a concedia pe cineva, de a lua decizii 
care îşi vor arăta doar pe termen lung avantajele şi conform cărora 
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membrii valoroşi ai echipei pot fi dezavantajaţi temporar) şi de a nu se 
demotiva când apar crize interpersonale sau organizaţionale.  

Iată, aşadar, că indivizii care dezvoltă o competenţă managerială 
consideră, spre deosebire de primii (care au ca ancoră competenţa 
funcţională), că specializarea este o capcană; sunt persoane energice, dornice 
de a deţine controlul, atât asupra situaţiei, cât şi asupra persoanelor din jur;  

• Siguranţa. Pentru cei cu o astfel de perspectivă centrală, 
valoarea dominantă este dată de un contract sigur, pe termen lung, de o 
activitate predictibilă, în organizaţii „sigure”, stabile financiar; 
dezvoltarea competenţelor este importantă în măsura în care îi sprijină 
să menţină această stabilitate şi anumite beneficii sigure, atât pentru 
viaţa profesională, cât şi în plan personal. Persoanele caracterizate de 
această ancoră adoptă uşor valorile şi normele organizaţiei, acceptă să li 
se spună ce să facă şi cum să facă, ştiind că astfel îşi asigură, într-un 
anumit grad, siguranţa dorită.  

• Independenţa. Angajaţii motivaţi de autonomie abordează cu 
deschidere posturile care nu le îngrădesc libertatea de mişcare şi de 
acţiune, guvernate de poziţii în care nu alţii le stabilesc programul, 
modul de comportare, regulile conform cărora se desfăşoară munca; ne 
aflăm la polul opus celor din segmentul anterior (care valorizau găsirea 
unei perspective pe termen lung); la categoria prezentă mobilitatea poate 
fi mult mai mare, întrucât scopul este fructificarea oportunităţilor care 
apar. Categoria persoanelor cu ancora carierei în acest segment cuprinde 
persoane intuitive, cu stil de muncă adaptat, ritm propriu de acţiune, în 
funcţie de criteriile personale pe care şi le creează, cu o mare încredere 
în propria persoană, în capacităţile individuale şi sunt recomandate 
pentru conducerea diferitelor proiecte organizaţionale.  

• Creativitatea (antreprenorială). Angajaţii care posedă această 
componentă la nivel ridicat pot deţine şi nevoile şi valorile conturate 
anterior, dar înţeleg să şi le exercite în mod creativ; avem de-a face cu 
persoane care doresc să dezvolte proiecte sau produse personale, 
întreprinzători care, de multe ori, dezvoltă propriile afaceri sau devin 
inventatori (de afaceri sau produse); fiind centraţi pe produs/proiect, este 
posibil în multe cazuri să nu dezvolte la un nivel înalt capacităţile 
manageriale; în schimb, îşi urmăresc de timpuriu interesele creative, 
acestea fiind de multe ori dublate de talent şi de o motivaţie puternică.  
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În anii ’80, E. Schein şi-a dezvoltat teoria, adăugând alte trei 
tipuri de ancore: stilul de viaţă, provocarea la competiţie şi servirea (cu 
dedicaţie) unei cauze.  

 
1.3. Teoria lui Holland. J. Holland a surprins încă din 1973 

şase orientări ocupaţionale distincte pe care fiecare dintre noi le 
poate avea, ceea ce înseamnă că, exprimând o anumită orientare, 
individul este mai apropiat de ocuparea anumitor posturi, cu 
responsabilităţi specifice.  

 
Tipul realist preferă activităţile explicite, ordonate, în această 

categorie încadrându-se persoane care se văd pe ele însele ca 
demonstrând abilităţi mecanice mai mult decât abilităţi sociale. 
Realitatea este văzută în termeni simpli, tradiţionali.  

Tipul artistic preferă activităţile nesistematice, ambigui, lipsite 
de constrângeri. Astfel, se preferă produsele artistice, fie că este vorba 
despre manipularea cuvintelor, influenţarea oamenilor sau forme fizice 
de creaţie. În această categorie regăsim persoane expresive, originale, 
nonconformiste, independente. Aceştia văd lumea într-o manieră 
flexibilă, nonconvenţională.  

Tipul social va opta pentru profesii ca medic, asistentă 
medicală, profesor, consilier, întrucât preferă „manipularea” (pozitivă) a 
celorlalţi, presupunând informarea, instruirea, dezvoltarea sau 
vindecarea lor. Cei ce aparţin acestei categorii îşi dezvoltă cu predilecţie 
abilităţile sociale (comunicare, empatizare, controlul conflictelor etc.), 
văzând lumea într-o manieră flexibilă.  

Tipul întreprinzător preferă, de asemenea, să lucreze cu 
oamenii, însă exercitându-şi controlul şi conducerea pentru succesul 
activităţii. Întreprinzătorii, după cum demonstrează şi titulatura dată 
acestei categorii, vor desfăşura activităţi care presupun iniţiativă, aşadar 
orice activitate ce presupune vânzare – cumpărare – conducerea unei 
afaceri de orice dimensiune aparţine acestei categorii.  

Tipul convenţional preferă activităţile organizate, explicite, dar, 
spre deosebire de tipul realist care optează cu predilecţie spre 
manipularea obiectelor, cel convenţional lucrează mai ales cu 
informaţiile verbală sau numerică, conform unor strategii algoritmice. 
Sunt persoane conformiste, care folosesc foarte rar creativitatea în 
activitatea lor, preferând calea standardizată şi de aceea, în categoria 
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„convenţionalismului” se subsumează activităţile care trebuie făcute 
conform unor reguli.  

Tipul investigativ este caracterizat de stilul observativ şi de 
analiză, determinat în acţiunile sale de scopul cunoaşterii. Pentru ei 
lumea este originală, complexă, abstractă.  

Plecând de la acest model, cunoscând şi reflectând la orientarea 
care i se potriveşte, cei care îşi aleg cariera pot fi mai aproape de o 
profesie care să le aducă satisfacţii. Uneori, mai multe tipuri se 
intersectează intrând astfel în alcătuirea unui profil ocupaţional, iar, în 
cazul în care caracteristicile acestora sunt asemănătoare, există mari 
şanse ca profesia aleasă conform abilităţilor corespunzătoare lor să 
atragă succesul. Dacă se combină preferinţele pentru tipuri 
complementare, opuse, va exista o compatibilizare parţială care va 
conduce şi la insatisfacţii.  

Modelul lui Holland ilustrează practic cum putem dezvolta un 
management al carierei bine fundamentat pe abilităţile şi „talentele” 
naturale ale individului. O potrivire între acestea din urmă şi profesia 
ocupată poate fi generatoare de succes şi satisfacţie în muncă pentru cel 
ce este obiectul unei asemenea echilibrări. Dar un astfel de demers este 
bine să înceapă încă din perioada în care individul se află în sistemul de 
educaţie şi învăţământ şi să continue armonios pe parcursul întregii sale 
vieţi.  

 
2. Dominantele valorice şi impactul lor în managementul 

carierei 
 
Am încercat să dezvoltăm un exerciţiu, deopotrivă de 

introspecţie cât şi de caracterizare valorică, astfel încât să definim 
tabela valorică dominantă pentru subiecţii investigaţi. Am intenţionat 
astfel să creăm o bază de pornire pentru elementele fundamentale în 
construcţia identitară a persoanelor aflate în faţa unei decizii de 
carieră. Am utilizat în acest scop un exerciţiu adaptat după literatura 
în vigoare (vezi şi Pânişoară G., Pânişoară I.-O., 2004, 2005; 
Boyatzis, R., McKee, A., 2005). Astfel, subiecţii au trebuit să aleagă 
mai întâi dintr-o listă de atribute valorice 15 care considerau că li se 
potrivesc. În etapa următoare ei au trebuit să renunţe la 10 dintre 
acestea rămânând în final cu 5 (reprezentând „nucleul dur” al tabelei 
lor valorice), acestea din urmă urmând a fi ierarhizate. Lista din care 
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trebuiau să facă aceste opţiuni conţinea 81 de astfel de determinante 
valorice.  

 
Adaptabilitate  Afectivitate Ambiţie 
Amuzament Arată chibzuinţă Asumare de riscuri 

Asumarea 
responsabilităţilor 

Autocontrol Autonomie 

Autoritate Bogăţie  Calm 
Centrare pe câştig Centrare pe succes Competenţă 

Competitivitate Conformism Conştiinciozitate 

Control Cooperarea cu ceilalţi Creativitate 

Cumpătare Curaj Curăţenie 
De încredere/ pe care te 
poţi baza 

Dependenţă Dezvoltare personală 

Dominare Dorinţa de a fi cu 
ceilalţi 

Dorinţa de a-i sprijini pe 
ceilalţi 

Dovedeşte răbdare Eficienţă Egalitate 

Entuziasm Faimă Fericire 
Fericire familială Frumuseţe Grijă 

Hotărâre Iertare Impulsivitate 

Independenţă Inteligenţă Iubire  

Încăpăţânare Înţelepciune Libertate 

Loialitate Mândrie Onestitate 

Organizare Originalitate  Perfecţionism 

Persoană curtenitoare Persoană disciplinată Persoană sentimentală 
Politeţe Prietenie Profesionism 

Provocare Punctualitate  Putere 
Rafinament Realizare Recunoaştere socială 

Religiozitate Respect Satisfacţie  

Sănătate Securitate economică Sensibilitate/emotivitate  
Sinceritate Sociabilitate Spirit de aventură 

Spirit de ordine Stabilitate Tenacitate în urmărirea 
scopurilor 

Toleranţă Viaţă confortabilă Voioşie 
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De altfel, sfera de acţiune conceptuală a unora dintre aceste 
determinante era sensibil unitară, intenţia noastră fiind însă aceea ca 
subiecţii să aibă la dispoziţie o arie largă de nuanţe. Ierarhia primelor 
cinci astfel de valori (deşi aria de distribuţie a fost destul de extinsă, 
majoritatea valorilor fiind incluse) în determinantele subiecţilor, a arătat 
astfel: 

1. Fericire familială; 
2. Onestitate-sinceritate; 
3. Iubire; 
4. Ambiţie; 
5. Sănătate.  
Pe următoarele locuri, la egalitate s-au situat determinantele 

valorice: realizare profesională şi prietenie şi foarte aproape cumulul 
determinantelor autonomie-independenţă.  

Să facem o scurtă analiză a acestor alegeri pentru a putea 
creiona matricea identitară a persoanei incluse în structura de formare în 
învăţământul superior cu accent pe dezvoltarea întregului din 
perspectiva managementului carierei.  

Fericirea familială drept determinant valoric a fost considerat 
de către subiecţi ca fiind un concept integrator; pe de altă parte, 
opţiunea populaţiei chestionate a fost reliefată şi în raţionamentul 
conform căruia o astfel de valoare ar constitui o bază absolut 
necesară în demersul ulterior de construcţie a altor valori. Existenţa 
fericirii familiale a fost considerată absolut necesară pentru ca ei să 
poată să îşi dezvolte într-un mod plenar viaţa în interiorul altor 
valori, de asemenea alese. Centrarea primelor trei locuri pe valorile 
sociale (fericire familială, onestitate-sinceritate, iubire) pune în 
evidenţă latura afectiv-psihosocială a înţelegerii propriei existenţe 
(deci şi a concepţiei despre modul în care îşi va construi propria 
carieră), latură ce se constituie astfel într-un fel de matrice de 
dezvoltare a deciziilor proprii de viaţă.  

Locul al doilea este reprezentat de către cumulul valoric 
onestitate – sinceritate. De altfel, în aceeaşi arie tematică şi conceptul de 
loialitate a înregistrat un cuantum consistent al alegerilor. Perspectiva 
sub care privim acest segment valoric este una încurajatoare pentru 
demersurile de management în carieră unde conceptul se loialitate 
organizaţională, spre exemplu, reprezintă un domeniu de studiu fecund, 
un câmp de analiză ţinând de succesul organizaţiei ca întreg. Este 
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evident că o astfel de arie valorică se poate însă diminua în timp, supusă 
unor presiuni venite din plan social. Iată de ce, mediul economic public 
şi privat ar trebui să ia în considerare o astfel de linie de plecare în 
încurajarea absolvenţilor în a-şi păstra pe un rang înalt această opţiune 
valorică.  

Alegerea iubirii drept determinanta valorică ocupantă a locului 
trei în ierarhia alcătuită de către subiecţii noştri posedă o dublă 
relevanţă: pe de o parte ilustrează interesele vârstei, pe de alta (similar 
primului concept ales, cel de fericire familială) perspectiva adoptată de 
către subiecţi este aceea că un astfel de concept ar fi unul integrator 
incluzând multe dintre celelalte valori din listă.  

Pe cel de-al patrulea loc în ierarhia valorilor subiecţii 
chestionaţi au situat ambiţia. Este revelator faptul că această alegere a 
fost făcută în virtutea unei valori transversale, intrinseci, ca motor de 
dezvoltare a altor valori din aceeaşi sferă conceptuală.  

S-a remarcat astfel faptul că ambiţia este un factor care depinde 
doar de persoana subiecţilor (deci poate fi controlat, poate fi optimizat) 
conducând, prin aceasta, la valori asociate (cum ar fi, spre exemplu, 
centrarea pe succes ori recunoaşterea socială) dacă sunt aditivate 
condiţii de dezvoltare favorabilă.  

Putem spune că, o astfel de opţiune are, astfel, valenţe pozitive 
în sfera dezvoltării carierei de către studenţi deoarece ea poate fi 
utilizată multiplu şi în contexte variate.  

Pe cel de-al cincilea loc, populaţia investigată a ales să situeze 
tot o valoare considerată de bază: sănătatea. Utilizând post-chestionare 
metoda convorbirii s-a relevat ulterior faptul conform căruia sănătatea 
este o valoare platformă, dacă aceasta nu există, celelalte valori putând 
să fie atinse mai greu sau devenind chiar imposibil de atins.  

Situate după locul cinci avem la egalitate două valori: 
realizarea profesională şi prietenia. În ceea ce priveşte realizarea 
profesională, această valoare a fost direcţionată în perspectiva 
debutului vieţii active, a demersului de construcţie a traiectului 
profesional. Chiar dacă o putem vedea şi ca o etapă cu consecinţe 
specifice pentru managementul carierei în zona debutului acestuia, o 
asemenea valoare este în poziţia de a ne obiectiva rolul proiectelor de 
dezvoltare a imaginii despre carieră în decursul pregătirii 
universitare. Situarea prieteniei ca valoare în aceeaşi poziţie denotă, 
pe de altă parte, rolul pe care programele de team-building pot să îl 
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aibă la nivelul dezvoltării carierei, atât în faza iniţială cât şi în faza 
continuă. Cuplul determinantelor autonomie-independenţă poate fi 
privit la rândul său ca un derivat al vârstei intervievaţilor (18-22 ani 
fiind conform studiilor în vigoare – vezi si J.M. Tarule şi R.P. 
Weathersby în Cascio, 1986 – etapa intitulată: părăsirea familiei, 
conţinând separarea de familie, reducerea dependenţei de suportul 
familial şi de autoritatea acesteia, mai multă autonomie în ceea ce 
priveşte planificarea vieţii, deciziile iniţiale privind ceea ce va studia, 
ce carieră va urma etc.), dar şi un real punct de start pentru investiţia 
în propria carieră din punctul de vedere al subiectului şi de oferirea 
unui câmp de responsabilizare superior din punct de vedere al 
angajatorului.  

Ca o concluzie parţială, putem să observăm că, în primele cinci 
poziţii au fost ierarhizate patru valori cu accent pe dimensiunea 
psihosocială (fericire familială, onestitate-sinceritate, iubire şi sănătate) 
şi doar una singură în aria dezvoltării profesionale. O astfel de balanţă 
inegală poate fi un indicator concret al modului în care programele de 
orientare în carieră trebuie concepute, de gradul în care acestea trebuie 
să conţină dimensiuni de tipul: comunicare, lucru în echipă, motivare, 
elemente de gândire pozitivă etc.  
 
 

3. Determinantele valorice ale carierei 
 

Pentru definirea imaginii de start a structurii identităţii carierei 
în momentele de debut a acesteia am realizat şi o altă activitate de 
cercetare profundă a bazelor acestei identităţi la subiecţii investigaţi. 
Astfel, am apelat la o metodă introspectivă corelată cu dezbaterea de 
grup şi ulterior cu dimensiunea concentrativă a unor focus-grupuri. Am 
completat astfel imaginea oferită de motivele pentru care ei şi-au ales 
cariera pe care o urmează în prezent. Le-am cerut să îşi închipuie că 
profesia pentru care se pregătesc nu ar exista şi să îşi aleagă alte trei 
cariere explicând totodată şi motivaţia care se află în spatele unor 
asemenea alegeri. Activitatea, ca şi cea de analiză a propriei tabele de 
valori a urmărit un scop dublu: pe de o parte un demers de investigare a 
opţiunilor subiecţilor, pe de altă parte nu am neglijat demersul formativ 
al managementului carierei în acţiune evidenţiind faptul că motivele 
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pentru care ei aleg celelalte trei cariere reprezintă dimensiuni intrinseci 
ale satisfacţiei pe care o pot obţine dintr-un job şi le-am cerut să 
identifice un mod de a experimenta acest lucru în cariera pentru care se 
pregătesc în momentul de faţă.  

Principalele motivaţii ale diferitelor cariere alese s-au încadrat 
în câteva categorii fundamentale. Astfel carierele alternative pentru care 
au optat ar fi trebuit să le ofere subiecţilor: 

– creativitate, ineditul unor situaţii; 
– contactul cu ceilalţi, posibilitatea de a-i ajuta pe oameni; 
– libertate, posibilitatea de a călători; 
– stimularea pasiunii pentru cunoaştere, posibilitatea de a 

analiza fenomene noi, de a descoperi; 
– recunoaşterea socială, posibilitatea de a face ceva însemnat, 

marcant; 
– posibilitatea de a-şi pune în valoare un talent (în special în 

zona artistică).  
Dacă este să înglobăm toate aceste caracteristici în 

determinantele fişei postului pentru cariera pentru care cineva se 
pregăteşte, probabil că am obţine ingredientele unui job ideal din 
punctul de vedere al majorităţii celor care îşi construiesc o carieră. Pe de 
altă parte astfel de elemente sunt (separat sau împreună) un aspect vital 
pentru un management de carieră eficient: chiar dacă unele cariere nu le 
presupun la o primă vedere pe unele dintre acestea în măsura în care le 
evidenţiază altele (spre exemplu, profesiile de medic, de cadru didactic 
etc. erau cele care evidenţiau în mod plenar „contactul cu ceilalţi, 
posibilitatea de a-i ajuta pe oameni”), un management de carieră 
judicios poate fi gândit în direcţia dezvoltării unor laturi mai puţin 
vizibile ale unor profesii astfel încât percepţia celor care le îndeplinesc 
pe acestea să le poată înregistra şi să putem vorbi, în acest mod, de o 
creştere a satisfacţiei muncii la angajat.  
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PROPUNERE A UNOR INDICATORI 
CE SE POT UTILIZA ÎN DETERMINAREA 

VULNERABILITĂŢILOR ŞCOLILOR 
 

Cristian-Mihai POMOHACI
 
 

Cum se raportează adolescentul la fenomenul violenţei în şcoli? 
Care sunt factorii la care adolescenţii sunt mai vulnerabili? Găsirea unui 
răspuns la aceste întrebări a stat la baza cercetării realizate în iunie 2009 
într-o serie de şcoli generale şi licee. Cercetarea a fost susţinută de Serviciul 
de Prevenire al Poliţiei Capitalei şi Inspectoratul Şcolar Bucureşti. 
Obiectivul general al acelei cercetări a fost identificarea vulnerabilităţilor 
şcolilor în vederea realizării unei strategii de prevenire a violenţei în şcoli. 
Pornind de la datele culese în acea perioadă din şcoli şi licee, am încercat să 
vedem opinia elevilor vizazi de vulnerabilităţile instituţiilor şcolare.  

În lucrarea „Psihologia vârstelor”, doamna Ursula Şchiopu afirmă 
că începutul adolescenţei reprezintă „[…] ieşirea din societatea de tip 
tutelar, familial şi şcolar şi intrarea în viaţa cultural-socială mai largă a 
şcolii şi chiar a oraşului.” De aceea unul din grupuri a fost cel al elevilor de 
14 ani, grup pe care l-am împărţit în două loturi după genul subiecţilor (fete, 
băieţi). O a doua categorie a fost cea a tinerilor de 18 ani, deoarece la 
această vârstă „sub o formă sau alta, independenţa este dobândită sau pe 
cale de a fi dobândită (…), fapt ce aduce cu sine un plus de energizare şi 
dilatare a personalităţii”(5). Considerând că aceste perioade sunt un pic mai 
deosebite în formarea tinerilor am vrut să vedem dacă există moduri diferite 
de percepţie a vulnerabilităţilor şcolilor între cele două grupuri. De aceea în 
cadrul acestei cercetări am folosit 4 loturi de subiecţi conform cu structura 
prezentată în tabelul de mai jos: 

 Număr 
Clasa a 8-a fete 264 
Clasa a 8-a băieţi 202 
Clasa a 12-a fete 123 
Clasa a 12-a 
băieţi 

113 

                                                 
 Universitatea „Spiru Haret”. 
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Ca instrument s-a folosit chestionarul. Acesta are 29 de itemi, 
21 întrebări închise, 5 întrebări deschise şi 3 întrebări de identificare. 
Chestionarul a fost aplicat în licee şi şcoli generale în perioada 3–8 mai 
2009, iar centralizarea şi prelucrarea datelor s-a realizat în perioada 9–
15 mai 2009.  

Din chestionar am selectat întrebările ce vizau următoarele 
teme: 

1. nesiguranţa în drumul spre şcoală şi în şcoală; 
2. droguri în şcoli; 
3. băuturi alcoolice în şcoli; 
4. relaţia cu personalul de pază.  
Pentru analiza acestor aspecte am folosit doi indicatori propuşi 

de sociologul Peter R. Hofstatter.  
Primul indicator este indicatorul opiniei majoritare şi se 

calculează conform formulei: 

%100
)%100()( 0ppp

I OM
−⋅−

= −+  

unde  
p+ = procentul celor ce au o opinie favorabilă 
p- = procentul celor ce au o opinie nefavorabilă 
p0 = procentul celor ce nu-şi exprimă o opinie 
Avem următoarea interpretare a indicatorului: Valorile pozitive 

ale acestui indicator reprezintă acord cu întrebarea, valorile negative ale 
acestui indicator reprezintă dezacord cu întrebarea şi dacă indicatorul 
are valoarea 0 atunci nu există o opinie majoritară.  

Al doilea indicator este cel al actualităţii temei şi are următoarea 
formulă: 

0p
pp

I AT
−+ ×=  

unde  
p+ = procentul celor ce au o opinie favorabilă 
p- = procentul celor ce au o opinie nefavorabilă 
p0 = procentul celor ce nu-şi exprimă o opinie 
În urma prelucrării datelor am obţinut următoarele rezultate: 

 
1. Ai lipsi de la ore din cauză că te simţi în nesiguranţă la 

şcoală sau în drumul spre şcoală? 
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Indicele opiniei majoritare 
Ai lipsi de la ore din cauză că te simţi în nesiguranţă la şcoală sau în drumul spre şcoală?

(Iom)
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Se observă că în general elevii nu simt acel grad de nesiguranţă 

în şcoală sau în drumul spre şcoală care să-i facă să chiulească de la ore.  
Indicele actualităţii temei 

Ai lipsi de la ore din cauză că te simţi în nesiguranţă la şcoală sau în drumul spre şcoală? 
(Iat)

7.0
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20.0

25.0

8f 8b 12f 12b

 
Aici se observă faptul că din cele trei categorii, fetele din clasa a 

8-a sunt cele care se gândesc cel mai puţin la problema siguranţei în 
şcoală sau în drumul spre şcoală.  
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2. Există elevi care consumă, în incinta sau în vecinătatea 
şcolii, droguri sau alte substanţe interzise? 

Indicele opiniei majoritare 
În şcoală există elevi care consumă, în incinta sau în vecinătatea acesteia, droguri sau alte 

substanţe interzise? (iom)
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Dacă şi de această dată avem pentru toate loturile „dezacord”, se 

observă o uşoară diferenţiere între intensităţile acestor dezacorduri.  
 
Indicele actualităţii temei 

În şcoală există elevi care consumă, în incinta sau în vecinătatea acesteia, droguri sau alte 
substanţe interzise?(iat)

5.37
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Interesul faţă de această problemă este clar diferit pornind de la 

elevele de clasa a XII-a unde indicele este 24,19 până la elevele de clasa 
a 8-a la care indicatorul este 5,37.  
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3. Există elevi care consumă, în incinta sau în vecinătatea 
şcolii, băuturi alcoolice? 

Indicele opiniei majoritare 
Există elevi care consumă, în incinta sau în vecinătatea şcolii, băuturi alcoolice?(iom)
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Aici avem tot dezacord cu enunţul, dar se observă la elevii de clasa a 
XII-a un dezacord mai slab în raport cu ceilalţi elevi.  

Indicele actualităţii temei 
Există elevi care consumă, în incinta sau în vecinătatea şcolii, băuturi alcoolice?(iat)

8.65

16.96

34.94

18.97

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

8f 8b 12f 12b

 
Aici se păstrează aceeaşi distribuţie ca la itemul anterior, doar 

că valorile sunt un pic mai ridicate.  
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4. Crezi că personalul însărcinat cu paza şcolii îşi 
îndeplineşte sarcinile într-o mare măsură? 

Indicele opiniei majoritare 
Crezi că personalul însărcinat cu paza şcolii îşi îndeplineşte sarcinile într-o mare măsură? 

(iom)
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Aici se observă că, pentru nici unul din loturi, nu avem o opinie 
majoritară.  

Indicele actualităţii temei 
Crezi că personalul însărcinat cu paza şcolii îşi îndeplineşte sarcinile într-o mare măsură? 

(iat)

18.71
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Elevii de clasa a VIII-a sunt cei mai interesaţi de problemă.  
 
 
Concluzii 
 
Cu ajutorul indicatorilor prezentaţi putem realiza o analiză mai 

amănunţită asupra datelor. De exemplu putem realiza o ierarhizare a 
problemelor. Se observă că indiferent de clasă şi gen, subiecţii consideră 
cea mai importantă problemă cea a personalului de pază, iar pe ultimul 
loc pun problema drogurilor în şcoală. Un alt lucru ce se poate observa 
este faptul că la toţi itemii studiaţi, elevele de clasa a 8-a la interesul faţă 
de întrebarea propusă aveau cele mai mici scoruri. Indicatorii fiind 
totuşi empirici, aceste observaţii se pot constitui doar în ipoteze pentru 
viitoare cercetări.  
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PROGRAM DE OPTIMIZARE ORGANIZAŢIONALĂ LA 
NIVELUL UNUI COLECTIV DE MUNCĂ 

 
Claudia BUDNARU   

Mihaela MECHETEI
 
 
 

Lucrarea prezintă un program de evaluare şi intervenţie organizaţională 
realizat la nivelul unei structuri din cadrul unui inspectorat judeţean de poliţie. 
Programul a fost motivat de identificarea unui nivel crescut de stres în rândul 
lucrătorilor, precum şi a unor relaţii tensionate între şef şi subordonaţi. După 
evaluarea climatului, identificarea cauzelor nivelului crescut de tensiune, a 
urmat o etapă de intervenţie în planul relaţiilor dintre şef şi subordonaţi, 
precum şi stabilirea şi implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a climatului 
de muncă.  

 
 
 
 

I. Motivaţie 
 

În urma unei analize organizaţionale realizate la nivelul unui 
colectiv de muncă din cadrul unui inspectorat judeţean de poliţie au fost 
identificate nivele crescute de stres şi tensiune prezente în rândul 
poliţiştilor care îşi desfăşoară activitatea aici. Această stare a fost legată 
de manifestarea unor aspecte problematice precum lipsa de personal, de 
managementul ineficient şi de relaţiile proaste dintre şeful structurii şi 
subordonaţi. Pornind de la cele constatate în studiu, ofiţerii psihologi au 
propus implementarea unui program de optimizare a climatului de 
muncă din cadrul acestei structuri. Programul a fost demarat în luna 
decembrie 2009 şi se desfăşoară şi în prezent (durata propusă a fost de 6 
luni). Studiul care a fundamentat acest program a fost realizat la nivelul 
inspectoratului în perioada octombrie-noiembrie 2009 şi a cuprins toate 
structurile de la nivelul reşedinţei.  

                                                 
 I.P.J. Suceava. 

 I.P.J. Suceava. 
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II. Scop şi obiective 
 
Acest program şi-a propus optimizarea climatului de muncă de 

la nivelul structurii vizate prin: 
– discutarea aspectelor problematice evidenţiate în cadrul 

studiului organizaţional în vederea identificării cauzelor, impactului 
acestora şi a soluţiilor adecvate;  

– identificarea cauzelor percepţiei negative a şefului de 
structură, propunerea şi implementarea unor strategii de optimizare a 
relaţiilor dintre acesta şi subordonaţi; 

– reducerea nivelului de stres şi de tensiune resimţit de poliţişti 
prin dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de gestionare a acestuia, 
îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi interrelaţionare.  
 
 

III. Metode 
 
– întâlniri cu poliţiştii din structură, cu şeful structurii; 
– medierea unor discuţii între şeful structurii şi subordonaţi; 
– raport cu constatările şi recomandările psihologilor către 

comanda inspectoratului; 
– observaţia comportamentului poliţiştilor.  

 
 

IV. Etapele programului 
 
1. Etapa de evaluare 
În această etapă au fost prezentate poliţiştilor rezultatele 

studiului organizaţional, evidenţiindu-se problemele identificate: 
– percepţia negativă a şefului structurii; 
– nivel crescut de tensiune şi stres în rândul poliţiştilor.  
 
Obiectivele urmărite de ofiţerii psihologi în această etapă au 

fost acelea de a stabili: 
– dinamica de grup – identificarea liderului informal, alianţele 

existente, relaţia lider formal/lider informal; 
– resursele şi vulnerabilităţile grupului – experienţa de muncă, 

capacitatea grupului de identificare a problemelor şi a soluţiilor, 
autopercepţia, coping.  

 85 



Principalele concluzii ale etapei de evaluare au fost următoarele: 
– Liderul informal a fost identificat în persona unui fost şef de 

compartiment, care în perioada în care a ocupat această funcţie a mediat 
relaţia dintre şeful structurii şi subordonaţi; acesta cunoaşte foarte bine 
problemele cu care se confruntă poliţiştii din această structură, 
comunică bine cu ei, dar şi cu cei din conducere, are o bună capacitate 
de reprezentare. În prezent nu mai ocupă această funcţie întrucât starea 
de sănătate nu îi mai permite. Totodată, au fost identificaţi şi alţi lideri 
de opinie în cadrul grupului; 

– Şeful structurii are o imagine negativă în ochii subordonaţilor, 
fiind perceput drept un şef fără autoritate, care deleagă responsabilităţile, 
slab, temător în faţa şefilor, slab pregătit profesional, incapabil să reprezinte 
interesele structurii, care prin acţiunile sale loveşte tocmai în interesele 
poliţiştilor care îşi desfăşoară activitatea aici; 

– cei mai mulţi poliţişti au o experienţă de peste 10 ani în 
această structură, le place ceea ce fac, însă se simt demotivaţi sub aspect 
financiar (funcţii mici) şi din cauza modului în care le este apreciată 
muncă. Ei afirmă că munca lor nu este valorizată şi apreciată aşa cum ar 
trebui având în vedere condiţiile în care lucrează (izolare) şi riscul la 
care se expun în mod permanent (proximitatea permanentă a 
infractorilor);  

– problemele identificate în studiul organizaţional au fost 
confirmate şi în cadrul discuţiilor de grup: lipsa personalului care se 
asociază cu volum mare de muncă, nivel crescut de oboseală datorat 
numărului mare de ore suplimentare, relaţie tensionată cu şeful de 
structură. Soluţiile identificate de către poliţişti au fost următoarele: 
mărirea schemei, motivarea lucrătorilor; în ceea ce priveşte pe şeful de 
structură ei apreciază că acesta nu se va schimba, prin urmare nu au 
aşteptări de la acesta, decât aceea de a rezolva problema lipsei de 
personal şi „să fie lăsaţi sa-şi facă treaba”.  

 
2. Etapa de intervenţie 
Etapa de intervenţie a cuprins următoarele activităţi: 
– întâlniri cu poliţiştii (grup) şi cu şeful de structură separat – 

după evaluarea climatului au fost stabilite de comun acord sarcini pentru 
fiecare dintre cele două părţi;  

– medierea relaţiei de comunicare dintre şeful structurii şi 
subordonaţi – în cadrul unei întâlniri în care au participat toţi s-au 
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ascultat punctele de vedere ale participanţilor şi s-au stabilit sarcini 
concrete: întocmirea unui raport de către şeful de structură în care se 
argumentează şi se solicită suplimentarea schemei, implicarea 
subordonaţilor în scrierea acestui raport, prinderea problemelor 
structurii în raportul de bilanţ, stabilirea unor priorităţi reale ale şefului 
de structură; 

– consilierea şefului structurii de către psiholog în vederea 
îmbunătăţirii relaţiei cu subordonaţii; 

– teme – la fiecare întâlnire s-au dat teme atât pentru 
subordonaţi cât şi pentru şef, teme care erau evaluate la următoarea 
întâlnire; 

– ofiţerii psihologi au realizat un raport privind activităţile 
desfăşurate, cuprinzând principalele constatări. Acest raport a fost 
prezentat comenzii inspectoratului care a notat, ca rezoluţie, către şefii 
responsabili „propuneri” privind situaţia existentă în această structură.  

 
 
V. Evaluarea impactului programului 
 
La momentul prezent programul este în desfăşurare, urmând a 

se organiza alte întâlniri cu poliţiştii din această structură, în care ofiţerii 
psiholog vor pune accent pe optimizarea grupului (se vor avea în vedere 
ateliere practice de îmbunătăţire a abilităţilor de gestionare a stresului, a 
abilităţilor de comunicare).  

La finalul celor şase luni se va evalua impactul programului 
asupra climatului de la nivelul acestei structuri prin: interviuri cu 
membrii colectivului, chestionare de (auto) evaluare.  

 87 



 
 

CARACTERISTICI ALE CLIMATULUI 
ORGANIZAŢIONAL LA NIVELUL UNEI STRUCTURI 

OPERATIVE DE POLIŢIE 
 

Anca MOCANU , 
Manuela ŞUCHEANĂ 

 
 

Lucrarea prezintă rezultatele unui studiu asupra climatului organizaţional 
realizat la nivelul structurii de criminalistică din cadrul I.P.J. Vaslui în anul 
2009 la solicitarea conducerii acestei instituţii. Metodologia de lucru a urmărit 
identificarea caracteristicilor climatului organizaţional şi a problemelor cu 
care se confruntă poliţiştii acestei structuri, precum şi formularea unor 
recomandări în vederea ameliorării disfuncţionalităţilor constatate.  

 
 
 
 

I. Motivaţie 
 
Analiza este considerată a fi o investigaţie a părţilor 

componente ale unui sistem organizaţional, precum şi a tipurilor de 
relaţii sau de interacţiuni pe care acestea le realizează cu întregul. 
Analiza climatului organizaţional general oferă avantajul de a face o 
primă „radiografie” a instituţiei/structurii investigate, ne pune în contact 
cu problemele cu care se confruntă, cu caracteristicile nivelului 
motivaţional, cu aşteptările şi temerile angajaţilor. Analiza realizată la 
acest nivel nu oferă de regulă rezultate spectaculoase, ci mai degrabă o 
prezentare statistică a modului în care sunt percepute anumite probleme 
ale instituţiei de către personal.  

 
 
II. Scop 
 
Cunoaşterea dimensiunilor psihosociale de la nivelul structurii 

de criminalistică din cadrul I.P.J. Vaslui.  

                                                 
 I.P.J. Vaslui. 
 I.P.J. Vaslui. 
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III. Obiective 
 

 conturarea climatului de muncă; 
 identificarea factorilor (pozitivi şi negativi) care influenţează 

acest climat; 
 atitudinea cu privire la stilul de conducere al şefului 

nemijlocit; 
 identificarea nevoilor angajaţilor; 
 identificarea aşteptărilor cu privire la activitatea desfăşurată; 
 evaluarea satisfacţiei în muncă.  

 
 
IV. Metodologia cercetării 
 
1. Metoda utilizată: date obţinute prin aplicarea unui 

chestionar de opinie cu întrebări închise şi deschise, prin observaţia 
directă a subiecţilor şi prin convorbire.  

2. Eşantion: 27 participanţi (total), ofiţeri şi agenţi.  
3. Instrument: chestionarul a fost construit de autorii lucrării şi 

cuprinde următoarele dimensiuni: 
– satisfacţie şi motivaţie în muncă; 
– pregătire profesională; 
– factori de stres şi tensiune; 
– climat de lucru; 
– percepţia managementului; 
– aşteptări.  

 
 
V. Rezultatele cercetării 
 
Satisfacţie şi motivaţie în muncă 
Motivaţia se referă la totalitatea factorilor care au menirea de a 

declanşa acţiunea şi de a o menţine apoi într-o stare de angajare 
productivă. Astfel de factori pot fi nevoile, interesele, convingerile, 
idealurile. Dintre acestea, nevoile au valoarea cea mai mare, ele 
clasificându-se în nevoi fiziologice, de securitate, de afiliere, de stimă 
de sine şi de autorealizare, niciuna dintre acestea nedevenind activă dacă 
cea dinainte nu a fost satisfăcută. Satisfacţia este strâns legată de 
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motivaţie, în sensul că exact acele lucruri care împing persoana către 
acţiune vor genera satisfacţie şi nu altele (de exemplu, dacă o persoană 
munceşte pentru a-şi construi un statut profesional, salariul nu va suplini 
lipsa recunoaşterii competenţei prin funcţie sau laude). Altfel spus, 
pentru ca un individ să fie motivat la locul de muncă el trebuie să fie 
convins că dacă face o anumită activitate, aceasta îi va satisface şi 
propriile trebuinţe.  

Cei 27 de participanţi la analiză înregistrează un nivel de 
satisfacţie ridicat faţă de profesie şi munca pe care o desfăşoară, 
satisfacţie de nivel mediu faţă de atmosfera de lucru, colectiv, deciziile 
şi stilul de conducere al şefului şi se declară mai puţin satisfăcuţi de 
veniturile obţinute şi posibilităţile de promovare.  

Gradul ridicat de satisfacţie faţă de munca desfăşurată este 
confirmat şi de faptul că 88% dintre respondenţi consideră că munca de 
criminalistică este mai interesantă şi 52% că este mai importantă faţă de 
cea a altor structuri. Însă aproximativ 56% apreciază că în acelaşi timp 
este şi mai obositoare şi aproape 90% că necesită mai multe cunoştinţe 
şi abilităţi faţă de munca altor structuri, fără ca acest lucru să fie 
recunoscut prin sistemul de remunerare (ceea ce întăreşte concluzia cu 
privire la nivelul scăzut de satisfacţie faţă de veniturile obţinute).  

Munca de criminalist le oferă respondenţilor în primul rând 
stabilitate financiară (55,6% dintre răspunsuri), apoi satisfacţie 
intelectuală (44,4%) şi şansa de a lucra într-un colectiv plăcut (37%). 
Mai puţin de 15% dintre cei chestionaţi consideră că li se oferă 
posibilitatea de a promova, iar 11% consideră că munca desfăşurată nu 
oferă nimic în plus faţă de alte meserii. Rutină faţă de activitatea zilnică 
resimt aprox. 7,4% dintre poliţişti, pentru marea majoritate (92,6%) 
cazurile rezolvate asigurându-le satisfacţia lucrului bine făcut.  

Cu toate acestea, 7,4% dintre lucrători susţin că ar pleca de la 
criminalistică dacă li s-ar oferi posibilitatea, iar 55,6% ar lua în calcul o 
astfel de ofertă. Cei mai mulţi afirmă că ar părăsi această structura 
pentru cea de investigaţii criminale. Motivele invocate se referă la 
aspecte precum volumul muncii şi orele suplimentare neplătite, lipsa 
dotărilor necesare şi caracterul diferit al activităţii.  

 
Pregătire profesională 
O bună pregătire profesională este esenţială pentru cel puţin 

două aspecte: o bună performanţă în activitate şi o siguranţă de sine a 
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lucrătorului care asigură o bună viteză de reacţie. Trebuie menţionat 
însă că pentru o diagnoză adecvată a nevoii de pregătire profesională nu 
este suficientă chestionarea ocupanţilor posturilor, ci şi o analiză a 
cerinţelor activităţii (inclusiv a fişei postului) şi a scopurilor instituţiei. 
Astfel, opţiunile exprimate de poliţişti ar putea exprima o nevoie 
personală, eventual specifică liniei de muncă.  

 
 

Peste trei sferturi dintre poliţiştii chestionaţi se consideră foarte 
bine pregătiţi profesional pentru munca pe care o desfăşoară şi afirmă 
acelaşi lucru despre majoritatea colegilor lor. Jumătate dintre 
respondenţi afirmă totuşi că resimt nevoia unei pregătiri suplimentare în 
următoarele domenii (în ordinea preferinţelor): medicină legală, 
explorarea urmelor biologice, criminalistică în general. De asemenea, 
unii dintre ei şi-au exprimat dorinţa de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele din 
domeniul chinotehnic, poroscopiei, dactiloscopiei, traseologiei, ADN, 
cercetarea locului faptei şi de asemenea au afirmat că sfaturile din partea 
şefului sunt foarte utile.  

 
Factori de stres şi tensiune 
Stresul ocupaţional este un fenomen important ce trebuie luat în 

calcul atunci când se analizează climatul organizaţional al unei instituţii 
întrucât poate genera efecte în cascadă, întâi asupra individului şi apoi, 
inevitabil asupra instituţiei.  
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Media scorurilor obţinute de la respondenţi scoate în evidenţă 
un nivel autoevaluat uşor peste medie al stresului ocupaţional şi 
confortului psihic, deşi majoritatea poliţiştilor afirmă că serviciul îi ţine 
în permanentă tensiune. Totuşi, aceste rezultate ar trebui interpretate cu 
oarecare reţinere (ar putea interveni tendinţa de faţadă, întrucât aceste 
chestionare au fost aplicate la finalul evaluării psihologice) şi corelate 
cu alţi factori cu rol de simptome ale stresului (boli somatice – mai ales 
cardiace, digestive şi hepatice, număr de zile de concediu medical, 
consum de alcool etc.).  

Poliţiştii susţin că cel mai mult sunt deranjaţi la locul de muncă 
de (în ordinea frecvenţei): 

 
Se observă că factorii stresori menţionaţi fac parte fie din 

structura instituţiei şi climatul organizaţional (condiţii improprii de 
muncă, birocraţia excesivă, ore suplimentare), fie ţin de relaţiile la 
locul de muncă (discriminări şi favoritisme, subiectivitatea 
evaluării). Factorii care se referă la natura muncii de criminalistică 
(munca de teren, lucrul cu infractorii, munca sub presiunea timpului) 
nu deranjează prea mult pe cei chestionaţi. În completarea (sau 
confirmarea) factorilor menţionaţi, poliţiştii au mai adăugat că 
principalele probleme cu care se confruntă la serviciu se referă la 
dotarea necorespunzătoare – 62,9% (fiind incluse aici lipsa 
consumabilelor, lipsa combustibilului, lipsa calculatoarelor, lipsa 
autoturismelor), numărul mare de ore suplimentare şi neacordarea 
liberelor cuvenite – 22,2%, volum mare de muncă – 18,5%.  

45% dintre cei chestionaţi susţin că planul de muncă zilnic este 
o activitate inutilă la care ar renunţa fără ca acest lucru sa afecteze 
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negativ activitatea, alături de alte „hârtii inutile” (11%) şi şedinţe, 
bilanţuri (3,7%) şi serviciile de permanenţă în week-end (3,7%).  

De asemenea, poliţiştii mai afirmă că ar fi mai relaxaţi la 
serviciu dacă: 

– nu s-ar lucra atât de mult sub presiune; 
– ar exista dotarea necesară; 
– ar exista mai multă comunicare; 
– promovarea s-ar face pe criterii obiective; 
– ar fi mai multe calculatoare şi aer condiţionat; 
– şeful ar supraveghea fără să mai intervină.  
 
Climat de lucru 
În investigarea climatului de lucru au fost luate în calcul 

unele aspecte referitoare la modalitatea de organizare a activităţii, 
distribuire a sarcinilor, mod de lucru, comunicare, asumarea 
responsabilităţii. Scorurile sunt deplasate spre dreapta, ceea ce 
sugerează un climat de colaborare, în care fiecare poliţist îşi asumă 
responsabilitatea pentru rezultatele muncii sale, iar obiectivele sunt 
negociate astfel încât să fie posibil de realizat. Totuşi, cei intervievaţi 
afirmă că nu le sunt foarte clare criteriile de apreciere şi 
recompensare a performanţei în muncă.  
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Gândindu-ma la serviciul/biroul din care fac parte, cred că …….  
 1 2 3 4 5  
a. Conducerea biroului 
fixează clar 
obiectivele fiecărui 
subaltern.  

     Obiectivele sunt negociate 
cu subalternul, astfel încât 
acestea să fie acceptate, 
înţelese şi posibil de 
realizat.  

b. Se insistă asupra 
desfăşurării activităţii 
conform unor metode 
tradiţionale, fără 
elemente noi.  

     Se fac presiuni pentru 
îmbunătăţirea/simplificarea/ 
inovarea metodelor de lucru 

c. Aprecierea/ 
recompensarea 
fiecărui poliţist se face 
după criterii clare şi 
obiective.  

     Nu este prea clar care sunt 
criteriile de apreciere şi 
recompensare a 
performanţei în muncă.  

d. Oamenii sunt 
utilizaţi în mod 
corespunzător (în 
funcţie de nivel de 
pregătire, experienţă) 

      Sarcinile sunt repartizate la 
întâmplare sau în funcţie de 
preferinţe.  

e. Ordinele nu se 
discută, ci se execută.  

     Este favorizată critica 
constructivă.  

f. Degeaba ai făcut, 
dacă nu te-ai 
„acoperit” de hârtii.  

       Importante sunt activitatea 
şi rezultatul, nu maculatura.  

g. Dacă iese bine, e 
meritul şefului; dacă 
iese rău, e vina 
subalternului.  

      Fiecare poliţist are 
responsabilitatea acţiunilor 
sale şi a rezultatelor lor.  

 
Percepţia managementului 
La întrebările ce au vizat elementele ce ţin de stilul de 

management al şefului, scorurile indică mai degrabă un şef care 
lucrează cu echipa. Cel mai puternic a fost evidenţiată flexibilitatea 
privind modul de realizare a activităţii, dar şi faptul că formulează 
rolul subordonatului şi îi spune ce, când, unde şi cum să facă. 
Această aparentă contradicţie ar putea fi explicată de o exercitare a 
controlului mai mult asupra oamenilor, a subalternilor decât asupra 
activităţii propriu-zise. Restul scorurilor se plasează în jurul mediei, 
ceea ce nu indică dimensiuni dezvoltate semnificativ către unul din 
poli.  
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Şef care controlează 
şi conduce 
întotdeauna echipa 

 Şef care lucrează 
întotdeauna  
cu echipa 

 1 2 3 4 5  
Este autoritar, ţine la 
subordonarea 
ierarhică 

     Se integrează în grup 

Orientat către sarcină      Orientat către oameni 

Planifică activitatea      Stimulează colaborarea, 
coordonează activitatea 

El primeşte toate 
informaţiile 

     Face parte din reţeaua de 
comunicare a grupului 

Defineşte obiectivele 
grupului 

 

      Discută cu echipa despre 
obiective 

Reglementează, 
pretinde respectarea 
regulamentelor 

       Lucrează cu echipa, oferă 
exemplu personal în 
respectarea 
regulamentelor 

Dictează modul de 
rezolvare a 
problemelor 

     Acceptă că şi alţii pot 
avea idei 

În preajma lui nu este 
uşor să-ţi exprimi 
gândurile 

     Creează o atmosferă 
destinsă, în care fiecare 
poate exprima ceea ce 
gândeşte 

Decide singur cum se 
realizează activitatea 

     Este flexibil privind 
modul de realizare a 
activităţii 

Formulează rolul 
subordonatului şi îi 
spune ce, unde, când 
şi cum să facă 

       Transferă integral asupra 
subordonatului 
responsabilitatea pentru 
luarea deciziilor şi 
îndeplinirea sarcinilor 

Îşi asumă 
responsabilitatea 
pentru eşec şi succes 

     Împarte responsabilitatea 
cu echipa 
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Aşteptări 
Fiind chestionaţi asupra aşteptărilor pe care la au de la şeful de 

serviciu, 63% dintre lucrătorii structurilor de criminalistică au afirmat că 
este important ca acesta să schimbe câte ceva în activitatea structurii, iar 
15% consideră că organizarea şi desfăşurarea activităţii ar trebui 
păstrată la fel. Aspectele care ar trebui schimbate pot fi cu uşurinţă 
identificate în rândul problemelor cu care se confruntă poliţiştii şi care 
generează nemulţumire. De asemenea, jumătate dintre respondenţi au 
afirmat că dacă ar fi şef de serviciu ar schimba mentalitatea învechită 
(mod de lucru, hârtii inutile, idei preconcepute), indicatorii şi 
modalitatea de distribuire a sarcinilor, în sensul identificării unei 
modalităţi echitabile.  

61% dintre respondenţi consideră că şeful de serviciu ar trebui 
să se implice efectiv în munca subalternilor şi nu doar să o supervizeze, 
iar 11% apreciază că ar fi oportun ca şeful să delege o parte din 
responsabilităţi şi să intervină doar dacă este cazul. În opinia 
subordonaţilor, şeful de serviciu ar trebui să se concentreze pe climatul 
de muncă de la nivelul structurii, pe motivarea şi înţelegerea oamenilor 
(45,3%) sau pe găsirea unui echilibru între activitate şi oameni (33,3%). 
Un singur poliţist a apreciat că şeful de serviciu ar trebui să-şi centreze 
eforturile pe organizarea activităţii.  
 

 

Întrebaţi ce anume au apreciat cel mai mult (cauza) la şeful care 
le-a plăcut cel mai mult (efectul), aproape 45% dintre poliţişti au indicat 
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corectitudinea şi obiectivitatea, 37% relaţionarea cu subalternii, iar 15% 
profesionalismul. Deşi este posibil ca în acest moment să mai existe şi 
alte aşteptări, având în vedere că oamenii compară mereu, în virtutea 
inerţiei experienţele prezente cu cele anterioare, cel mai probabil aceste 
atribute ale managerului vor servi drept criterii de raportare şi standarde 
(dezirabile) ale comportamentului şefului.  

 
 
Concluzii  
 
Referitor la satisfacţia faţă de muncă, rezultatele indică 

niveluri ale acesteia invers faţă de situaţia normală, în sensul că 
satisfacţia faţă de aspecte ce reprezintă nevoi de bază (venituri) este 
scăzută, iar cea faţă de aspecte care ţin de autorealizare (profesie, 
muncă) este ridicată. Desigur că la un nivel superficial s-ar putea 
considera că poliţiştii care lucrează din plăcere au un randament în 
muncă mai mare faţă de cei motivaţi de salariu, în realitate însă o 
nevoie superioară satisfăcută nu poate suplini o nevoie de bază. În 
acest caz, faptul că lucrătorii se declară mulţumiţi de natura muncii 
pe care o desfăşoară poate compensa doar parţial nemulţumirea faţă 
de venituri. Dacă ar fi să analizăm în ansamblu, observăm că 
poliţiştii raportează nivele extreme ale satisfacţiei (scăzute sau 
ridicate) faţă de aspecte ce nu intră sub controlul şefilor sau al 
colegilor. Faţă de aspectele care pot suferi modificări (atmosferă de 
lucru, modalitatea de luare a deciziilor, stilul de conducere al şefului 
de birou) subalternii se declară satisfăcuţi doar la un nivel mediu, de 
aceea ar fi binevenită o intervenţie în sensul optimizării acestor 
aspecte, care în acest moment nu afectează negativ activitatea, dar 
nici nu o îmbunătăţesc în vreun fel.  

Cu privire la nivelul de stres, tensiune şi confort psihic, 
rezultatele trebuie privite după cum afirmam cu scepticism şi corelate în 
primul rând cu starea de sănătate a personalului, precum şi cu alţi 
factori. O dată cu trecerea timpului, indivizii pot dezvolta o oarecare 
toleranţă la agenţii stresori, acest lucru nefiind însă echivalent cu o 
diminuare a efectului, ci mai degrabă cu ignorarea acestuia. Numărul 
mare de ore suplimentare (ceea ce indică automat personal insuficient) 
pare a fi unul din cei mai importanţi factori de stres, de aceea lucrătorii 
resimt nevoia de a renunţa la activităţile zilnice consumatoare de timp şi 
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în acelaşi timp neproductive (în opinia lor) precum planul de muncă, 
şedinţele sau hârtiile inutile. De asemenea, lipsa spaţiilor şi a dotării 
adecvate afectează atât lucrătorul ca persoană, cât şi implicit calitatea 
activităţii. Sub aspectul climatului de muncă şi al managementului 
practicat de către şef nu s-au evidenţiat probleme deosebite. O atenţie 
sporită ar putea fi acordată totuşi criteriilor de evaluare şi recompensare 
a activităţii.  
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ASPECTE ALE CLIMATULUI ORGANIZAŢIONAL 
LA NIVELUL UNEI STRUCTURI OPERATIVE 

DIN CADRUL POLIŢIEI 
 

Nicoleta MOCANU
Isabela CRACSNER

 
 

Cunoaşterea climatului de muncă reprezintă un demers foarte important la 
nivelul organizaţiei, prin prisma identificării ansamblului fenomenelor 
psihosociale care se produc în cadrul lui şi a legităţilor care îl guvernează, de 
la totalitatea aspectelor de motivare şi facilitare a performanţei, până la 
aspectele care ţin de adoptarea unor comportamente pozitive prin imitaţie sau 
contagiune de grup etc. Prin urmare, informaţiile pe care le poate furniza un 
astfel de studiu sunt menite nu doar a „radiografia” situaţia existentă, ci mai 
ales a furniza informaţii relevante asupra cauzalităţii unor fenomene, asupra 
factorilor implicaţi în coeziunea de grup, precum şi asupra unor elemente ce 
pot influenţa performanţa în muncă a angajaţilor.  

 
 
 

Scop: diagnoza la nivelul grupului de muncă în vederea 
optimizării ulterioare a performanţelor profesionale ale angajaţilor, 
precum şi a îmbunătăţirii climatului de muncă.  

 
Obiective:  

 Realizarea unei analize cantitative şi calitative a climatului 
organizaţional; 

 Identificarea factorilor care pot contribui la un climat 
psihosocial pozitiv la locul de muncă; 

 Identificarea unor factori care pot afecta în sens negativ 
climatul de muncă.  

 
Metode şi tehnici 

 Chestionar descriptiv al comportamentului liderului – chestionar 
structurat pentru surprinderea calităţilor manageriale. 

                                                 
   I.G.P.R. 

 I.G.P.R. 
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 Chestionar de climat organizaţional – care surprinde 
percepţia generală a angajaţilor privind condiţiile de muncă, 
satisfacţia profesională, motivarea angajaţilor, stilul de 
conducere şi nivelul decizional, comunicarea şi relaţionarea 
pe linie de muncă, punctele tari şi punctele slabe ale 
instituţiei, priorităţi, oportunităţi etc.  

 
Lotul cercetării 
Lotul de subiecţi cuprinde 79 de poliţişti (ofiţeri şi agenţi). Este 

caracterizat prin omogenitate din punct de vedere al scopului şi 
specificului activităţi.  

 
 
Rezultatele cercetării 
 
Dimensiunea PERCEPŢIA MUNCII 
Această dimensiune vizează percepţia privind modul de definire 

a sarcinilor, distribuirea acestora, precum şi aspecte legate de 
dificultăţile întâmpinate în activitatea propriu-zisă.  

Rezultatele evidenţiază următoarele aspecte: 

– 88% dintre subiecţii chestionaţi ştiu exact ce au de făcut 
la locul de muncă; 

– 68% dintre membrii grupului sunt de părere că sarcinile 
pe care le au de îndeplinit sunt bine definite; 

– 51% dintre cei chestionaţi apreciază că sunt nevoiţi să 
îndeplinească multe sarcini care nu ar trebui să le 
revină; 

– 57% din colectiv apreciază faptul că nu întâmpină 
dificultăţi la locul de muncă.  

Cele mai importante dificultăţi exprimate sunt considerate a 
fi lipsa mijloacelor logistice (materiale) necesare desfăşurării 
activităţii şi volumul mare de sarcini de îndeplinit într-un timp prea 
scurt. Fiecare dintre aceste aspecte sunt resimţite de 61% dintre 
poliţiştii chestionaţi.  

Alte dificultăţi se referă la:  
– „colegii mei nu lucrează aşa cum ar trebui” – 49%; 
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– „sunt prea multe ordine pe care trebuie să le urmez” – 42%; 
– „programul de lucru este prelungit” – 39%; 
– „mediul în care muncesc îmi dă o stare de disconfort” – 37%.  
Referitor la aprecierea volumului de muncă, 54% dintre 

respondenţi au menţionat că acesta este corespunzător posibilităţilor lor 
reale de îndeplinire a sarcinilor, iar 39% apreciază că este un volum de 
muncă greu de îndeplinit în totalitate.  

Volumul mare de muncă este determinat în principal de 
deficitul de personal, urmat de prezenţa birocraţiei. Termenele relativ 
scurte pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu şi distribuţia neechitabilă 
a sarcinilor de muncă pe lucrători sunt resimţite şi în cadrul acestui 
colectiv ca fiind cauze importante ale volumului mare de muncă.  

În general, subiecţii apreciază condiţiile de muncă bune – 34% 
şi acceptabile – 44%.  

 
Dimensiunea COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
Semnificative sunt aspectele care vizează colaborarea în cadrul 

colectivului. Aşadar, două treimi dintre subiecţi consideră, pe de-o 
parte, că se pot baza pe colegi în situaţiile de muncă (61%), iar pe de 
altă parte, că se pot discuta cu uşurinţă problemele legate de activităţile 
profesionale (66%).  

Subliniem, de asemenea, faptul că la nivelul grupului a fost 
înregistrat un procent de 47% dintre cei chestionaţi care au afirmat cu 
certitudine că există reţineri în ceea ce priveşte exprimarea opiniilor, în 
timp ce 32% consideră un climat propice pentru aceasta. Exprimarea 
opiniilor poate genera divergenţe ce pot fi resimţite ca disconfort la 
locul de muncă, după părerea a 42% dintre poliţişti.  

În ceea ce priveşte existenţa relaţiilor tensionate, precizăm că, la 
nivelul acestui grup, s-au conturat două curente de opinie. Astfel, 37% 
dintre membrii acestui colectiv consideră că nu există tensiune 
interpersonală, în timp pe 39% apreciază că relaţiile sunt destul de 
tensionate. 49% dintre lucrătorii acestui colectiv consideră că frecvent 
apar zvonuri şi mesaje distorsionate la nivelul organizaţiei.  

 
Dimensiunea PERCEPŢIA GRUPULUI  
Există o legătură strânsă între dimensiunea descrisă mai sus – 

comunicare şi relaţionare – şi percepţia privind grupul de muncă.  
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A fost realizată o ierarhie a principalelor aspecte care sunt 
apreciate la nivelul grupului de muncă, în funcţie de opinia celor 
chestionaţi. Astfel, subiecţii apreciază pozitiv colectivul de muncă în 
care îşi desfăşoară activitatea datorită: 

– lucrului în echipă – 42%; 
– colectivului relativ bine închegat – 29%; 
– profesionalismului colegilor – 29%.  
Aspectele care nu sunt apreciate la grupul de muncă vizează în 

primul rând neasumarea responsabilităţii şi pasarea ei către alţii (44%), 
metodele învechite de lucru (42%), aroganţa unor colegi (39%), 
incompetenţa unor colegi (32%), superficialitatea desfăşurării 
activităţilor de către unii colegi (27%) şi egoismul colegilor (27%).  

Din punct de vedere psihologic, precizăm faptul că nu sunt 
apreciate la colectiv aspectele ce definesc atitudinea negativă faţă de 
muncă, şi anume neasumarea responsabilităţii şi pasarea ei către alţii, 
incompetenţa, superficialitatea desfăşurării activităţilor, urmate de cele 
care definesc o atitudine negativă faţă de alţii, în speţă, aroganţa şi 
egoismul.  

 
Dimensiunea EVALUĂRII ACTIVITĂŢII 
Un alt aspect important, de care trebuie ţinut cont în analiza de 

climat, îl reprezintă modalitatea de evaluare profesională, promovare şi 
dezvoltarea în planul profesiei.  

Dintre poliţiştii chestionaţi, 81% consideră că în evaluarea 
activităţii lor cel mai mult contează performanţa obţinută de-a lungul 
anului, iar 39% dintre subiecţi consideră că activitatea le este 
evaluată în raport de cât de voluntar este fiecare atunci când apare o 
nouă sarcină de îndeplinit şi de felul în care fiecare îşi promovează 
rezultatele activităţii.  

Vechimea în structură este considerată importantă în evaluarea 
activităţii de către 34% dintre respondenţi.  

Răspunsurile date de subiecţii chestionaţi relevă şi aspecte care 
ţin de relaţiile informale din cadrul colectivităţii atunci când este vorba 
despre evaluarea profesională, şi anume: 27% dintre aceştia consideră că 
evaluarea se face pe baza reţelei de relaţii, cunoştinţe a fiecăruia, iar 
34% că o oarecare importanţă o au relaţiile cu şefii.  

Din analiza tuturor propunerilor făcute de către subiecţi cu 
privire la forma cea mai eficientă de evaluare a performanţei în muncă, 
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a reieşit nevoia introducerii în categoria indicatorilor de evaluare a 
următoarelor aspecte: 

– gradul de implicare pentru atingerea obiectivelor; 
– calitatea şi volumul de lucrări realizate; 
– implicarea personală în soluţionarea problematicii de lucru; 
– rezultatele obţinute la probele practice.  
Interpretarea datelor evidenţiază faptul că subiecţii nu au fost 

dispuşi să ofere prea multe informaţii în ceea ce priveşte anumite 
aspecte legate de modul de promovare existent în cadrul structurii 
(procente semnificative de răspunsuri „nici adevărat, nici fals”). Cu 
toate acestea, remarcăm faptul că 44% dintre poliţişti sunt relativ 
nemulţumiţi de modul în care se fac promovările, iar şansele de 
promovare la locul de muncă sunt apreciate pozitiv de către 44% dintre 
subiecţii chestionaţi.  

Pentru promovare sunt considerate ca fiind importante 
performanţa în muncă (42% din total), sistemul de relaţionare informal 
„relaţiilor, pilelor” (37% dintre poliţişti) şi vechimea în structură (27% 
din totalul lucrătorilor).  

 
Dimensiunea MOTIVAŢIA PENTRU MUNCĂ 
Subiecţii consideră ca fiind foarte eficiente şi destul de eficiente 

următoarele aspecte motivaţionale: 
– promovarea de către şefi a ideilor angajaţilor – 93%; 
– salariul de merit – 86%; 
– promovările – 81%; 
– primele – 78%; 
– aprecierea pozitivă a progreselor (chiar dacă progresele sunt 

mici) – 58%; 
– feedback prompt asupra performanţei sau eşecului – 56%; 
– evidenţierea în şedinţe şi manifestări ocazionate de 

evenimente – 52%; 
– aprecierile verbale, laudele şefilor – 52%.  
În cadrul motivaţiei extrinseci, relaţiile interpersonale dintre 

membrii colectivului sunt definitorii, în sensul că, pentru 100% dintre 
cei chestionaţi este important să fie susţinuţi de către colegi în 
activitatea profesională şi pentru 78% este esenţial să fie corect apreciaţi 
de către colegi pentru activitatea desfăşurată.  
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Relaţia cu şefii reprezintă şi ea o parte componentă a motivaţiei 
extrinseci, materializată prin aprecierea verbală a acestora din punct de 
vedere profesional (88%).  

Calitatea muncii situată la un nivel ridicat este un alt factor al 
motivaţiei extrinseci, aceasta inducând în mod inconştient un 
comportament competitiv concretizat în performanţe profesionale 
(68%). Activitatea profesională este apreciată pozitiv de către 83% 
dintre respondenţi, fiind considerată interesantă şi stimulativă.  

Componentele motivaţiei intrinseci subliniază faptul că 
subiecţilor le place munca pe care o desfăşoară (81% dintre aceştia), ei 
fac ceea ce li se cere de multe ori din plăcerea de a muncii în această 
direcţie (88%), cred în ceea ce fac şi în utilitatea activităţii lor (88%).  

Remarcăm, de asemenea, că motivaţia intrinsecă puternică este 
elementul cheie care îi ajută pe aceşti angajaţi să facă faţă volumului 
mare de muncă în condiţiile unui deficit de personal şi unui specific al 
activităţii deosebit de solicitant din punct de vedere psihic.  

 
Dimensiunea STRESUL PROFESIONAL 
În ceea ce priveşte cauzele care contribuie la apariţia stresului 

profesional, pe primul loc se află volumul mare de muncă ce implică ore 
suplimentare (pentru 59% dintre respondenţi), urmat îndeaproape de 
faptul că au mult de lucru şi prea puţin timp pentru odihnă (56% dintre 
respondenţi). În acelaşi sens, precizăm că, pentru 54% dintre membrii 
colectivului, sarcinile sunt multiple şi ceea ce au de rezolvat le afectează 
timpul alocat familiei. Referitor la acumularea oboselii psihice cauzate 
de sarcinile complexe de la serviciu părerile sunt împărţite; astfel: 35% 
dintre subiecţi consideră acest aspect adevărat şi în mare măsură 
adevărat, iar 29% - fals şi în mare măsură fals, 36% dintre subiecţi fiind 
indecişi.  

 
Dimensiunea SATISFACŢIA ÎN MUNCĂ 
Definită mai ales ca o stare emoţională pozitivă a lucrătorilor, 

stare ce derivă dintr-o opinie favorabilă cu privire la totalitatea 
dimensiunilor ce vizează munca pe care o desfăşoară, satisfacţia 
profesională reprezintă unul dintre factorii cei mai importanţi ai 
implicării şi performanţei. Ea poate fi generată, atât de o opinie generală 
faţă de muncă, drept urmare a însumării părerilor despre fiecare dintre 
dimensiunile ce ţin de muncă, dar şi de o impresie de halo creată în 
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special în situaţia în care puterea de a impresiona a unei dimensiuni este 
mare, astfel încât opinia despre ea să influenţeze şi opinia despre 
celelalte sau atitudinea cu privire la implicare.  

O proporţie de 76% dintre subiecţi sunt satisfăcuţi în foarte 
mare şi mare măsură de munca pe care o desfăşoară. 12% sunt 
satisfăcuţi într-o oarecare măsură, cauzele eventualelor nemulţumiri 
regăsindu-se, fie printre cele de stres profesional menţionate, fie printre 
caracteristicile negative care descriu colectivul de muncă.  

Analizând proiecţiile psihologice ale lucrătorilor privitoare la 
munca pe care o desfăşoară, s-au evidenţiat următoarele: 

 cuvinte care desemnează obiectul muncii: trafic, lege, 
lucrări, rezultate, birou, şef, program, hârtii ş.a.; 

 aspecte care pot conduce la scăderea performanţei: stres, 
volum de muncă, complexitate, dificultate, sarcini diferenţiate, rutină, 
efort, ineficienţă, urgenţe ş.a.  

Unele dintre aceste aspecte care pot contribui la scăderea 
performanţei şi sunt de fapt cauze generatoare de stres.  

 aspecte afectogene: 
– pozitive: armonie, atractivă, încredere, interesantă, 

pasiune, plăcere, satisfacţie, noutate, siguranţă, frumoasă, 
onoare, sinceritate;  

– negative: dezordine, acaparatoare, riscantă.  
 aspecte privind caracterizarea activităţii pe care o 

desfăşoară: corectitudine, perfecţionare, seriozitate, integritate, 
iniţiativă, dinamism, calitate, cantitate, atenţie, rapiditate, cinste, 
colegialitate, control, eficienţă, meticulozitate, pregătire, profesionalism, 
comunicare, coordonare, fidelitate, loialitate, performanţă, respect, 
seriozitate, utilitate ş.a.  

 
Dimensiunea PERCEPŢIA MANAGEMENTULUI 
Cu ajutorul chestionarului de climat organizaţional utilizat au 

fost surprinse câteva aspectele generale care vizează această 
dimensiune.  

De remarcat este aprecierea pozitivă a 73% dintre angajaţi 
privind colaborarea atât cu şeful direct, cât şi cu cel nemijlocit, în 
desfăşurarea activităţii. Sprijinul oferit de şefi în activitatea desfăşurată 
este menţionat de 64% dintre persoanele chestionate.  
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De remarcat este şi faptul că subiecţii consideră comunicarea 
atât cu şeful direct (71%), cât şi în ceea ce priveşte şefii nemijlociţi 
(73%) ca nefiind deficitară. Doar 39% dintre poliţişti apreciază că le 
este inhibată iniţiativa de comportamentul şefilor.  

În urma prelucrării statistice şi a interpretării datelor din 
Chestionarul descriptiv al comportamentului liderului evidenţiem în cele 
ce urmează elementele definitorii ale stilului de conducere a echipei 
manageriale.  

Astfel, subiecţii chestionaţi apreciază la membrii echipei 
manageriale următoarele: 

– orientaţi preponderent pe sarcină, punând un mare accent pe 
muncă; 

– „reprezentanţi” ai grupului; 
– îşi definesc clar propriul rol; 
– sunt fermi şi hotărâţi în acţiunile lor; 
– îşi exercită în mod activ rolul de conducători (lideri); 
– sunt persoane cu „putere de convingere” ridicată; 
– organizează şi coordonează eficient activitatea; 
– acordă sprijin, îndrumare în realizarea sarcinilor.  
 
Limitele studiului 
Limitele studiului vizează în principal faptul că aspectele 

sesizate trebuie cu necesitate coroborate cu informaţii colaterale, cum ar 
fi cele privind analiza performanţei în muncă.  

De asemenea, nefiind un studiu foarte amplu, ci doar o analiză a 
grupului de muncă, nu a fost prevăzută atingerea tuturor aspectelor care 
ţin de activitatea din cadrul direcţiei.  

Trebuie în acelaşi timp menţionat faptul că aplicarea 
metodologiei a ridicat semne de întrebare din partea subiecţilor, aceştia 
demonstrând o oarecare suspiciune şi reţinere cu privire la scopul 
analizei, modalitatea de raportare, măsura în care ei vor fi nominalizaţi 
sau nu etc.  

 
Concluzii 
Marea majoritate a subiecţilor apreciază condiţiile de muncă 

drept acceptabile şi chiar bune.  
Dificultăţile care apar în desfăşurarea activităţii sunt de natură 

obiectivă, ele referindu-se, cu prioritate, la mijloacele logistice deficitare 
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şi la volumul foarte mare de muncă. Volumul de muncă este resimţit 
astfel, datorită termenelor scurte şi de cele mai multe ori cu caracter de 
„urgenţă”, precum şi deficitului de personal şi birocraţiei.  

La nivelul colectivului, marea majoritate a relaţiilor sunt 
constructive, bazate pe ajutor reciproc, atât faptic, cât şi prin discuţiile 
cu caracter profesional (este vorba de acele situaţii în care se cere o 
părere privind modalitatea de soluţionare a unei probleme). Nu trebuie 
uitat faptul că personalitatea fiecăruia este deosebit de importantă atunci 
cînd vorbim despre relaţiile interpersonale care se derulează în orice 
colectiv de muncă.  

Remarcăm, de asemenea, şi faptul că, în cadrul acestui colectiv, 
există posibilitatea exprimării opiniei, cu toate că sunt situaţii în care 
aceasta generează conflicte ce creează disconfort psihic şi altor persoane 
care nu sunt implicate direct.  

Subliniem că, în vederea motivării lucrătorilor, sunt foarte 
importante aprecierile şi susţinerile din punct de vedere profesional, 
venite din partea colegilor.  

Un factor motivaţional îl reprezintă şi aprecierea verbală din 
partea şefilor privind activitatea profesională. De asemenea, se pune 
accent pe acordarea primelor şi salariilor de merit în funcţie de 
performanţă.  

În ceea ce priveşte percepţia managementului, precizăm faptul 
că marea majoritate a subiecţilor consideră că sunt sprijiniţi în 
desfăşurarea activităţii, iar relaţia cu echipa managerială este una de 
colaborare. S-au înregistrat foarte multe aprecieri şi în raport cu 
interesul manifestat de aceasta privind cunoaşterea problematicii şi a 
dificultăţilor de la nivelul structurii pe care o coordonează. Referitor la 
exprimarea opiniilor în faţa superiorilor, au fost identificate păreri 
diferite, în sensul că unii consideră că este un climat favorabil liberei 
exprimări, în timp ce alţii se simt restricţionaţi. Având în vedere că 
aproape jumătate dintre cei chestionaţi se simt liberi în a-şi exprima 
punctul de vedere, ne ducem cu gândul la faptul că membrii echipei 
manageriale adoptă un stil de conducere cu caracteristici democratice. În 
acest sens, din punct de vedere psihologic, lucrurile trebuie privite 
ţinându-se cont şi de anumite caracteristici de personalitate ale celor 
care consideră că exprimarea liberă a opiniilor este obstrucţionată. 
Trebuie înţeles de ce unii pot să spună ceea ce cred că este mai bine 
pentru activitate din punctul lor de vedere, iar alţii nu. Aceasta este una 
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dintre limitele prezentului studiu, deoarece o simplă analiză de climat nu 
poate surprinde şi aspecte de ordin psihologic care conduc la un anumit 
tip de comportament.  

Menţionăm faptul că felul în care managerul ţine cont de aceste 
aspecte ale climatului organizaţional influenţează eficienţa şi 
performanţa grupului pe care îl conduce.  

Un aspect pozitiv îl reprezintă faptul că subiecţii au manifestat 
interes pentru cunoaşterea rezultatelor studiului.  
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Atitudinea faţă de regulile rutiere, modul de abordare a condiţiilor reale de 
trafic au fost considerate definitorii în cauzalitatea producerii accidentelor 
rutiere. Acest studiu şi-a propus să evidenţieze acele atitudini ce predispun o 
parte a conducătorilor auto să aleagă în mod hazardat comportamente de risc 
în traficul cotidian. Rezultatele cercetării ne îndreptăţesc să conchidem că 
principalul factor de risc în producerea accidentelor rutiere este factorul 
uman. Aprecierea eronată a probabilităţii modificării bruşte a condiţiilor din 
trafic, supraestimarea capacităţii de reacţie şi manevră, supraestimarea 
rezistenţei la consumul de alcool reprezintă un deficit de raţionament ce 
carcaterizează o mare parte dintre participanţii la trafic. Dimensiunea 
praxiologică a acestei cercetări va fi dată de demersuri privind modificarea 
programei de instruire în şcolile de şoferi, pentru a capacita cursanţii să 
devină manageri eficienţi ai stresului şi ai raţionamentelor corecte în traficul 
rutier.  

 
 
 

Motivaţie 
 

În ultimii ani, în România a crescut numărul accidentelor de 
circulaţie, mai ales a celor grave, soldate cu morţi şi răniţi, principala 
cauză a producerii acestora fiind comportamentul şoferilor în trafic.  

În vederea creşterii gradului de siguranţă în trafic şi a reducerii 
numărului de accidente de circulaţie este necesar să fie identificate 
cauzele, comportamentele şi atitudinile care favorizează încălcarea 
                                                 

 Sociologi I.G.P.R. 
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regulilor de circulaţie de către conducătorii auto şi implicit producerea 
accidentelor.  

Conducătorii auto în traficul rutier sunt afectaţi de o largă paletă de 
factori stresori, externi şi interni. Starea carosabilului, aglomeraţia, 
manevrele incorecte sau agresive, iluminatul şi semnalizarea rutieră 
deficitare sunt completate de factori interni ce perturbă echilibrul psiho-
fiziologic al şoferilor, alţii decât oboseala sau consumul de substanţe 
ebriante: deficitul de atenţie, lipsa răbdării, irascibilitatea, neacceptarea 
lucidă a condiţiilor momentului, imaginarea costurilor cu combustibilul sau 
cu reparaţiile datorate stării drumurilor, raţionamentele greşite, bazate pe 
presupuneri şi evitarea responsabilităţii. Un factor de stres puţin comentat 
poate fi ruperea de ritm în actul conducerii autovehiculului: frecventele 
semafoare, treceri pentru pietoni, gropi, linii de tramvai şi alte denivelări, 
autovehicule oprite pe carosabil sau alte obstacole, pietoni imprudenţi sau 
manevre periculoase ale altor şoferi, toate acestea presupun un mod de 
conducere fragmentat de frânări şi accelerări care poate constitui un stres 
major, deşi puţin conştientizat. Nu este exclus, deşi nu putem demonstra 
acest lucru, ca o parte dintre accidentele pe trecerile pentru pietoni să fie 
cauzate exact de acest factor: dorinţa de a păstra ritmul confortabil psihic şi 
fizic de conducere să fie mai puternică decât raţionamentul privind 
necesitatea reducerii vitezei în apropierea trecerii pentru pietoni, constituind 
un determinant ascuns ce guvernează decizia şi reacţia neuromusculară a 
unora dintre conducătorii auto.  

Dacă factorii externi scapă controlului conducătorului auto, 
factorii interni rămân cel mai important adversar sau sprijin al şoferului, 
depinzând de acesta dacă deţine controlul propriei sale dinamici 
psihofizice sau se lasă în voia deciziilor întâmplătoare, raţionamentelor 
hazardate sau reacţiilor impulsive.  

Întrucât prevenirea accidentelor rutiere este una dintre 
priorităţile naţionale asumate de Poliţia Română, iar programele şi 
proiectele de prevenire în acest domeniu necesită o mare varietate de 
infomaţii care să le fundamenteze direcţiile de acţiune, Institutul de 
Prevenire şi Psihosociologie şi-a propus să realizeze un studiu asupra 
atitudinilor în trafic ale conducătorilor auto.  

Acest studiu va completa informaţiile din baza de date a poliţiei 
referitoare la dinamica statistică a accidentelor, a condiţiilor favorizante 
şi comportamentelor de risc ale şoferilor şi pietonilor care au produs 
acele accidente.  
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Obiective 
 

Studiul şi-a propus să identifice: 
 măsura în care sunt respectate regulile de circulaţie de către 

şoferi; 
 atitudinea conducătorilor auto faţă de măsurile de siguranţă 

şi reglementările de circulaţie; 
 factorii sociali şi culturali care influenţează comportamentul 

în trafic.  
 
 

Instrumente utilizate 
 

Metoda folosită a fost ancheta pe bază de chestionar. 
Chestionarul utilizat este o variantă modificată şi completată a 
chestionarului SARTRE (Social Attitudes to Road Traffic Risk in 
Europe), chestionar aplicat până în prezent în mai multe state europene.  

Studiul a fost realizat pe un eşantion de 1207 conducători auto 
activi (care au condus în ultimele 6 luni), reprezentativ la nivel naţional 
pentru conducătorii auto cu vârsta până în 70 de ani.  

Eşantionarea a fost realizată prin metoda cotelor legate, criteriile 
luate în considerare fiind vârsta, sexul, mediul de rezidenţă, regiunea de 
dezvoltare şi categoria de permis de conducere deţinut.  

În prezent nu există date asupra şoferilor activi, drept urmare 
cotele de eşantionare au fost constituite pornind de la structura 
populaţiei ce deţine permis de conducere. Din acest motiv, 
generalizările ce vor fi realizate trebuie privite cu prudenţă.  

 

 

REZULTATELE SONDAJULUI  
 

 Marea majoritatea a respondenţilor apreciază că 
infrastructura (starea drumurilor şi situaţia parcărilor) 
reprezintă o problemă/o problemă foarte serioasă la 
nivelul judeţului în care locuiesc. Alte aspecte apreciate 
ca problematice de peste trei sferturi dintre respondenţi 
sunt respectarea regulilor de circulaţie şi aglomeraţia din 
trafic.  
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În acelaşi timp, o proporţie mai mică dintre subiecţi 
consideră că modul de aplicare a legii de către Poliţia Rutieră (38,2%) 
şi numărul de echipaje de poliţie în trafic (34,8%) constituie o 
problemă.  

 Mai mult de jumătate dintre şoferi au declarat că au fost 
victimele unor agresiuni verbale şi manevre auto riscante 
din partea celorlalţi participanţi la trafic.  

 
 Majoritatea răspunsurilor conducătorilor auto chestionaţi 

indică faptul că aceştia realizează, teoretic, nivelul actual 
de risc de accident în traficul rutier: 
• consideră problematica accidentelor rutiere ca fiind mai 

îngrijorătoare decât criminalitatea, precaritatea serviciilor 
medicale sau distrugerea mediului înconjurător; 

• sunt conştienţi că majoritatea factorilor de risc 
propuşi pentru evaluare au un potenţial de risc ridicat 
( atât cei care ţin de comportamentul şoferului, precum 
viteza excesivă, consumul de alcool, conducerea în stare 
de oboseală, lipsa de verificare a eventualelor defecţiuni 
tehnice ale autovehiculului, nerespectarea regulilor de 
circulaţie, precum şi condiţiile exterioare: prezenţa 
căruţelor pe drumurile naţionale, starea precară a 
drumurilor, condiţiile meteo nefavorabile, semnalizarea 
necorespun-zătoare a drumurilor; 

• reclamă nerespectarea regulilor de circulaţie de către 
alţi conducători auto.  

 
 Practic însă, atitudinile şi comportamentele de risc în 

trafic sunt asumate doar de o parte a respondenţilor sau 
doar în cazul unora dintre ele. Subiecţii par să opereze o 
diferenţiere a potenţialului de risc al mai multor manevre 
sau comportamente neregulamentare, în funcţie de gradul de 
risc apreciat de ei pentru acestea.  

Marea majoritate a conducătorilor auto se autopercep ca 
având un comportament prudent şi destul de prudent (96,3%). Dar, 
chestionaţi asupra încălcării unor reglementări rutiere, un procent 
semnificativ dintre aceştia au declarat că încalcă frecvent regulile 
de circulaţie.  
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Aceasta demonstrează că pentru participanţii la trafic 
respectarea regulilor de circulaţie nu echivalează întotdeauna cu 
conducerea prudentă, şoferii fiind mai dispuşi să conducă încălcând 
în anumite condiţii regulile, dacă apreciază că fac acest lucru cu 
prudenţă.  

Astfel, admit faptul că a fi un şofer bun nu înseamnă că poţi 
circula cu viteză mare, dar totodată sunt dispuşi frecvent să depăşească 
limitele legale de viteză cu 10–20km/h pentru că anumite condiţii de 
trafic permit sau necesită acest lucru, pentru că şi ceilalţi şoferi fac asta 
sau pentru că se grăbesc. Cu alte cuvinte, din perspectiva acestor 
respondenţi, conducerea preventivă este realizată dacă încălcarea 
regulilor referitoare la viteză nu este exagerată.  

De exemplu, o cincime dintre respondenţi afirmă că depăşesc 
frecvent limita legală de viteză pe autostrăzi sau pe drumurile 
naţionale, între localităţi. În plus, aproximativ o treime dintre şoferi 
declară că depăşesc uneori viteza legală, atât în localităţi, cât şi în afara 
acestora.  

 
 Acelaşi tip de atitudine se vede şi în aprecierea riscului 

conducerii sub influenţa alcoolului: consumul de alcool a 
fost cotat de cei mai mulţi dintre subiecţi ca cel mai 
important factor de risc în traficul rutier.  

Totuşi, unii respondenţi au declarat că există cantităţi de alcool 
pe care le pot ingera fără ca aceasta să le afecteze performanţa la 
volan sau că au condus sub influenţa alcoolului în situaţii considerate 
de risc minim: cantitate de alcool moderată, care nu îi afecta, drum 
scurt de parcurs, o situaţie de urgenţă. Astfel, o treime dintre 
conducătorii auto au declarat că pot consuma 1–2 sticle de bere, 25,5% 
1–2 pahare de vin, iar 17,7% – 50 ml de spirtoase fără ca aceasta să le 
afecteze capacitatea de a conduce în siguranţă.  

Totodată, în cea mai mare parte, respondenţii au demonstrat că 
nu cunosc prevederile legale referitoare la consumul de alcool, 
declarând fie că nu cunosc limita legală a concentraţiei de alcool în 
sânge, fie indicând diverse valori ale acesteia. Doar 16,7% dintre cei 
chestionaţi au indicat valoarea 0.  

Practic, se observă acelaşi tip de atitudine în aprecierea riscului 
încălcării regulilor: riscul este perceput ca minim dacă încălcarea 
regulii se face cu prudenţă sau cu moderaţie.  
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 În funcţie de anumite caracteristici, conducătorii auto 
chestionaţi se grupează în categorii definite de atitudini 
şi comportamente în trafic diferite.  

Astfel, tinerii, mai ales sub 25 de ani, demonstrează o 
abordare mai puţin prudentă a conducerii autovehiculului: 

 aproximativ 40% consideră că traficul aglomerat 
necesită efectuarea unor manevre riscante, iar mai 
mult de un sfert dintre şoferii din această categorie 
sunt de acord că, pentru a ajunge la timp, poţi să 
încalci unele reguli de circulaţie; 

 au tendinţa de a subaprecia periculozitatea 
anumitor factori de risc, precum comportamentul 
agresiv al şoferilor, depăşirea neregulamentară, 
viteza excesivă sau neverificarea periodică a stării 
tehnice a autovehiculului; 

 procentul celor care apreciază că au un stil de 
conducere prudent creşte odată cu vârsta, de la 29% 
(sub 25 ani) la 65,6% (peste 55 ani); 

 procentul celor care afirmă că respectă viteza legală 
indiferent de viteza celorlalte maşini este mai redus 
în cazul grupei de vârstă 18-35 ani comparativ cu 
restul şoferilor (52% faţă de 60–65%); 

 procentul celor sub 25 de ani care admit că depăşesc 
uneori viteza legală (atât în localitate, cât şi între 
localităţi) este mai mare cu 10–20% comparativ cu 
celelalte categorii de vârstă; 

 tinerii au tendinţa de a subaprecia periculozitatea 
pentru trafic a comportamentelor agresive, a vitezei 
excesive şi a depăşirilor neregulamentare deoarece ei 
înşişi etalează frecvent asemenea comportamente de 
risc.  

 
O altă diferenţă semnificativă de percepţie a riscurilor unor 

atitudini şi comportamente se observă la şoferii care au fost implicaţi 
în accidente rutiere în ultimii trei ani, comparativ cu cei care nu au 
fost implicaţi.  

Astfel, cei implicaţi în accidente declară mai frecvent un 
comportament de risc în trafic, ceea ce arată că experienţa 
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accidentului nu a contribuit semnificativ la modificarea pozitivă a 
atitudinii în trafic, deoarece un stil de conducere, odată ce a fost 
internalizat în perioada formării de conducător auto, nu mai este uşor de 
modificat de experienţe ulterioare.  

Astfel: 
 60% dintre şoferii implicaţi în accidente sunt de 

acord că depăşirea cu 10–20 km/h a limitei de viteză 
este acceptabilă deoarece toţi şoferii o fac 
(comparativ cu 45% dintre şoferii care nu au fost 
implicaţi în accidente); 

 50,2% consideră că este mai important să menţii un 
trafic fluent decât să respecţi toate regulile de 
circulaţie (faţă de 39,2%); 

 25% sunt de acord că pentru a ajunge la timp poţi să 
încalci unele reguli de circulaţie (comparativ cu 
13,2%);  

 persoanele implicate în accidente rutiere în ultimii 
3 ani declară într-un procent mult mai redus (57,4%) 
că nu trec niciodată sau foarte rar pe culoarea 
galbenă a semaforului, comparativ cu şoferii care nu 
au fost implicaţi în accidente (75%); 

 situaţia este similară şi în ceea ce priveşte depăşirile 
la limită (72,5% comparativ cu 82,4%), apropierea 
prea mare de vehiculul din faţă (64,6% comparativ 
cu 75%) şi manifestările agresive faţă de ceilalţi 
şoferi (53,8% comparativ cu 73,6%); 

 32% consideră că traficul aglomerat necesită să faci 
manevre îndrăzneţe (faţă de 21%); 

 o treime dintre şoferii implicaţi în accidente declară 
că le place să conducă cu viteză faţă de 22% dintre 
cei care nu au fost implicaţi în accidente; 

 procentul şoferilor implicaţi în accidente de circulaţie 
care declară că au condus după ce au consumat 
băuturi alcoolice este mult mai mare comparativ cu 
cel al şoferilor care nu au fost implicaţi în accidente 
(44,5% faţă de doar 24,5%); 

 se constată că şoferii care au fost implicaţi în 
accidente sunt într-o mai mică măsură de acord cu 
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înăsprirea sancţiunilor pentru depăşirea vitezei 
(60,4% comparativ cu 70,9%).  

 
 O concluzie importantă a acestui sondaj este aceea că unii şoferi 

au o percepţie eronată asupra riscului comportamentelor 
neregulamentare în trafic, caracterizată prin:  

– supraestimarea rolului experienţei de conducător auto, 
indiferent de dificultatea condiţiilor de trafic;  

– subestimarea efectelor alcoolului asupra neurofiziologiei 
umane, indiferent de cantitatea ingerată;  

– necunoaşterea sau convingeri eronate referitoare la 
dinamica autovehiculului la viteze mari;  

– supraaprecierea capacităţii de anticipare a modificării 
rapide a circumstanţelor din trafic, astfel încât îşi 
permit să se lanseze în manevre riscante sau să nu se 
asigure suficient.  

 
 O altă concluzie, în strânsă legătură cu aceasta, este că o 

mare parte a conducătorilor auto nu recunosc 
întotdeauna relaţia între regulile de circulaţie şi 
securitatea traficului rutier, fiind dispuşi să încalce 
regulile dacă apreciază că acest lucru nu le periclitează 
siguranţa la acel moment.  

De asemenea, o parte dintre ei cred că anumite reguli, îndeosebi 
cele referitoare la limitele de viteză sau la cantitatea de alcool permisă, 
sunt neadecvate şi consideră că ar trebui modificate.  

Astfel, deşi cea mai mare parte a respondenţilor sunt de acord că 
se confruntă cu o stare precară a drumurilor şi cu comportamente 
frecvente riscante ale altor şoferi, o parte dintre ei solicită ridicarea 
limitelor de viteză sau chiar eliminarea limitelor pe autostrăzi.  

Considerăm că incapacitatea de a corela condiţiile dificile de 
trafic cu potenţialul de risc al unor manevre, atitudini sau 
comportamente în aceste condiţii reprezintă unul dintre principalii 
factori de risc pentru conducătorii auto, dificil însă de conştientizat de 
către aceştia.  

 
 Prin urmare, putem conchide că şoferii români nu au o 

problemă deosebită cu reprezentarea consecinţelor 
asociate unor comportamente riscante sau încălcării 
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regulilor de circulaţie, însă subestimează probabilitatea de 
producere a acestor consecinţe.  

 
 Activitatea Poliţiei Rutiere este vizibilă la nivelul 

populaţiei.  
 peste 50% dintre cei care declară că se simt în 
siguranţă în trafic pun acest sentiment pe seama 
prezenţei poliţiştilor în traficul rutier;  

 mai mult de jumătate dintre conducători apreciază că 
este foarte probabil să li se verifice viteza cu radarul 
în deplasările cotidiene, în timp ce o treime a apreciat 
că este posibil doar uneori să li se verifice viteza;  

 40% dintre conducătorii auto au fost verificaţi cu 
etilotestul cel puţin o dată în ultimii trei ani; 

 un sfert dintre conducătorii auto au fost amendaţi 
pentru depăşirea limitei de viteză cel puţin o dată în 
ultimii trei ani.  
 

Astfel, putem aprecia că Poliţia Rutieră este privită ca factor 
reglator al comportamentului în trafic, mai ales prin prezenţa în stradă 
pentru a fluidiza circulaţia şi prin echipajele mobile. În momentul în 
care factorul inhibitor pentru comportamentul neregulamentar (prezenţa 
poliţistului) lipseşte, o parte a conducătorilor auto au tendinţa de a nu 
respecta normele şi de a avea comportamente riscante în trafic.  

 
 

RECOMANDĂRI 
 

Ca urmare a acestor concluzii, putem emite următoarele 
recomandări: 

 
1. Recomandări pentru structurile de poliţie rutieră 

 
• asigurarea prezenţei echipajelor de poliţie în trafic şi a 

mobilităţii acestora, astfel încât să fie vizibili pe cât mai 
multe sectoare de drum; 

• creşterea numărului de aparate radar, fixe şi mobile, pe 
sectoarele de drum care permit circulaţia cu viteză mare 
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sau care au fost frecvent zone de producere a 
accidentelor pe fondul vitezei neadecvate; 

• extinderea reţelei de sisteme video de supraveghere a 
traficului rutier; 

• concentrarea sancţiunilor pe acele abateri de la regimul 
circulaţiei pe drumurile publice care au cauzat cel mai 
frecvent accidentele rutiere; 

• de asemenea, concentrarea sancţiunilor pentru oprirea 
sau staţionarea autovehiculelor într-o manieră care 
împiedică vizibilitatea sau obligă ceilalţi participanţi la 
trafic la manevre de evitare riscante, cum sunt opririle şi 
staţionările la mai puţin de 5 metri de colţul intersecţiei, 
pe segmente de drum înguste, la mai puţin de 25 de 
metri de trecerea de pietoni etc.; 

• formarea unui grup de lucru, împreună cu parteneri 
externi, pentru modificarea programei din şcolile de 
şoferi, astfel încât să conţină noţiuni de conducere 
preventivă, teorie şi aplicaţii practice, de management al 
stresului, de management al raţionamentelor şi 
reacţiilor. De asemenea, este necesară modificarea 
examinării cursanţilor, prin includerea acestor noţiuni în 
testarea teoretică a acestora; 

• realizarea unor documentaţii permanente la nivelul 
fiecărui judeţ cu punctele negre şi segmentele de drum 
pe care s-au produs cel mai frecvent accidentele rutiere, 
cu situaţia semnalizărilor rutiere în acele zone şi cu 
soluţii pentru remedierea acestor situaţii; 

• recomandăm ca, ori de câte ori printre factorii care au 
contribuit la un accident rutier s-au înregistrat şi deficienţe 
în starea sau întreţinerea drumului public (gropi, lipsa 
amenajărilor, zone cu vizibilitate redusă, amplasare 
incorectă a semnalizării rutiere etc. ), poliţia rutieră să 
trimită adrese către instituţia responsabilă de întreţinerea 
drumului public, prin care să descrie tipul de problemă, 
modul în care a provocat sau contribuit la producerea 
accidentului, consecinţele accidentului şi să solicite 
intervenţia pentru remedierea problemei constatate.  
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Rolul acestor adrese este dublu: pe de o parte, demonstrează că 
poliţia face tot ce ţine de atribuţiile ei pentru a menţine condiţii de 
securitate pentru traficul rutier, iar pe de altă parte, acumularea în timp a 
acestor adrese creează o presiune asupra instituţiilor responsabile pentru 
a interveni prioritar în remedierea segmentelor de drum care generează 
riscuri de accident.  
 

2. Recomandări pentru structurile de prevenire 
• concentrarea acţiunilor informativ-preventive în şcolile 

de şoferi, întrucât cursanţii sunt la acel moment la un 
maxim de receptivitate în ceea ce priveşte însuşirea 
deprinderilor de a conduce corect;  

• elaborarea materialelor cu conţinut informativ-
preventiv, difuzate cursanţilor din şcolile de şoferi sau 
altor grupuri-ţintă, având în vedere concluziile privind 
tipurile de convingeri şi atitudini care afectează 
mentalitatea şoferilor români prezentate în acest studiu, 
pentru contracararea acestor tipuri de mentalităţi.  

 
3. Recomandări pentru partenerii în proiecte şi programe 

• prezentarea documentaţiei realizată de structurile de 
poliţie rutieră recomandată mai sus în şedinţele ATOP 
şi solicitarea partenerilor din proiecte şi programe să 
contribuie la implementarea soluţiilor identificate, fie 
prin realizarea propriilor atribuţii în domeniu, fie prin 
contribuţii financiare pentru finalizarea proiectelor de 
remediere a deficienţelor constatate; 

• ţinând seama de faptul că majoritatea respondenţilor 
reclamă starea drumurilor şi a amenajărilor rutiere, iar 
acestea contribuie fie direct la producerea accidentelor, 
fie indirect prin creşterea nivelului de nervozitate a 
participanţilor la trafic, recomandăm implicarea 
prioritară a partenerilor în implementarea de măsuri de 
remediere a acestor probleme.  

 
4. Recomandare de iniţiativă legislativă 

• transformarea Consiliului Interministerial pentru 
Siguranţa Rutieră din organ consultativ în for 
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coordonator al tuturor instituţiilor şi programelor de 
măsuri luate de acestea pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de trafic. Consiliul trebuie să poată emite decizii cu 
caracter obligatoriu, prevăzute cu responsabilităţi şi 
sancţiuni, reunite într-o Strategie naţională de siguranţă 
rutieră.  

Aceste decizii vor prioritiza tipurile de măsuri, alocarea de 
fonduri din bugetele instituţiilor reprezentate în Consiliu şi termene de 
realizare pentru acestea, în funcţie de analizele privind traficul, starea 
drumurilor şi amenajărilor rutiere, întocmite de poliţie şi ceilalţi 
reprezentanţi în Consiliu.  
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STUDIUL PERSONALITĂŢII INDIVIDULUI 
ÎN CONTEXTUL PARTICIPĂRII 

LA MISIUNI DE LUPTĂ 
 

Dr. Cristina FULGA VERZA
Dr. Nicolae RADU

 
 
 

Prezentul studiu are drept obiectiv identificarea modului în care participările 
la misiuni de luptă influenţează relaţiile interpersonale din cadrul unui grup 
militar. Este bine cunoscut faptul că, apartenenţa la un anumit grup, la o 
anumită categorie profesională poate determina anumite caracteristici 
structurii de personalitate. Studiul şi-a propus evidenţierea dependenţei dintre 
anumite tipuri de activitate specifice instituţiei armatei şi unele trăsături ale 
personalităţii umane. S-a ţinut cont de ceea ce presupune războiul mileniului, 
de ce diferă el de un război clasic, ce implicaţii are şi ce protagonisţi 
antrenează.  

 
 

I. Considerente teoretice privind războiul mileniului al III-lea 
 

Definind războiul, spunem că acesta reprezintă forma cea mai 
violentă de manifestare a conflictului social între grupuri mari de 
oameni (state, grupări de state, popoare, naţiuni, clase sociale), 
organizate din punct de vedere militar, care folosesc lupta armată pentru 
atingerea scopurilor şi intereselor propuse, ceea ce imprimă acestui 
fenomen un puternic caracter distructiv. Astfel, confruntările reale de 
luptă sunt situaţii care solicită întreaga personalitate a individului, 
multe din modalităţile de rezolvare a unei crize fiind puternic 
dependente şi de componentele fizice care îl caracterizează.  

Dat fiind conflictul tot mai accentuat de interese al marilor 
puteri, războaiele viitoare se vor generaliza, chiar dacă iniţial ar fi numai 
locale. Ele vor continua să aibă deci caracterul unor războaie mondiale, 
antrenând toate naţiunile mari şi mici, în cadrul unor coaliţii. Marile 
puteri vor forma nuclee şi vor polariza în jurul lor micile naţiuni, în 
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funcţie de poziţia geografică, de situaţia politică, economică şi socială, 
precum şi de interesele fiecăruia.  

În acest fel, viitoarele războaie vor ajunge de proporţii foarte 
mari şi se vor desfăşura pe spaţii foarte întinse, pe pământ, în aer şi pe 
apă, fără ca obstacolele să mai joace un rol atât de însemnat ca în trecut, 
faţă de perfecţionarea şi dezvoltarea mijloacelor moderne de luptă. 
Astfel, se va pune un accent puternic pe întrebuinţarea masivă a aviaţiei, 
a artileriei, a forţelor aerotransportate şi maritime şi blindatelor, pentru a 
permite acţiuni de distrugere masive şi manevre rapide în spatele şi pe 
teritoriul inamic.  

Având această formă, războiul viitor va fi probabil de lungă 
durată, deoarece nimicirea pe această cale a adversarilor necesită o 
succesiune de bătălii, pregătite îndelung şi cu pauze variabile între ele. 
Concomitent cu aceste bătălii, se urmăreşte distrugerea moralului 
populaţiei şi resurselor pe teritoriul inamic.  

Durata şi decizia unui război mondial vor fi în funcţie, în 
special, de raportul dintre potenţialul şi forţele celor două tabere, de 
moralul lor, de ritmul operaţiilor şi de efectele obţinute prin bătălii, pe 
fronturi şi în spatele lor. Un război fulger s-ar dovedi că nu poate să 
scoată repede din cauză decât naţiunile mici sau pe cele nepregătite, dar 
nicidecum să obţină victoria finală a unui război mondial.  

În prezent războiul este diferit, cauzele care conduc la 
implicarea forţelor armate ale unui stat în diverse conflicte politice 
sunt modificate faţă de situaţia „clasică” a invadării unui teritoriu 
naţional de către o altă naţiune „cuceritoare”. Nici armata nu mai este 
una de masă, care să folosească un număr cât mai mare de persoane, 
mai mult sau mai puţin pregătite sau dotate pentru război, doar din 
nevoia de a depăşi numeric adversarul. Se insistă mai mult pe 
protecţia personalului, pe folosirea unui număr redus de combatanţi 
special antrenaţi, care mânuiesc o tehnică performantă şi un 
armament cu mare putere de foc.  

Actualmente, se încearcă utilizarea la minimum a forţei letale, 
pentru operaţiuni relativ reduse ca amploare, aproape chirurgicale, în 
sensul că acţionează punctual şi cu un număr cât mai mic de pagube 
colaterale (collateral damage). Aceasta presupune inserţia unui grup de 
militari într-un anume teritoriu, acţiunea acestora, bine delimitată de 
civili şi de orice aspect social sau economic neimplicat în conflict, 
precum şi extragerea grupului la terminarea misiunii sau într-un alt 
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moment favorabil. O altă modalitate de a acţiona, care urmează de 
obicei celei descrise anterior, este instalarea de baze militare (eventual 
multinaţionale) în teatrul de operaţii, popularea acestora cu trupe care 
răspund de securitatea unei anumite zone şi derularea unor operaţiuni de 
patrulare, control al traficului rutier etc., care se apropie de caracterul 
operaţiunilor de jandarmerie.  

În anumite cazuri, dezvoltarea economică şi militară a statelor 
care iniţiază acţiuni militare pe teritoriul altor state este covârşitoare; ca 
atare trupele „iniţiatorilor” sunt mai numeroase, mai bine echipate şi 
antrenate. Spre deosebire de conflictul militar clasic, capabilităţile 
adversarului sunt semnificativ reduse, ceea ce îl împinge pe acesta în 
special la acţiuni de hărţuire, folosind tactici de gen „loveşte şi fugi” 
(„hit and run”) sau atacuri sinucigaşe cu diverse tipuri de explozibili. O 
astfel de situaţie este numită conflict asimetric¸ datorită evidentei 
disproporţii.  

În astfel de confruntări armate ocazionate de „acţiuni 
chirurgicale” sau de „operaţiuni de jandarmerie” adversarul („the 
opposing forces”) poate fi, practic, oriunde; grupul combatant este 
inserat într-un teritoriu străin. Ca atare, noţiunea de front dispare sau, 
pentru cei care nu vor să renunţe la ea, se poate spune că frontul are 360 
de grade – adică se găseşte peste tot în jur.  

Mulţumită asimetriei confruntării, forţele mai bine dotate 
acţionează cel mai adesea în grupuri mici – de obicei, de nivel pluton – 
suficiente pentru a stăpâni situaţia datorită tehnicii performante şi puterii 
mari de foc. Probabil că acest gen de situaţii tactice urmează să fie mai 
bine teoretizat şi să se regăsească în regulamentele de instruire a 
trupelor operaţionalizate.  

 
 

II. Metodologia cercetării 
 

1. Obiectivele cercetării 
a) relevarea influenţei participării la misiuni internaţionale 

de menţinere a păcii asupra reţelei de relaţii 
interpersonale;  

b) evidenţierea rolului pe care îl are participarea la 
internaţionale de menţinere a păcii asupra trăsăturilor de 
personalitate. 
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2. Ipoteza cercetării 
Pornind de la ideea că o cunoaştere reciprocă cât mai profundă 

atât la nivelul aspectelor profesionale, cât şi la cel al sferei vieţii 
personale reprezintă un element esenţial al coeziunii de grup, 
presupunem că numărul de misiuni la care au participat militarii 
influenţează pozitiv derularea relaţiilor în cadrul plutonului, precum şi 
maniera de manifestare a personalităţii.  

 
3. Lotul cercetării 
Lotul cercetării este alcătuit dintr-un număr de 151 subiecţi, 

distribuiţi pe categorii profesionale după cum urmează: 11 ofiţeri,  
57 subofiţeri şi 83 soldaţi gradaţi voluntar. Lotul este omogen din 
punct de vedere al activităţii şi este împărţit pe 9 plutoane ce aparţin 
unor diferite arme.  

Media de vârstă a grupului este de 29,18 ani, subiecţii având 
vârsta cuprinsă în intervalul 20–40 ani.  

 
a) metode şi tehnici de cercetare 
În cercetare au fost folosite următoarele metode şi tehnici: 

– Testul sociometric construit pe baza a trei criterii: 
„misiune”, „timp liber”, „relaxat în prezenţa altora” 
„comunicare” şi „lider”.  

 

Cu ajutorul acestui test au fost calculaţi următorii indicatori: 
indicele de statut preferenţial – Isp; indicele de expansivitate 
sociometrică – Ies; tipul de integrare socială – TIS; tipul de 
expansivitate socială – TES; indicele de statut preferenţial perceput – 
Ispp; percepţia interpersonală (capacitatea de percepere a relaţiilor 
interpersonale) – Pi; indicele coeziunii de grup – Icg.  

 
– Chestionar de coeziune grupală – pentru identificarea 

coeziunii formale a grupului; 
 

– Instrumentul de evaluare a stilului de abordare a 
conflictului (ISAC); 

 

– Chestionarul de personalitate 16 PF; 
 

– Testul proiectiv „Cine sunt eu?” cu varianta „Cine aş 
vrea să fiu?” 
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III. Analiza şi interpretarea datelor 
 

Analiza comparativă între plutoane, la nivelul bateriei de probe 
utilizate, s-a realizat ţinându-se cont de criteriul „participare/ nonparticipare 
misiuni de luptă”. Menţionăm faptul că patru plutoane au participat la cel 
puţin o misiune internaţională de luptă şi 5 plutoane nu au avut o astfel de 
participare. Cu ajutorul Testului T au fost calculate diferenţele de medii 
între cele două subgrupuri formate pe baza criteriului „participare/ 
nonparticipare misiuni de luptă”. Astfel, putem stabili, dacă diferenţele 
existente sunt semnificative sau sunt datorate hazardului, întâmplării.  

Trebuie precizat că întâmplarea poate interveni în desfăşurarea 
fenomenului cercetat prin apariţia unor condiţii neaşteptate.  

În urma prelucrării statistice, vor fi luate în considerare numai 
acele valori care au un prag de semnificaţie 0,01<p<0,05.  

 
3.1. Diferenţe de medii – testul sociometric, chestionarul de 

determinare a coeziunii de grup 
Înainte de calcularea diferenţelor de medii între cele două 

eşantioane au fost stabilite ipotezele nule: 
– diferenţele de medii care apar între plutoane, privind poziţia 

ocupată în grup de un individ şi implicit reţeaua de relaţii existente 
acolo, precum şi capacitatea de percepere corectă a relaţiilor 
interpersonale, se datorează hazardului, întâmplării şi nu participării 
sau nonparticipării la misiuni de luptă; 

– diferenţele de medii care apar între plutoane, privind 
indicele de coeziune grupală perceput se datorează hazardului, 
întâmplării şi nu participării sau nonparticipării la misiuni de luptă.  

În tabelul nr. 1 sunt prezentate diferenţele semnificative de 
medii calculate la nivelul variabilelor testelor luate în discuţie.  

 

Tabelul nr. 1 – Diferenţa de medii – testul sociometric 
Factor t df p Eşantionul în favoarea 

căruia are loc diferenţa 
IES2 3,041 149 . 003 Fără participare 
IES3 2,757 149 . 007 Fără participare 
IES4 2,867 149 . 005 Fără participare 
IES5 2,759 149 . 007 Fără participare 

Aşa cum se poate observa din acest tabel, diferenţele semnificative 
apar numai pentru indicii de expansivitate socială, ca variabile ale testului 
sociometric. Interesant este faptul că diferenţele sunt în favoarea celor care 
nu au participat la nicio misiune de luptă. Aceştia sunt mai expansivi în 
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ceea ce priveşte exprimarea alegerilor şi respingerilor la criteriile „timp 
liber”, „relaxat în prezenţa altora”, „comunicare” şi „comandant”. Pot 
cuprinde în sfera lor de relaţii un număr mare de colegi şi au capacitatea de 
a stabili rapid contacte interpersonale. La criteriul „misiune” nu există 
diferenţe semnificative de medii indiferent de participare/ 
nonparticipare, preferinţele au aceeaşi bază motivaţională de ordin 
psihosocial şi moral pentru ambele situaţii.  

Ca urmare a celor prezentate, înclinăm spre a afirma că 
participarea la misiune nu influenţează nici reţeaua de relaţii 
existentă în grup şi nici modul în care ea este percepută de către 
membrii săi, dar nici asupra indicelui de coeziune grupală perceput.  

 
3. 2. Diferenţe de medii – la nivelul chestionarului ISAC 
Ipoteza nulă: modalităţile de abordare a situaţiilor în care 

interesele sunt diferite nu sunt influenţate/condiţionate de numărul de 
participări la misiuni de luptă internaţionale.  

Pentru dimensiunile din chestionarul ISAC nu putem vorbi de 
diferenţe de medii, ceea ce ne permite să afirmăm că modalităţile de 
abordare a conflictului nu sunt dependente de participarea/ 
neparticiparea la misiuni de luptă.  

 
3. 3. Diferenţe de medii – chestionarul 16-PF 
Datele statistice necesare acestui tip de analiză sunt prezentate în 

tabelul nr. 2. Alături de acesta, enunţăm în continuare ipoteza nulă: 
trăsăturile de personalitate ale militarilor nu sunt influenţate/ 
condiţionate de numărul de participări la misiuni de luptă internaţionale.  

 
Tabelul nr. 2 – Diferenţe de medii – chestionarul 16-PF 

Factor t df p 
Eşantionul în 

favoarea căruia 
are loc diferenţa 

Factorul A -2,473 149 . 015 Participare 
Factorul C -2,866 149 . 005 Participare 
Factorul F -2,356 149 . 020 Participare 
Factorul L 2,989 149 . 003 Fără participare 
Factorul N 3,010 149 . 003 Fără participare 
Factorul O 2,644 149 . 009 Fără participare 

Factorul Q1 -2,644 149 . 009 Participare 
Factorul Q2 2,988 149 . 003 Fără participare 
Factorul Q4 2,739 149 . 007 Fără participare 
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Diferenţele semnificative de medii, în favoarea subgrupului 
care a participat la misiuni de luptă, sunt înregistrate la nivelul 
factorilor: A, C, F şi Q1. În acest sens, aceşti militari au o rezonanţă 
afectivă mai ridicată, sunt mai sociabili, mai cooperanţi şi mai 
adaptabili la condiţii variate, suportând bine schimbarea. 
Echilibrul emoţional este mai bun decât la cei care nu au 
participat la astfel de misiuni, sunt mai toleranţi la situaţiile 
frustrante, uneori chiar de limită. Sunt, de asemenea, mai 
înclinaţi către extraversie. Au simţul analizei critice mai 
dezvoltat faţă de sine şi faţă de ceilalţi.  

Membrii subgrupului care nu au participat la misiuni de 
luptă, ca urmare a interpretării diferenţelor semnificative de medii, sunt 
caracterizaţi ca având tendinţe către egocentrism şi rivalizare mai 
accentuate decât ceilalţi. Mai dispreţuitori şi mai interpretativi 
manifestă suspiciune în relaţiile sociale. Sunt mai vicleni şi pot privi 
lucrurile fără sentimentalism. Au un nivel de încredere în sine, în 
forţele proprii mai scăzut decât cei care au participat la misiuni de 
luptă. Acest fapt conduce la apariţia cu mai multă uşurinţă a unor 
tendinţe depresive şi la o integrare socială mult mai dificilă decât a 
celorlalţi militari luaţi ca factor de comparaţie. Trăiesc stări de 
încordare şi iritabilitate, sentimente de frustrare şi insatisfacţie. Nu 
sunt atât de puternic ataşaţi de normele şi valorile grupului, 
manifestând mai mult un comportament independent de colectivul 
din care face parte.  

Trebuie reţinut faptul că cele prezentate anterior nu reprezintă 
portretul psihologic al întregului grup care nu a participat la nicio 
misiune de luptă, ci conţine numai acele elemente care îl diferenţiează 
de cealaltă categorie. Citirea acelor elemente de ordin psihologic se va 
face numai în termeni comparativi faţă de celălalt subgrup.  

Ipoteza nulă enunţată la început este infirmată, deoarece există 
anumite trăsături de personalitate care înregistrează diferenţe, nu 
datorită întâmplării, ci ca urmare a influenţei pe care o exercită 
specificul contextual dictat de caracterul misiunilor de luptă.  

 
3.4. Diferenţa de medii – probă proiectivă C.S.E.  
Ipoteza nulă: niciunul dintre eu-ri, ca părţi componente ale 

imaginii de sine nu sunt influenţate/condiţionate de numărul de 
participări la misiuni de luptă internaţionale.  
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În tabelul nr. 3 sunt prezentate datele statistice care stau la baza 
infirmării ipotezei nule.  

 
Tabelul nr. 3 

Diferenţe de medii – proba C.S.E.  

Factor t df p 
Eşantionul în 

favoarea căruia are 
loc diferenţa 

Eul Social Real -2,626 149 . 015 Participare 
Eul Familial 

Real -3,853 149 . 001 Participare 

Eul Evaluativ 
Real -2,982 149 . 005 Participare 

 
Diferenţele semnificative de medii, înregistrate la această probă, 

sunt în favoarea subgrupului care a participat la misiuni, ceea ce ne 
permite concluzionarea faptului că experienţa acumulată în acest tip de 
misiuni influenţează imaginea reală pe care o are militarul cu privire la 
propriile aspecte material-financiare, la viaţa familială şi la evaluarea sa 
în raport cu alţii. Cei care nu au avut posibilitatea unei astfel de 
participări sunt mai nemulţumiţi în plan financiar (după cum am 
menţionat de-a lungul lucrării, misiunile internaţionale de luptă sunt 
bine motivate din punct de vedere financiar).  

Aşadar, ipoteza nulă se infirmă.  
 
 
IV. Caracteristicile războiului – aşa cum au fost văzute 

de militari  
 
În urma interviurilor avute cu militarii batalioanelor care au 

participat la misiunile multinaţionale de luptă desfăşurate în Irak şi 
Afganistan, precum şi cu psihologii care i-au însoţit au fost evidenţiate o 
serie de aspecte importante din punct de vedere teoretic şi mai ales 
practic, pentru înţelegerea funcţionării psihice a individului în condiţii 
de stres ridicat.  

S-au putut desprinde câteva concluzii, privind condiţiile 
specifice acestor zone şi gradul de adaptabilitate a militarilor. Pentru o 
sistematizare a informaţiilor, am împărţit aceste condiţii în trei categorii: 

– condiţii fizice (clima, relieful, fauna locală – în special 
animale care prezintă pericol pentru om); 
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– condiţii socio-politico-economice (tipul de populaţie 
locală-etnie, limbă, cultură; modul de organizare a 
populaţiei locale; nivelul de trai al populaţiei); 

– condiţii specifice perioadei de tranziţie a statului 
respectiv (ameninţări ce decurg din instabilitatea 
politică şi economică, dar şi obligaţii care revin 
militarilor pentru a ajuta la instaurarea unui climat 
democratic).  

Fiecare din aceste condiţii prezintă implicaţii asupra psihismului 
individual si colectiv. În cele ce urmează vom prezenta câteva remarci 
făcute asupra modului în care s-au făcut simţite ele în activitatea 
militarilor participanţi la misiunile din Afganistan si Irak.  

Condiţiile fizice, în special cele de climă, au un impact negativ 
în special la început şi cu preponderenţă asupra personalului care nu a 
mai participat la misiuni în zone calde, semideşertice. După o adaptare 
relativ rapidă, acestea nu mai sunt conştientizate permanent, dar cu 
trecerea timpului exercită un efect stresant asupra psihicului prin 
intermediul uzurii fizice pe care o provoacă. Starea de spirit este 
susţinută de motivaţia de a depăşi acest impas, de recompensa materială 
şi morală şi de anticiparea perioadei de recuperare post-misiune, în zone 
cu o climă răcoroasă şi vegetaţie abundentă.  

În ce priveşte condiţiile socio-politico-economice, militarii 
manifestă, în general, interes pentru a învăţa despre obiceiurile, limba şi 
cultura locală, dar şi despre modul în care localnicii îşi asigură cele 
necesare traiului. Ei arată, de obicei, compasiune pentru condiţiile grele 
de trai, dar sancţionează prompt acele aspecte culturale care împiedică 
populaţia locală să acceadă la progres – de exemplu, fanatismul religios, 
diversele interdicţii impuse femeilor, intoleranţa faţă de alte culturi. 
Militarii înţeleg că trebuie să respecte obiceiul locului, pentru a nu da 
naştere la animozităţi; ei încearcă să iniţieze cu localnicii relaţii bazate 
pe respect şi toleranţă reciprocă şi, în marea majoritate a cazurilor, astfel 
de iniţiative au efectul scontat.  

Condiţiile specifice perioadei de tranziţie în care acţionează 
forţele multinaţionale implică, de obicei, ameninţări de diverse 
feluri din partea grupărilor rebele, care se opun ordinii de drept şi 
încearcă hărţuirea militarilor străini şi subminarea noilor structuri 
administrative. Aici este vorba de riscuri specifice profesiei militare 
– confruntarea directă cu elementele ostile, atacuri de la distanţă 

 129 



asupra taberei sau a patrulelor, atentate sinucigaşe etc. Până acum, 
militarii şi-au asumat cu maturitate astfel de riscuri. Aceasta 
înseamnă că sunt conştienţi de ameninţări şi iau măsurile necesare 
de protecţie individuală şi colectivă. În general, ameninţările sunt 
puse în practică de către forţele ostile în intervale de timp relativ 
scurte, după perioade lungi de acalmie, în care abundă informaţii 
referitoare la viitoare atacuri. Efectul este că militarii sunt mereu 
„în gardă”, dar momentele de maximă tensiune sunt relativ rare şi 
scurte. Acest gen de stres nu a produs, până acum, reacţii 
psihologice severe, care să necesite scoaterea celor implicaţi de la 
activităţile obişnuite, însă este evident că echilibrul emoţional se 
păstrează datorită motivaţiei şi unui efort de voinţă; fiecare militar 
îşi „dozează” energia şi de aceea este foarte important să se ştie cât 
mai precis data părăsirii teatrului de operaţii, precum şi faptul că în 
ţară se va acorda suficient timp pentru recuperare.  

În ceea ce priveşte starea moralului, aceasta depinde mai mult 
de condiţiile „interne” decât de cele de mediu, fie el fizic sau social. La 
menţinerea unei stări foarte bune a moralului, contribuie cel mai mult 
legătura cu cei de acasă, acordarea de drepturi băneşti substanţiale, 
menţinerea unui bun climat al relaţiilor interpersonale şi, în special 
pentru ofiţeri, posibilitatea continuării cu cât mai mult succes a carierei 
militare.  
 
 

V. Concluziile cercetării 
 

Participarea/neparticiparea în misiuni de luptă 
internaţionale îşi pune amprenta asupra diferitelor aspecte privind 
unele dimensiuni ale personalităţii şi ale imaginii de sine.  

Militarii care un au participat la misiuni sunt mai expansivi, mai 
liberi în exprimarea preferinţelor interpersonale. Sunt mai sociabili şi au 
capacitatea de a cuprinde în sfera relaţiilor a unui număr mai mare de 
elemente umane. Relaţiile preferenţiale sunt motivate de aspecte de 
natură psihosocială şi morală, existând anumite modele 
comportamentale sau mintale care sunt formate prin raportarea la cadre 
axilogice specifice grupului sau armatei în ansamblu.  

Participarea la misiune nu influenţează reţeaua de relaţii 
existentă în grup şi nici modul în care ea este percepută de către 
membrii săi.  
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Nu s-au înregistrat diferenţe nici asupra coeziunii grupale 
percepute. Acest lucru ne indică faptul că există o uniformitate în ceea 
ce priveşte modul în care sunt distribuite şi preluate sarcinile. Coeziunea 
în realizarea obiectivelor de grup nu este determinată de misiunea de 
luptă, deoarece pentru a putea face faţă acesteia este necesară o anumită 
disciplină impusă şi ulterior internalizată de către militari. Această 
disciplină este cultivată în timp de pace, misiunea de luptă fiind 
feedbackul programelor de pregărire şi al existenţei sentimentului de 
apartenenţă la grup. În acelaşi sens, un alt aspect important este acela al 
existenţei sentimentului de apartenenţă la grup al fiecăruia şi formarea 
reprezentărilor sociale privind armata. Din punctul acesta de vedere, 
pregătirea pentru luptă nu neglijează cultivarea conştientizării faptului 
că, de modul în care fiecare militar acţionează depinde întreaga 
activitate a unităţii/subunităţii, crearea unui dezechilibru la nivel 
individual putând afecta sau chiar distruge grupul respectiv. Altfel spus, 
unitatea psihologică a companiei/plutonului trebuie menţinută tot 
timpul. Militarul ajunge să se identifice cu misiunea grupului, aceasta 
însemnând să aibă aceeaşi conduită şi gândire cu a celorlalţi. Acest lucru 
are loc atunci când militarul simte că este dorit în grupul respectiv, când 
ştie că locul său în echipă este bine definit, că eforturile sale contribuie 
la realizarea unor cauze comune, el devenind în acest fel mândru de 
sine, de unitatea sa, de camarazii şi de superiorii săi. Acest tip de 
colectivitate îşi influenţează membrii şi contribuie la determinarea unor 
atitudini, în timp ce unitatea resimte activitatea tuturor în ceea ce 
priveşte omogenizarea.  

În acelaşi sens, putem vorbi şi despre faptul că modalităţile de 
abordare a conflictului nu sunt dependente de participarea/ 
neparticiparea la misiuni de luptă. Nu eşti mai asertiv sau mai cooperant 
în funcţie de perioada de timp în care ai participat la astfel de misiuni. 
Stilul de abordare al conflictului este influenţat de alţi factori, cum ar fi 
trăsăturile de personalitate, istoria de viaţă a individului, modelele 
comporamentale din viaţa fiecăruia etc.  

Din punct de vedere al trăsăturilor de personalitate, militarii 
care au participat la misiuni se caracterizează ca fiind mai adaptabili la 
condiţii varíate, suportând bine schimbarea. Sunt mai toleranţi la 
situaţiile frustrante, uneori chiar de limită. Se înregistrează un simt al 
analizei critice mai dezvoltat atât în raport cu sine, cât şi în raport cu 
ceilalţi.  
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În ceea ce priveşte imaginea de sine, diferenţele semnificative 
apar la nivelul eului real. Cei care nu au participat la misiuni sunt mai 
puţin interesaţi de aspectele financiare sau familiale. Interesant este 
faptul că elementele ce ţin de carieră nu înregistrează diferenţe şi 
aceasta, posibil, datorită existenţei unui ghid al carierei care prevede 
exact etapele şi paşii care trebuie urmaţi în instituţia armatei.  
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ECHIPA DE NEGOCIERE – ÎNTRE PROFAN 
ŞI EXPERTIZĂ 

 
Bogdan CĂPRUCI

 
 
 

1. Delimitări conceptuale 
 
Devianţa reprezintă o abatere de la normele unui grup, şi 

semnifică deviaţiile în sens negativ:  
– antivaloric,  
– comportament antisocial,  
– criminalitate sau infracţionalitate. 
Comportamentul deviant este înţeles în două moduri: 
– fie ca produs al incapacităţii funcţionale a individului, datorată 

unor deviaţii fiziologice sau anormalităţii psihice; – comportament 
aberant clasificat medico-legal, psihiatric sau psihopatologic.  

– fie ca rezultat al unui comportament perfect normal, dar 
incompatibil, cu standardele de normalitate de grupuri; de normele 
sociale existente. 

 
Conduita deviantă autodistructivă – suicidul 
Tipul particular şi major atât ca intensitate de manifestare, cât şi 

ca reflectare socială a conduitei deviante autodistructive este suicidul.  
Din punct de vedere psihologic şi psihopatologic, suicidul 

reprezintă o autodistrucţie specifică, reacţie comportamentală de tip 
antisocial care implică factorul individual instinctiv şi cauzele 
psihopatologice specifice.  

Suicidul definit de Organizaţia Mondială A Sănătăţii este actul 
prin care „un individ caută să se autodistrugă fizic, cu intenţia, mai mult 
sau mai puţin autentică, de a-şi pierde viaţa, fiind conştient mai mult sau 
mai puţin de motivele sale”. Putem spune astfel că suicidul este o 
soluţie permanentă la o problemă temporară. 
                                                 

 D.G.P.M.B. 
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Pentru problematica DGPMB sunt importante trei forme de 
manifestare a autoagresivităţii: 

– suicidul emotiv (tentativă), ca mijloc de rezolvare a unei 
emoţii puternice; o conduită de criză a individului care încearcă astfel să 
se elibereze de o problemă insuportabilă; Adler a emis ideea că acest tip 
de sinucidere este o forma de hipercompensare faţă de sentimentul de 
inferioritate. Individul recurge la sinucidere pentru a demonstra lumii 
importanta şi valoarea lui şi pentru a arata anturajului cât pierde prin 
dispariţia sa (Paunescu, 1994). 

– echivalenţele suicidare, acestea se pot manifesta prin 
autodescărcări agresive: autorănire/automutilare/autolezare traumatică 
(plăgi tăiate, înţepate, arsuri, înghiţirea de obiecte metalice etc.) acestea pot 
fi generate de acumulări tensionale, agresivitate, impulsivitate, dezinhibare 
(detente) instinctiv-emoţională pe fondul acumulărilor şi frustrării 

– ameninţarea cu sinuciderea (şantaj) ca formă 
demonstrativă, ameninţarea cu sinuciderea trebuie luată în serios şi nu 
considerată ca fiind o manipulare. Cel care acţionează astfel suferă cu 
adevărat şi are nevoie de ajutor. Chiar dacă uneori există în acest 
comportament şi manipulare prin mesajele transmise, nu trebuie uitat că 
există şi o doză mare de disperare şi de cerere de a fi ajutat. 

De asemenea, trebuie făcută o distincţie clară între „şantajul cu 
sinuciderea” şi „sinuciderea şantaj”: 

– în primul caz, individul scontează că va obţine un beneficiu 
înainte de trecerea la act; 

– în cel de al doilea caz, după ce va muri1. 
 
Starea de criză/incidentul critic: 
Reprezintă un incident precipitat/stresant care a avut loc în 

ultimele 24–48 ore, iar mecanismele normale de coping ale individului 
au eşuat. Atunci când aceste resurse de adaptare sunt depăşite, subiectul 
intră în stare de criză. 

 
Descrierea stării: 
Subiectul se comportă la un nivel ridicat de intensitate emotivă, 

şi mai puţin într-un mod raţional/lucid adecvat ca răspuns la o situaţie 
prezentă de viaţă foarte stresantă – vezi piramida tensiunii (.pps). 

                                                 
11 Gheorghe F. „Psihologie penitenciară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996, p. 77. 
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Situaţia este percepută drept o ameninţare la nevoile emotive, 
psihologice şi fizice ale individului. 

Emoţiile, nu raţiunea, sunt cele care îi controlează acţiunile. 
Dacă subiectul simte că este într-o criză atunci el este într-o 

criză.  
În acest sens evaluăm factorii de risc suicidar (Pope & Vasquez 

– 1998) şi nivelul de letalitate al acestora:  
• Sentimente de lipsă de speranţă, neputinţă, stimă de sine 

scăzută şi de vinovăţie (pierderi recente); 
• Încercări anterioare de sinucidere (antecedente suicidale); 
• Vorbeşte despre deces sau sinucidere (acceptarea 

comportamentului suicidar şi a ideaţiei suicidale); 
• Planifică sinuciderea (existenţa unui plan de suicid); 
• Tulburări de dispoziţie sau de personalitate, boală psihică 

sau cronică, depresie; 
• Alcoolismul şi abuzul de substanţe; 
• Izolarea socială; 
• Religia (grupuri minoritare); 
• Diferenţe de vârstă sau gen (factor predispozant);  
• Situaţii de viaţă foarte stresante. 
În evaluarea riscului sunt incluse pe de o parte aluziile verbale 

directe sau indirecte: 
• „Nu va mai trebui să mă suporţi multă vreme de-acum 

înainte”. 
• „Nu pot merge mai departe”; 
• „O să-mi rezolv problema în stilul meu”; 
• „O să-l(o) fac pe ______ să sufere”; 
• „O să le fie mult mai bine fără mine”; 
• „Toate problemele mele vor lua sfârşit în curând”; 
• „Nu-mi doresc decât ca totul să se fi sfârşit/să se sfârşească 

odată”. 
• „Îmi doresc să fiu mort (moartă)”; 
• Testament verbal. Comunicarea este orientată spre folosirea 

timpului trecut, sau e ca şi cum subiectul îşi ia la revedere/pleacă undeva. 
Cât şi manifestările comportamentale: 
• Îşi dă efectele personale celorlalţi: 

– „îşi pune lucrurile în ordine”; 
– scrie un bilet. 
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• Îşi testează arma, cuţitul, frânghia, chibritul etc.:  
– îşi pune arma la cap sau la piept – ezitare; 

• Manifestă o lentoare în vorbire şi/sau mişcări:  
– gândire încetinită sau nehotărâre. 

• Schimbări de atitudine, atacuri de plâns şi/sau hiperactivitate 
subită – hiperventilare; 

• Retragere; 
• Comportament nesăbuit: 

– impulsivitate fără un motiv. 
 
 

2. Scop 
 
Scopul procesului de negociere şi al echipei de poliţişti specializaţi 

în negociere constă în salvarea vieţii omeneşti şi soluţionarea incidentelor 
de criză la care sunt solicitaţi.  

În acelaşi timp, prin utilizarea negocierii se doreşte evitarea 
riscurilor suplimentare pentru poliţişti, cetăţeni, alte victime şi/sau 
făptuitori. 

 
 
3. Obiectivul procesului de negociere 
 
Protejarea vieţii umane şi a proprietăţii; 
Dezamorsarea situaţiei de criză/incidentului critic; 
Aducerea subiectului la nivelul său normal de funcţionare; 
Câştigarea de timp, pentru a putea stabili raporturi de relaţionare 

şi comunicare, de empatie, dar şi pentru a obţine date şi informaţii 
relevante despre circumstanţele crizei; 

Protejarea şi păstrarea ordinii şi siguranţei publice; 
 
 

4. Domeniu – Activitatea de negociere/Capacitatea de 
răspuns prin negociere  

 
Negocierea în situaţii de criză, prin utilizarea poliţiştilor 

specializaţi în negociere, reprezintă un ansamblu de măsuri specifice 
care prin aplicarea unor reguli, alegerea unor strategii, tehnici şi tactici, 
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precum şi exercitarea unor deprinderi, concepute în mod unitar, asigură 
o capacitate de răspuns optim care să conducă spre soluţionarea/ 
dezamorsarea crizei. 

Această activitate nouă, cu un scop bine determinat, susţinută de 
personal pregătit, implică angajarea făptuitorului/lor (subiectului/lor), 
într-o comunicare directă, continuă, care să permită stabilirea unei 
legături de încredere, obţinerea de date şi informaţii relevante pentru 
soluţionarea crizei pe cale nonviolentă şi internarea sub supraveghere 
medicală specializată. 

• În continuare spre exemplificare expunem câteva întrebări 
concrete într-un mod în care să nu judece: 

– „Te gândeşti să te sinucizi?”; 
– „Ai un plan să te sinucizi?”;  
– „Ce pui la cale?”;  
– „De câtă vreme ai pus asta la cale?”; 
– „Te-ai mai gândit vreodată, sau şi mai demult, să-ţi pui 

capăt vieţii?” „Când?” „Ce te-a oprit?”; 
– „Ai mai încercat vreodată să te sinucizi?” „Ce s-a 

întâmplat?”; 
– „Ai băut/luat droguri?”. 

Totuşi metoda prin care orice situaţie de criză/incident critic 
este rezolvată este dată în ultimă instanţă de comportamentul 
făptuitorului/lor (subiectului/lor).  

În general, soluţionarea prin intervenţia tactică trebuie rezervată 
pentru acele incidente în care făptuitorul, în ciuda eforturilor de 
negociere, este cert angajat în escaladarea violenţei (situaţii de criză cu 
ostateci). 

Din cauza pericolului inerent pentru toate părţile implicate în 
gestionarea incidentului, rezoluţia tactică trebuie utilizată numai când se 
impune, aceasta poate fi desfăşurată şi este aprobată de superiori. 

Atunci când este posibil, un profil scăzut de răspuns 
(prezenţă/intervenţie) a poliţiei este recomandat pentru situaţiile 
generate şi conduse de emoţii (92% HOBAS June 2001) deoarece 
subiectul are tendinţa de a fi hipervigilent şi hipersenzitiv la agresiunea 
percepută. Subiectul va dori ca poliţia „să plece”, iar orice activitate 
inofensivă din partea poliţiei poate fi interpretată ca o ameninţare sau 
provocare la adresa unui tip de subiect, emotiv şi panicat. Este posibil să 
evoce o poziţie defensivă şi de rezistenţă puternică. În acest caz se 
acţionează cu precauţie, folosind tehnica paşilor mărunţi. 
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Utilizând aptitudinile de ascultare activă alături de preocupare şi 
empatie în comunicarea cu subiectul se poate stabili, prin contagiune, un 
raport de relaţionare şi influenţare având ca efect modificarea comporta-
mentului şi acţiunilor acestuia în direcţia soluţionării nonviolente a 
incidentului. 

Abilităţile şi cunoştinţele de negociere pentru neutralizarea 
acestor tipuri de incidente critice reprezintă cel mai eficient instrument 
în soluţionarea fără vătămare/victimizarea individului. Calităţile 
negociatorului sunt esenţiale în gestionarea acestor cazuri: 

• Să nu judece: 
– să evite să ofere prelegeri sau sfaturi; 
– să evite atitudinea moralizatoare. 

• Să aibă o atitudine de acceptare; 
• Auto-control; 
• Să manifeste flexibilitate şi perseverenţă deoarece: 

– gândurile sinucigaşului fluctuează; 
– să reevalueze şi să se refere în mod repetat la comporta-

mentul sinucigaş. 
• O dată nu e suficient! „Am încercat asta deja”. 

Societatea civilă solicită ca structurile poliţieneşti să deţină o 
capacitate profesională de răspuns în soluţionarea acestor situaţii de 
criză/incidente critice cu un nivel cât mai mic de risc. Acest deziderat 
poate fi atins prin utilizarea poliţiştilor specializaţi în negociere. 
Aplicarea abilităţilor şi cunoştinţelor prin negociere în situaţiile de criză, 
s-a dovedit pentru forţe de poliţie cea mai puţin riscantă metodă pentru a 
atinge obiectivele dorite. 

Menţionăm faptul că incidentele critice la care poliţiştii 
specializaţi în negociere de la nivelul DGPMB au fost solicitaţi deşi au 
avut un potenţial ridicat de risc (cu impact deosebit în comunitatea 
civilă şi mass-media) acestea nu au degenerat, fiind soluţionate fără 
victime sau pagube materiale. 

În viitor însă responsabilitatea civilă este posibil să reprezinte o 
problemă pentru orice instituţie care nu poate demonstra că are personal 
specializat în negociere, strategie, proceduri şi echipament necesar 
pentru a răspunde la astfel de incidente critice. 

 

Proiectul de constituire a echipei de poliţişti specializaţi în 
negociere, la nivelul DGPMB, şi activităţile specifice desfăşurate de 
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aceştia în situaţii de criză/incidente critice ce implică ameninţarea cu 
suicidul, autoincendierea şi baricadarea, completează şi diversifică 
domeniile de acţiune ale Poliţiei Române cu metode şi tehnici de nivel 
european şi internaţional.  
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II. PSIHOTERAPIE 
ŞI PSIHOLOGIE CLINICĂ

 





 
 

REZOLVAREA DE PROBLEME PRIN TEHNICI 
COGNITIV COMPORTAMENTALE 

ÎN MEDIUL MILITAR 
 

Irina CĂLIN∗

 
 

Argument 
„Dacă dai unui om un peşte, îi asiguri o masă, dacă îl înveţi să pescuiască el 
va putea să-şi procure hrana pentru tot restul vieţii”. Prin acest vechi proverb 
chinez, Lavson (1984) ne explică foarte bine şi la obiect esenţa programelor 
care presupun învăţarea unor deprinderi de a face faţă problemelor vieţii.  

 
Psihoterapia cognitiv-comportamentală, în rezolvarea de 

probleme, este indicată persoanelor care se descurcă bine în viaţă, dar la 
care dintr-un motiv sau altul, situaţia stresantă a depăşit posibilităţile lor 
adaptative actuale.  

Pacienţii care solicită ajutorul persoanelor de specialitate 
(psiholog, consilier sau psihoterapeut) sunt luaţi în evidenţă de obicei nu 
pentru problema în sine, ci pentru simptome, cum ar fi: depresia, 
anxietatea, insomnia, durerile de cap, pierderea apetitului sau probleme 
în sfera comportamentală cum ar fi de pildă o tentativă de suicid. 
Simptomele respective sunt secundare situaţiei stresante, remiterea ei 
depinzând de rezolvarea situaţiei problematice.  

Cu ajutorul tehnicilor cognitiv-comportamentale se poate realiza 
o terapie de scurtă durată, focalizată pe rezolvarea problemelor, cu 
rezultate evidente, centrate pe ameliorarea sau vindecarea unor 
simptome neuropsihice sau psihosomatice.  

Intervenţia cognitiv – comportamentală pentru 
REZOLVAREA DE PROBLEME la un număr de 22 persoane din 
mediul militar a cuprins următoarele etape: 

– Relaxare (şedinţele 1–2). Se realizează exerciţii de relaxare, 
care au ca obiectiv relaxarea întregului corp prin însuşirea deprinderilor 
de relaxare după metodele Jacobson, controlul respiraţiei şi 
administrarea de sugestii şi autosugestii.  
                                                 
∗ U.M. 01308 Bucureşti.  
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– Restructurare cognitivă (şedinţele 3–6). Componenta 
cognitivă implică un anumit mod de gândire care, de regulă îl împiedică 
pe individ să fie asertiv. Terapeutul îl va ghida pe pacient să reevalueze 
convingerile disfuncţionale de bază, gândurile negative automate şi 
înlocuirea acestora cu gânduri realiste, pozitive pentru o mai bună 
performanţă la locul de muncă.  

– Antrenamentul asertiv (şedinţele 7–9). Are drept scop 
optimizarea relaţiilor interpersonale şi îmbunătăţirea performanţei 
individuale la persoanele prea pasive. Componenta comportamentală a 
asertivităţii include contactul vizual, mimica şi pantomimica, postura, 
tonul şi modulaţiile vocii, conţinutul şi momentul administrării unui 
mesaj (optimizarea comunicării). Persoanele non-asertive prezintă o 
imagine de sine scăzută. Antrenamentul asertiv conduce la 
îmbunătăţirea imaginii de sine (autostima).  

– Rezolvarea de probleme (şedinţele 10–14). Pacienţii sunt 
învăţaţi să conştientizeze şi să rezolve problemele care le produc 
tulburări emoţionale sau comportamentale precum şi capacitatea de a 
face faţă situaţiilor dificile din viaţa lor).  

Etapele demersului psihoterapeutic, în rezolvarea de probleme 
sunt următoarele: 

• identificarea situaţiilor problematice 
Pentru a identifica situaţiile problematice, terapeutul trebuie să-l 

ajute pe client să realizeze o listă în care sa fie definite clar şi precis 
problemele, deoarece oamenii solicită ajutor pentru un amalgam de 
probleme insuficient de bine precizate.  

• identificarea resurselor adaptative ale pacientului 
În rezolvarea problemelor de viaţă este recomandat să se 

utilizeze resursele şi disponibilităţile subiectului.  
• evaluarea ,,suporturilor” de care dispune subiectul 
Terapeutul trebuie să obţină informaţii în legătură cu 

următoarele aspecte: 
 dacă persoana are un confident; 
 dacă s-a mai adresat şi altor persoane abilitate; 
 factorii de mediu: situaţia materială, interese, profesie, 

familie etc.  
Este important de ştiut dacă aceste aspecte reprezintă sau nu 

pentru subiect surse de autostimă.  
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I. Terapia cognitiv-comportamentală 
 
Terapia cognitiv-comportamentală este o abordare terapeutică 

dovedită clinic, eficientă pentru următoarele tulburări: depresie şi 
modificări ale dispoziţiei, timiditate şi anxietate socială, atacuri de 
panică şi fobii, obsesii şi compulsii, anxietate generalizată, simptome de 
stres post-traumatic, tulburări ale comportamentului alimentar, insomnii, 
dificultăţi în iniţierea sau menţinerea unor relaţii, probleme de cuplu; 
dificultăţi şcolare sau profesionale, sentimentul de a fi stresat sau 
„blocat”, stimă de sine insuficientă, abuzul de substanţe, lipsa 
controlului emoţional sau suprainhibiţia.  

Caracteristici ale terapiei cognitiv-comportamentale: se 
bazează pe modelul cognitiv al răspunsului emoţional; este scurtă şi 
limitată temporal; relaţia terapeutică adecvată este necesară pentru o 
terapie eficientă, dar nu este scopul fundamental; colaborarea între 
terapeut şi client; terapia cognitiv-comportamentală foloseşte metoda 
socratică; este structurată şi directivă; se bazează pe modelul 
educaţional; teoria şi tehnicile din terapia cognitiv-comportamentală se 
fundamentează pe metoda inductivă; temele pentru acasă.  

 
 
II. Tehnici de intervenţie cognitiv-comportamentale 
 
Tehnicile de intervenţie la nivel cognitiv pot fi de trei 

tipuri: a) tehnici de restructurare cognitivă, care cuprind orice tehnici 
prin care se urmăreşte modificarea inferenţelor şi evaluărilor ce au 
implicaţii pentru problemele emoţionale ale clienţilor, b) tehnici de 
rezolvare a problemelor şi antrenament asertiv care urmăresc 
dobândirea de abilităţi pentru rezolvarea problemelor practice şi c) 
tehnici de inoculare a stresului care vizează modificarea mecanismelor 
de coping emoţional. Prin aceste tehnici se modifică factorii cognitivi, 
reducându-se astfel discrepanţa cognitivă.  

Tehnica rezolvării de probleme şi antrenamentul asertiv se 
foloseşte pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale dintre relaţiile 
interpersonale. În acest caz discrepanţa cognitivă apare deoarece clientul 
nu are abilităţile necesare rezolvării unor situaţii din realitate.  

Paşii tehnicii de rezolvare a problemelor: 
1. Identificarea problemei. Care este problema?  
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2. Stabilirea scopurilor. Ce voi face, cum vreau să stea lucrurile?  
3. Generarea unor soluţii alternative. Ce pot face pentru a-mi 

atinge scopurile?  
4. Considerarea consecinţelor. Ce s-ar putea întâmpla dacă fac 

asta? 
5. Decizia pentru cea mai bună alternativă. Ce voi face?  
6. Implementarea. Fă ce ai ales! Stabileşte-ţi planul acţiunii! 

Când? Unde? Cu cine? Cât timp?  
7. Evaluarea. A funcţionat? Dacă soluţia găsită nu a funcţionat 

se trece la încercarea altei soluţii. În cazul în care nici o 
soluţie nu a funcţionat se reia întregul proces insistându-se 
asupra fazei de generare a soluţiilor şi de implementare.  

 
 
III. Psihoterapia cognitiv-comportamentală în rezolvarea 

de probleme 
 
„Psihoterapia cognitiv-comportamentală este o terapie de scurtă 

durata, focalizată pe rezolvarea problemelor, cu rezultate evidente, 
centrate pe ameliorarea sau vindecarea unor simptome neuropsihice sau 
psihosomatice” (Irina Holdevici).  

Psihoterapia cognitiv-comportamentală susţine faptul că 
modurile în care se comportă oamenii sunt determinate atât de situaţiile 
extreme, cât şi de felul în care aceştia interpretează respectivele situaţii.  

Criza existenţială definită de Caplan (1961) este acea situaţie în 
care o persoană întâlneşte un obstacol important care îi blochează 
scopurile în viaţă şi care este imposibil de depăşit prin mijloace 
obişnuite. Dacă subiectul nu găseşte o soluţie corespunzătoare la 
problema sa, apare o dezorganizare a comportamentului, pe fondul unei 
stări afective negative care, dacă persistă mai mult timp, poate conduce 
la instalarea unor simptome nevrotice sau psihosomatice.  

Situaţiile problematice întâlnite în mediul militar care au 
solicitat rezolvare din partea specialistului sunt: ameninţarea cu 
pierderea unei relaţii interpersonale semnificative sau a statutului social 
(2 persoane), pierdere actuală (1 persoană), conflicte majore cu o 
persoană (5 persoane), probleme în căsnicie, (3 persoane), relaţii 
interpersonale tensionate (7 persoane), dificultăţi la locul de muncă, (1 
persoana), dificultăţi materiale (2 persoane), dificultăţi legate de 
creşterea copiilor (1 persoană).  
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Obiectivele psihoterapiei cognitiv-comportamentală în 
rezolvarea de probleme după Kirk (1989) sunt: 

1. ajutarea subiectului să identifice problema care îi creează 
stări afective negative; 

2. ajutarea subiectului să conştienţizeze resursele adaptative pe 
care le are la dispoziţie pentru a face faţă dificultăţilor; 

3. învăţarea unor metode simple de depăşire a problemelor 
dificile; 

4. dezvoltarea capacităţilor de autoreglare a stărilor psihice; 
5. învăţarea unor tehnici de a face faţă unor posibile probleme în 

viitor.  
 
Etapele demersului psihoterapeutic sunt următoarele: 
• identificarea situaţiilor problematice 
Pentru a identifica situaţiile problematice, terapeutul trebuie să-l 

ajute pe client să realizeze o listă în care sa fie definite clar şi precis 
problemele, deoarece oamenii solicită ajutor pentru un amalgam de 
probleme insuficient de bine precizate.  

Hawton şi Kirk (1989) propun câteva strategii pentru identificarea 
problemelor: 

1. Ascultaţi cu atenţie descrierea problemei de către pacient.  
2. Realizaţi o listă preliminară de probleme.  
3. Verificaţi să nu existe o altă problemă care nu a fost precizată.  
4. Obţinerea unei descrieri cât mai amănunţite a tuturor 

problemelor persoanei care solicită ajutor.  
• identificarea resurselor adaptative ale pacientului 
În rezolvarea problemelor de viaţă, este util să se utilizeze 

resursele şi disponibilităţile subiectului. Evaluarea resurselor subiectului 
se realizează luând în considerare următoarele informaţii:  

– cum a făcut faţă în trecut unor dificultăţi similare; 
– măsura în care subiectul a utilizat strategii de evitare sau alte 

metode de a fugi de probleme; gradul de extensie a stărilor afective 
negative actuale; 

– măsura în care subiectul poate furniza soluţii la problema sa.  
• evaluarea ,,suporturilor” de care dispune subiectul 
Terapeutul trebuie să obţină informaţii în legătură cu următoarele 

aspecte: 
 dacă persoana dispune de un confident; 
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 dacă s-a mai adresat şi altor persoane abilitate; 
 factorii de mediu: situaţia materială, interese, profesie, 

familie etc.  
Este important de ştiut dacă aceste aspecte reprezintă sau nu 

pentru subiect surse de autostimă. Indicaţii pentru aplicarea tehnicii de 
rezolvare de probleme: problemele pacientului pot fi definite cu 
precizie; obiectivele acestuia par realiste; absenţa unei boli psihice 
majore; acordul dintre terapeut şi pacient referitor la posibilităţile de a 
lucra împreună asupra problemelor pacientului.  

Etapele rezolvării de probleme: 
1. decizia asupra căreia dintre probleme să se lucreze; 
2. acceptarea obiectivelor; 
3. parcurgerea stadiilor necesare atingerii obiectivelor; 
4. decizia în legătură cu prima sarcină abordată; 
5. evaluarea progresului în şedinţa următoare de psihoterapie 

şi abordarea dificultăţilor apărute; 
6. decizia pentru pasul următor; 
7. redefinirea scopurilor şi problemelor viitoare; 
8. abordarea problemei următoare, dacă este cazul.  
Important este ca atenţia să fie focalizată la început asupra unei 

singure probleme, de regulă cea mai importantă sau, în unele cazuri, cea 
mai uşor de abordat.  

Strategii de rezolvare a problemelor pot fi: generarea unor 
soluţii posibile la problemă; repetarea cognitivă; jocul de rol direct şi 
inversat; monitorizarea activităţilor; verificarea convingerilor eronate; 
acordarea de recompense; obţinerea de informaţii şi sfaturi 
suplimentare.  

Sank şi Shaffer (1984) propun opt etape în cadrul procesului de 
rezolvare de probleme: 

1. Identificarea problemei. Problema trebuie definită precis, 
subiectul trebuind să conştientizeze modul în care problema a apărut, 
care sunt factorii care o întreţin şi natura acesteia.  

2. Stabilirea scopurilor. Subiectul trebuie să răspundă la 
întrebarea,,Ce înseamnă pentru mine rezolvarea problemei?” 

3. Generarea unor soluţii alternative. Se recomandă ca 
subiectul să producă un număr mare de alternative le problema sa prin 
tehnica ,,brainstormingului”, fără a evalua critic soluţiile respective.  

4. Evaluarea soluţiilor alternative.  
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După ce a generat o serie de soluţii la problema sa, subiectul va 
analiza alternativele propuse sub aspectul consecinţelor pozitive şi 
negative, evaluându-le eficienţa pe o scală de la 1 la 5.  

5. Adoptarea deciziei. Pe baza analizei alternativelor, subiectul va 
adopta soluţia cea mai convenabilă pentru soluţionarea problemelor sale.  

6. Verificarea. Subiectul îşi va adresa următoarea întrebare: 
,,Reprezintă oare alternativa asupra căreia m-am oprit o soluţie 
convenabilă la problema mea?” Dacă răspunsul este negativ, subiectul 
se reîntoarce la etapa a treia şi reia procesul de la început. Dacă însă 
răspunsul este pozitiv, se trece la etapa a 7-a.  

7. Pregătirea implementării soluţiei. În această etapă, pacientul 
va elabora un plan de acţiune pentru a pune în practică soluţia aleasă.  

8. Aplicarea în practică a soluţiei la problema dată. După 
explicarea celor 8 etape ale procesului rezolvării de probleme, terapeutul 
va explica cele expuse.  

 
 
Intervenţia terapeutică la un pacient cu probleme  

(şedinţele XI-XIV) 
 
1. IDENTIFICAREA: NUMELE ŞI PRENUMELE: Gheorghe 

POPA; VÂRSTĂ: 42 ani; SEX: masculin; OCUPAŢIA: cadru militar; 
STUDII: Şcoală Militară de Ofiţeri; STATUT MARITAL: căsătorit; 
RELIGIA: ortodoxă.  

2. MOTIVUL SOLICITĂRII CONSILIERII PSIHOLOGICE: 
Subiectul este un bărbat în vârstă de 42 de ani, căsătorit de aproximativ 7 ani, 
are doi copii (un băiat din prima căsătorie şi un băiat cu actuala soţie) 
Prezentă depresie şi modificări ale dispoziţiei, tulburări ale comportamen-
tului alimentar, insomnii, probleme de cuplu, sentimentul de a fi stresat sau 
„blocat”, stimă de sine insuficientă, abuzul de substanţe (alcool).  

Problema lui constă în faptul că se simte nedreptăţit la 
serviciu, munca lui nefiind apreciat la justa valoare. Îşi doreşte o 
imagine de sine pozitivă din punct de vedere a competenţei şi să-şi 
atingă obiectivele profesionale.  

3. EXAMEN PSIHIC GENERAL 
Conform datelor din fişa de observaţie psihologică, completată 

la prima întâlnire, rezultă: Ţinută – îngrijită, mimica şi gestica reţinută 
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cu o uşoară agitaţie motorie la nivelul mâinilor. Limbajul trupului 
exprimă închidere (corpul este aplecat, contactul vizual lipseşte). 
Tulburări de dispoziţie: deprimat, încordat, anxios, îngrijorat, trist, 
plictisit, vinovat, nemulţumit, agitat. Probleme cognitive: gândirea: 
ideile sunt legate logic de obiectul vorbirii; conţinutul gândirii: idei de 
referinţă legate de performanţa profesională; memorie: poate evoca 
evenimente îndepărtate şi recente cu uşurinţă; calcul mental: poate face 
câteva operaţii mentale simple; fondul de cunoştinţe: cunoştinţe cu 
caracter general, inserat în realitatea înconjurătoare; gândirea abstractă: 
are o bună capacitate de a trece de la un concept la altul. Activitatea şi 
grijile materiale: „muncesc prea mult, primesc prea puţină apreciere la 
locul de muncă, nu sunt satisfăcut de condiţiile de muncă, am probleme 
cu colegii şi şefii, am dificultăţi financiare, nu am timp suficient pentru 
fiul meu.” Probleme sociale: „mă simt prost faţă de colegi şi faţă de 
şefi, nu am curajul de a-mi apăra drepturile, accept solicitări pe care nu 
le doresc să le accept şi rămân plin de resentimente (spune ,,da” atunci 
când nu ar fi dorit să o facă).” Vorbire: vocabular uzual; tonalitate 
scăzută a vocii; articulare normală a cuvintelor. Probleme somatice: 
dureri de cap, tulburări de somn, oboseală,atacuri anxioase, tulburări 
digestive, exces de alcool. Sentimente legate de propria persoană: lipsa 
încrederii în sine, se simte neînţeles, nu are curajul de a-şi apăra 
drepturile. Valori şi probleme religioase: crede în DUMNEZEU. 
Probleme comportamentale: ,,nu mă pot liniştii în anumite momente”, 
consum de alcool.  

4. DEMERSURI TERAPEUTICE 
Obiectivele terapiei:Obiectivul principal: – reducerea stărilor 

anxioase şi depresive, creşterea gradului de autocontrol. Îmbunătăţirea 
performanţelor individuale, învăţarea comportamentului asertiv, 
dezvoltarea abilităţilor sociale, creşterea stimei de sine, creşterea 
încrederii în sine, dezvoltarea unui stil de gândire eficient.  

Intervenţia psihoterapeutică: Tehnici cognitiv-comportamentale 
utilizate: Tehnica adresării întrebărilor cu caracter provocativ; Tehnica 
metaforelor; Tehnica utilizării unor scale de evaluare a aşteptărilor; 
Tehnica examinării avantajelor şi dezavantajelor; Tehnica transformării 
unui eveniment negativ într-un avantaj; Tehnica descoperirii dirijate; 
Tehnici de relaxare; Tehnica sarcinilor pentru acasă.  

Contractul terapeutic. Se va semna înainte de începerea 
şedinţelor de terapie. 
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Structura şedinţelor: 
Şedinţa I si II (identificare situaţiile problematice si 

organizarea eficientă a timpului) Am stabilit împreună cu subiectul 
despre ce vom discuta în timpul şedinţei de psihoterapie. (Terapeutul –
„Vom încerca împreună să stabilim ce vă deranjează în prezent şi care 
este cauza nemulţumirilor dv. Sunteţi de acord?”). Subiectul a fost de 
acord să vorbească despre nemulţumirile sale. Clientul – ,,Chiar îmi 
doresc să găsesc un răspuns la problemele mele.” Pentru a identifica 
situaţiile problematice, terapeutul trebuie să-l ajute pe client să 
realizeze o listă în care sa fie definite clar şi precis problemele, deoarece 
oamenii solicită ajutor pentru un amalgam de probleme insuficient de 
bine precizate. Clientul şi terapeutul vor încerca să ordoneze problemele 
şi să stabilească de comun acord de ce se vor ocupa pe parcursul 
terapiei. Se va acorda o mai mare importanţă evenimentelor actuale 
decât cele trecute: să fie apreciat profesional; să aibă o imagine de sine 
pozitivă din punct de vedere al competenţei şi eficienţei;  

Şedinţa III–V (restructurarea cognitivă). Se va explica 
clientului modul în care apar gândurile disfuncţionale, cum se formează 
şi cum îi perturbă acestea comportamentul. Modelul de combatere a 
gândurilor negative a fost explicat şi apoi s-a trecut la implementarea lui 
în practică.  

Şedinţa VI–X (antrenamentul asertiv). Dezvoltarea 
comportamentului asertiv. În cadru acestor şedinţe subiectului i s-a cerut 
să retrăiască de mai multe ori unele situaţii în care s-a simţit 
incompetent şi să înveţe să reacţioneze adecvat la ele, printr-o 
nemulţumire moderată şi nu prin anxietate. Tehnica folosită ,,joc de 
rol”. Restructurarea cognitivă va continua să fie în atenţia terapeutului, 
pentru că reprezintă parte integrantă a asertivităţii. Pasivitatea şi 
agresivitatea reprezintă rezultatul unui stil distorsionat de gândire şi a 
modurilor deficitare de comportament. Terapeutul îl va ghida pe client 
să reevalueze convingerile disfuncţionale de bază şi gândurile negative 
automate.  

Şedinţa XI (rezolvarea de probleme). Clientul va învăţa tehnica 
rezolvării problemelor. Se vor aprofunda abilităţile de restructurarea 
cognitivă. Dezvoltarea deprinderilor pentru rezolvarea problemelor 
personale.  

În prima parte a şedinţei s-a discutat tema de acasă. Clientul a 
observat că a avut şi realizări de-a lungul timpului, cum ar fi: a intrat la 
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şcoala de ofiţeri, un lucru foarte greu la momentul când a susţinut 
examenul, are doi copii frumoşi şi sănătoşi, o soţie care are grijă de ei şi 
ceea ce trebuie în casă, la serviciu au fost perioade în care era apreciat şi 
recompensat etc.  

Subiectului i s-a cerut să discute mai multe situaţii de viaţă şi i 
s-a demonstrat în ce măsură modul său defectuos de a gândi îl conduce 
la concluzii eronate. De exemplu, dacă un coleg se arată plictisit de ceea 
ce spune el, aceasta nu înseamnă ca el nu va fi niciodată competent în 
ceea ce face. În urma discuţiilor subiectul a realizat faptul că sunt colegi 
care îl apreciază profesional, că au fost domenii în care el a fost 
competent şi că este util în postul pe care îl ocupă.  

I-am prezentat modalităţi de rezolvare a problemelor şi 
implementarea lor în realitate.  

Identificarea problemei: „Sunt o persoană retrasă care acceptă 
tot ce i se cere şi nu am puterea de a spune ,,nu”.  

Stabilirea scopurilor: „Să fiu mai curajos, mai hotărât şi să spun 
„nu” când vreau”. 

Generarea de soluţii alternative: 1) Să mă înscriu la un curs de 
informatică.  

2) Să mă înscriu la un club de sport.  
3) Să-mi caut prietenii vechi şi să ies cu ei în oraş.  
4) Să încerc să ies în timpul liber cu colegii de la serviciu.  
Evaluarea soluţiilor alternative: 

Argumente ,,pro” Argumente ,,contra” 
1. Voi acumula informaţi şi voi mai 
cere ajutorul altora 

Nu am chef să mai învăţ seara.  
Serviciul mă solicită şi aşa prea mult. 

2. Sunt mulţi oameni care practică 
sport. Mă face să mă simt relaxat şi 
deosebit pentru că am condiţie fizică 
bună.  

Cei care frecventează asfel de medii 
sunt, de regulă, competitivi.  

3. Ar fi interesant dacă aş reuşi. Aş 
avea nevoie de mai multă iniţiativă.  

Este puţin probabil ca prietenii mei să 
fie liberi. Ei au probabil vieţile lor.  

4. Dacă reuşesc să vorbesc cu ei în 
afara orelor de serviciu îmi va fi mai 
uşor să-i refuz sau să le spun „nu” 
când vreau.  

Să nu mă accepte în grupul lor pentru 
că sunt mai tineri.  

 
Adoptarea deciziei: 2 şi 4 
Verificarea: clientul este convins că soluţiile alese sunt cele mai 

bune.  
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Pregătirea implementării soluţiei: Client – „Săptămâna aceasta 
am să mă duc să vorbesc cu antrenorul de atletism de la Clubul Steaua şi 
voi încerca să ies în oraş la o bere cu colegii de la serviciu. ” 

Clientul a înţeles mecanismul care stă la baza rezolvării de 
probleme. Pentru şedinţa a 12-a i s-a dat drept sarcină, pe lângă cele 
cunoscute, rezolvarea conform modelului predat a cât mai multor 
probleme.  

Tema pentru acasa: Identificaţi şi rezolvaţi mai multe probleme 
după mecanismul învăţat. Practicarea relaxări.  

Şedinţa XII (rezolvarea de probleme). Am reluat tema 
rezolvării de probleme. Am verificat temele pentru acasă. Am verificat 
punerea în practică a soluţiilor la problemele discutate la ultima şedinţă. 
Subiectul a reuşit să discute cu colegii şi să iasă la o bere împreună, a 
discutat şi la club şi se va duce săptămânal să alerge pentru o bună 
condiţie fizică. Alte probleme rezolvate: îmbunătăţirea relaţiilor sociale, 
activitatea profesională, relaţiile cu şeful şi cu soţia. Clientul a căpătat 
încredere în el. Nici o sarcină nu i se mai pare greu de rezolvat. Are 
curaj în îndeplinirea multor activităţi de care îi era frică.  

I-am prezentat modelul celor „4 A ai succesului” din 
programarea neurolingvistică: Afirmaţia pozitivă-decide ce vrei să obţii 
şi reformulează rezultatul în termeni pozitivi. Argumentarea mentală –
măreşte forţa mentală a rezultatului propus. Imaginează-ţi mai luminos, 
mai colorat, adaugă sunete şi senzaţii pentru al face mai atractiv pentru 
tine. Asocire şi repetare – identifică-te cu aceea imagine a succesului şi 
trăieşte-o cu intensitate, chiar înainte de a fi propus. Asociază-te şi intră 
în starea specifică succesului. Acţiune – porneşte şi acţionează în lumea 
reală pentru atingerea scopului propus. Fă primul pas către ţelul tău. 
Apoi pe următorul… şi cea mai lungă călătorie începe cu primul pas…  

Tema pentru acasă: Practicarea tehnicilor prezentate în cadrul 
şedinţei.  

Şedinţa XIII (rezolvarea de probleme). Am accentuat resursele 
adaptative ale clientului. Am mers pe valorificarea personală, pe 
realizăriile pe care le-a obţinut dea lungul vieţii. În finalul şedinţei în 
timpul relaxării am introdus următorul scenariu: am utilizat ,,metafora 
călugărului”. ,,A trăit, în vremuri demult apuse, un călugăr care se 
simţea foarte deprimat şi trist. Era o iarnă grea şi el privea pe fereastră 
mâhnit grădina cu pomii goliţi de coroana podoabei lor, odinioară atât 
de bogate. I se părea ca sunt şi ei trişti, poate chiar lipsiţi de viaţă, dar 
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intuiţia îi spuse că sunt totuşi vii. Deodată îşi dădu seama că odată cu 
venirea primăverii pe ramurile lor vor creşte noi frunze şi vor fi mai 
puternici, decât anterior. Chiar dacă pe din afară par lipsiţi de viaţă, în 
interiorul lor la rădăcină, sunt cât se poate de vii. Rădăcinile lor, sursa 
însăşi a existenţei lor, continuă să trăiască, iar atunci când ploile de 
primăvară şi razele soarelui de vară timpurie le vor hrăni din belşug, 
pomii vor înmuguri din nou. Pe tot parcursul iernii, ei au crescut de fapt 
şi mai puternici, utilizând resursele lor tâmăduitoare primite de la natură 
pentru a-şi dezvolta potenţialul în capacităţi superioare celor posedate 
anterior”.  

Tema pentru acasă: Identificarea problemelor cu care s-a 
confruntat în decursul vieţii şi cum le-a depăşit. Practicarea relaxării. 

Şedinţa XIV (rezolvarea de probleme). Am verificat tema 
pentru acasa. Am trecut în revistă tot ce am făcut împreună până acum. 
Clientul a identificat modificările majore în felul lui de a fi şi de a 
relaţiona cu celelalte persoane. Am discutat şi despre dificultăţile care ar 
putea apărea (riscul recăderilor în cazul unui eşec) şi cum ar putea să 
facă faţă. Am stabilit să întrerupem relaţia terapeutică, dar l-am asigut 
că în cazul în care are nevoie poate să se prezinte la cabinet.  

Situaţia actuală: Subiectul nu mai prezintă acuze privind starea 
de sănătate, frecvenţa sentimentelor pozitive au mai crescut din nou 
tulburările comportamentului alimentar, insomnii, probleme de cuplu şi 
abuzul de substanţe (alcool). Sau mai diminuat. Teama de a nu fi 
apreciat nu mai este constantă, devenind periodică şi a mai scăzut în 
intensitate. Nu mai sunt afectate capacităţiile de a-şi îndeplinii sarcinile 
decât periodic, iar productivitatea nu mai este foarte scăzută. Nu 
manifestă comportamente dezintegrative, distructive şi disfuncţionale 
pentru siguranţa şi stabilitatea unui grup şi poate îndeplini în condiţii 
acceptabile sarcinile primite.  

Concluzii: Psihoterapia cognitiv-comportamentală în rezovarea 
de probleme s-a dovedit eficientă în cazul persoanelor cu dificultăţi în 
conştientizarea şi rezolvarea problemelor care le produc tulburări 
emoţionale sau comportamentale, precum şi în capacitatea de a face faţă 
situaţiilor dificile de la locul de muncă. 

Subiecţii au fost învăţaţi să-şi exprime deschis şi adecvat 
gândurile şi sentimentele cu rezultate evidente, centrate pe ameliorarea 
sau vindecarea unor simptome neuropsihice sau psihosomatice. S-a 
acordat o atenţie deosebită dezvoltării unor deprinderi şi abilităţi de 
relaţionare interpersonală.  
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MĂ LAS… NU MĂ LAS… 
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Corina ZAHARIA

Sorin IORGA
 

Rezumat  
Un mare număr de fumătorii români declară că şi-ar dori să renunţe la tutun, 
însă când trebuie să treacă la fapte intră în dilema: „mă las . . . nu mă las. . . ” 
Motivele sunt multiple: pentru că le este greu să deprindă alte obiceiuri, pentru 
că se îngrijorează de tot felul de cauze dar, mai ales, pentru că la început se 
pot simţi rău. Şi astfel tot amână ziua din care vor spune „Stop fumat!”… 
Din păcate, nu există o metodă „minune” care să fie folosită pe scară largă 
pentru renunţarea la fumat. Motivaţiile valabile pentru o persoană nu sunt 
neapărat valabile şi pentru altă persoană. Dorinţa sinceră de a deveni 
nefumător nu poate fi impusă nimănui – ea apare spontan şi nu poate fi nici 
comandată, nici învăţată, pur şi simplu, se întâmplă ca unele persoane să 
ajungă la un moment dat să îşi dorească să renunţe definitiv la fumat. Astfel, 
aceste persoane sunt pregătite ca „pur şi simplu” să renunţe la fumat şi să nu 
se mai uite niciodată înapoi.  

 
 
 
Introducere 
 
Un studiu realizat în prezent de cei implicaţi în Programul 

„STOP FUMAT”, program derulat de Ministerul Sănătăţii începând din 
2007, arată că prevalenţa fumatului zilnic la persoanele cu vârsta peste 
15 ani: 27,9%, în scădere cu trei procente faţă de valoarea înregistrată în 
anul 2008 (30,9%). Totodată, a scăzut şi prevalenţa celor care fumează 
ocazional, de la 5,2% în anul 2008 la 4,5% în 2009.  

Bărbaţii continuă să fumeze mult, arată studiul: aproximativ 
34,5% dintre bărbaţi fumează zilnic, cei mai mulţi fiind cei din grupa de 
vârstă 25–44 de ani. În schimb, cel mai mult fumează femeile din grupa 
de vârstă 15–24 de ani (27,9% comparativ cu media de 21,9%).  

Cei mai mulţi fumători consumă într-o zi între 10 şi 20 de ţigări 
(47,1%) astfel încât cei mai mulţi români (32,6%) cheltuiau în luna 
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august pentru procurarea ţigărilor mai mult de 200 lei – ceea ce 
reprezintă mai mult de o treime din venitul minim lunar.  

În ultimul an, 51,1% dintre fumătorii zilnici au încercat să 
abandoneze ţigara, jumătate dintre ei încercând doar o dată. Important 
este faptul că 77,1% ei au rezistat cel puţin o săptămână, ajungând chiar 
până la mai multe luni. Motivul principal pentru care oamenii reiau 
fumatul este încrederea că se pot limita la „doar o ţigară!” în momente 
de stres sau de bucurie, neglijând faptul că fumatul înseamnă consum de 
drog – nicotina –, iar o doză cât de mică după o perioadă de abstinenţă 
expune la reluarea consumului.  

Important pentru viitorul programului Stop Fumat este faptul că 
47,6% dintre fumători afirmă că doresc să renunţe la fumat în 
următoarele 6 luni, iar 20,1% sunt nehotărâţi – potenţiali clienţi. Pe de 
altă parte, aproape trei sferturi dintre fumători (72,9%) afirmă că simt 
nevoia să fumeze imediat după trezire, ceea ce denotă o dependenţă 
medie şi mare de nicotină, dar şi aceştia pot fi ajutaţi de tratamentul 
farmacologic pentru a depăşi perioada de sevraj nicotinic.  

Prin urmare, studiul-publicat pe site-ul oficial al Programului 
„Stop Fumat”, demonstrează că suntem pe drumul cel bun, al scăderii 
numărului de fumători, iar dacă oamenii încearcă,chiar au şanse mari să 
renunţe definitiv la tutun.  

Unii renunţă mai uşor la fumat, alţii mai greu, dar pentru toate 
situaţiile exista cel puţin o metodă care ajută considerabil cu menţiunea 
ca motivaţia şi nu voinţa să fie bine definită.  

Fumătorii variază în disponibilitatea de a încerca oprirea 
fumatului, dar nu există în prezent instrumente obiective de identificare 
a comportamentelor de consultanţă pentru fumători care să indice 
nivelul lor de motivaţie pentru a încerca stoparea fumatului.  

 
 
Obiectiv  
 
Scopul acestui studiu a fost de a investiga motivaţia fumătorilor 

folosind intra-observaţia ca factor cert.  
Am presupus că un comportament asumat ca fiind neperformant 

şi acceptarea schimbării se vor asocia cu o motivaţie mai mare pentru a 
se lăsa de fumat şi invers.  
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Fumatul rămâne o importantă problemă de sănătate în România. 
Publicitatea antifumat este percepută ca având un mic, dar benefic efect 
asupra comportamentelor fumătorilor.  

Din observaţia personală putem spune că lucrând cu 
„declicurile” se ajunge la o rată de probabilitate mult mai mare ca 
fumătorii să aibă mai mult succes în renunţare în timpul oricărei 
încercări.  

Fumătorii care au declarat că intenţionează să se lasă de fumat şi 
nu au reuşit au afişat comportamente de rezistenţă semnificativ mai mari 
decât cei ce nu au avut nicio tentativă în relatările lor despre încercările 
de a se lăsa de fumat în ultimul an, ori dacă s-au gândit doar la asta, 
precum şi în faptul de a recunoaşte că sănătatea lor s-ar îmbunătăţi dacă 
s-ar lăsa de fumat.  

Fumătorii au motive diferite pentru renunţarea la fumat, iar cei 
care au cele mai bune motivaţii sunt aceia care, de regulă, reuşesc. În 
consecinţă, aceste motivaţii sunt cele mai potrivite pentru a construi 
intervenţia antifumat.  

În practica noastră există variate tehnici motivaţionale folosite 
pentru a aprecia pregătirea fumătorilor să renunţe dar, din păcate, până 
acum nu există nicio cale de a identifica fumătorii care sunt motivaţi 
până nu se confruntă cu probleme de sănătate. Metodele obiective de 
evaluare a motivaţiei fumătorilor de a se opri după ce sunt informaţi ar 
putea ajuta profesioniştii din domeniul sănătăţii pentru a adapta 
intervenţia lor anti-fumat în funcţie de diferite nivele ale motivaţiei.  

Această lucrare, în fond, investighează „paleta” de motivaţii ale 
fumătorilor şi este o metoda de a descrie comportamentul în consiliere 
luând în considerare încercările de a renunţa.  

 
 
Metode 
 
Felul în care au fost definiţi termenii 
Pentru această lucrare, ,,fumător” a fost definit oricine s-a 

prezentat la centrul de consiliere pentru renunţarea la fumat. În această 
definire sunt incluşi şi cei ce au renunţat de curând şi s-au alăturat nouă 
pentru a studia comportamentul sau cei care fac ceva în legătură cu 
renunţarea la fumat. Cei trei psihologi care au participat la studiu au 
alcătuit un eşantion aleatoriu de persoane din Argeş, stratificat în funcţie 
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de atitudinea lor faţă de fumat – participanţii fac parte dintre cei care s-au 
adresat programului STOP FUMAT.  

 
Dependenţa de nicotină 
Lennox a rezumat dovezi că fumătorii care fumează mult au mai 

multe dificultăţi în a se lăsa sau a reduce numărul ţigărilor în tentativa 
de a se lăsa, deşi în multe studii, voluntari motivaţi au schimbat 
rezultatele obţinute în practica generală. Două studii făcute în 
comunităţi din UK şi unul în Australia au relevat faptul că cei ce 
fumează mai mult au dificultăţi mai mari în a putea să-şi menţină 
abstinenţa completă de la fumat.  

 
Încercări de renunţare în trecut 
Un număr mare de fumători ce au avut în trecut tentative de a 

renunţa la fumat fac parte dintre cei ce vor avea în viitor şi alte încercări 
de a renunţa. Din relatările fumătorilor, încercările anterioare îi fac să 
aibă mai puţine şanse de a renunţa în viitor. De asemenea, perioade mai 
lungi de abstinenţă la fumat în ultimele tentative de a renunţa sunt 
asociate cu gândul „mă pot lăsa oricând” ceea ce diminuează şansele de 
reuşită în încercările ulterioare. Gândurile cu care se sabotează de regulă 
fumătorul sunt: „doar o ţigară, ce rău îmi poate face o ţigară” şi „mă pot 
lăsa oricând”.  

 
Intenţii viitoare de a renunţa 
Fumătorii care au intenţia şi se gândesc la a se lăsa au şanse 

crescute de reuşită în acest demers dacă au un motiv bine conturat şi 
dacă apelează la ajutor specializat.  

Modelul de comportament de schimbare teoretic, foloseşte 
intenţiile fumătorilor de a se lăsa pentru a-i încadra în stadii, etape 
diferite de schimbare.  

 
Motivaţie/dorinţa de a renunţa 
Fumătorii care doresc sau vor să renunţe au şanse crescute să 

atingă acest scop.  
 
Încrederea în capacitatea de a opri (auto-eficacitate) 
Acest atribut este asociat cu dovezi de succes în a renunţa la 

fumat. Dovezile arată că fumătorii care au o auto-eficacitate mai mare 
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sunt mai determinaţi şi au mai multe reuşite decât în datele consemnate 
de la cei cu o slabă încredere în sine.  

 
Atitudinea faţă de fumat 
Există un consens redus despre relaţia dintre atitudinea 

fumătorilor faţă de fumat şi de comportamentele lor ulterioare privind 
fumatul, pentru că acest aspect a fost studiat mai puţin. Dezvoltarea 
unor atitudini negative faţă de fumat poate bloca încercările de a se lăsa, 
iar fumătorii care nu au mai făcut nicio încercare au mai puţine şanse 
decât alţii de a realiza riscurile asupra sănătăţii la care se expun prin 
aceasta postura. Nu am putut găsi niciun studiu prospectiv ce ar explora 
relaţia dintre atitudinea faţă de fumat şi comportamentul ulterior privind 
fumatul.  

Deşi se prezintă la centrul de consiliere pentru renunţarea la 
fumat un număr semnificativ de persoane încă nu sunt pregătiţi şi au un 
comportament de rezistenta.  

Comportamentele de rezistenţă ale acestor fumători se pot 
formula astfel:  

1. Minimalizarea  
Fumătorul îşi exprimă neîncrederea că acest obicei nu il 

afectează atât de serios.  
Exemplu: ,,Eu nu sunt fumător... Trag doar câteva fumuri...” 
„Bunicul meu a fumat până la 80 de ani şi n-a avut nimic, a 

murit de moarte bună”…  
„Fumez de o grămadă de timp şi sunt perfect sănătos, n-am 

nicio boală”… 
„Nu cred toate tâmpeniile alea care sunt pe pachetele de ţigări, 

cred ca sunt poze trucate…” 
2. Evitarea 
Fumătorii evită să-şi asume răspunderea pentru acest obicei. Ei 

nu par să fie convinşi că pot face ceva în legătura cu renunţarea la 
fumat.  

Exemple: ,,Da, dar dacă am să mă las de fumat am să mă îngraş”... 
„Dacă mă las am să devin mai nervos”...  
„Mi-ar place să reuşesc să mă las dar este atât de greu…” 
,,M-am apucat din nou de fumat din pricina soţului meu...” 
„Am citit eu undeva, nu ştiu unde, că dacă mă las fac cancer la 

intestine”. 
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„Mi-a spus cineva că după ce s-a lăsat a făcut depresie şi acum 
nu se mai poate vindeca”. 

3. Argumentarea 
Fumătorii contestă realitatea datelor prezentate de medici. Ei 

întrerup şirul exemplelor date pentru că nu pot accepta realitatea. „Dar 
nu cred că mă voi simţi mai bine dacă am să mă las”. 

„Aţi fumat vreodată? Atunci nu aveţi de unde să ştiţi cum este, 
nu?” 

4. Comportamentul de ignorare 
Fumătorii dau semne de nerăbdare, par să nu asculte sfaturile 

date de practicieni, dau semne de nerăbdare, îşi fac de lucru cu altceva şi 
stau gata să plece atunci când medicul sau psihologul vorbesc despre 
renunţarea la fumat. La întrebarea:  

Pentru a reuşi să renunţaţi la fumat cât consideraţi că 
depinde de (dintr-un total de100%): 

Medicament = _____%  Psiholg = ____%  El însuşi = ____%  
Procentul cel mai mare de reuşită este atribuit medicamentului 

şi psihologului. Fumătorul care are comportament de ignorare activ 
consideră ca ceilalţi sunt cei responsabili pentru reuşita dar, mai ales 
pentru eşecul lor.  

La polul opus, fumătorul pregătit să primească consultanţă are 
preponderent următoarele comportamente manifeste: 

1. Trece la acţiune şi experimentează  
Fumătorii spun că au încercat să se lase sau să reducă din 

numărul ţigărilor. Descriu cât de dificil este demersul lor: „Am încercat 
să nu mai fumez deloc. Le-am redus până la câteva ţigări”.  

2. Găseşte rezolvări pentru situaţii viitoare  
Acest tip de comportament apare când fumătorul este hotărât şi 

a găsit deja soluţii gândindu-se la situaţii viitoare când va fi tentat să 
fumeze. Fumătorul pare mai implicat nu numai în demersul său de a se 
lăsa de fumat, dar şi în ai ajuta şi pe alţii în legătură cu aceasta 
împărtăşindu-le din experienţa proprie.  

Exemple: Eu m-am lăsat! Am reuşit! Am să le spun şi lor să 
renunţe! Am să încerc să rămân nefumător! 

3. Este îngrijorat în legătură cu fumatul şi este de acord cu 
ceea ce spune practicianul despre riscuri. Această postură indică faptul 
că fumătorul îşi face griji în legătură cu acest obicei şi că este 
nemulţumit cu aceste fapte pentru orice motive.  

 161 



Exemple: „Când fumez ies afară din casă din cauza copilului 
meu astmatic“, „Mă îngrijorează faptul că fumez din cauza problemelor 
mele cu inima”.  

4. Dorinţa. Fumătorii îşi exprimă dorinţa de a se lăsa. 
Exemple: Vreau să mă las de fumat! 
Îmi doresc să mă las de fumat! 
Dacă fumătorul nu a decis singur să renunţe la tutun, niciun 

tratament sau ajutor exterior nu îl vor convinge să se lase. Nimeni nu 
poate şi nici nu trebuie să forţeze pe altcineva să se lase de fumat, 
aceasta ar însemna să îţi dedici încercarea unui eşec. Fumatul are 
legătură directă cu personalitatea şi imaginea pe care fumătorul vrea să 
o prezinte despre sine, iar renunţarea la fumat este, deci, o decizie pe 
care trebuie să o ia singur.  

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1270/2002, a treia 
joi din luna noiembrie este declarată „Ziua Naţională fără Tutun” şi 
este dedicată încurajării renunţării la fumat.  
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Prezenta analiză are la bază perspectiva criminologiei clinice de abordare a 
crimei ca fenomen individual. Cuprinde criminodinamica şi criminogeneza 
actului infracţional. Concluziile reprezintă diagnoza omuciderii, elemente de 
pronostic, precum şi recomandări privind posibilitatea gestionării şi prevenirii 
în teritoriu a unor situaţii similare.  

 

 
I. Descrierea situaţiei concrete 

 
1. Încadrarea juridică a faptei 
În conformitate cu etapele răspunderii penale, la data de 02.08.2009, 

faţă de agentul principal T.T., se începe urmărirea penală pentru comiterea 
infracţiunii prevăzute la art. 20 raportat la art. 174 alin. 1 Cod Penal, în 
referire la art. 175 alin. 1 lit. i Cod Penal.  

De asemenea, având în vedere că pedeapsa prevăzută pentru 
fapta comisă este mai mare de 4 ani, iar din analiza împrejurărilor şi 
condiţiilor concrete de săvârşire a infracţiunii sunt create condiţiile 
de a conferi stare de pericol concret pentru ordinea publică, se 
dispune şi măsura cu caracter preventiv de emitere a mandatului de 
arestare preventivă pe o perioadă de 29 zile (de la 03 la 31.08.2009) 
a persoanei menţionate. La data de 03.08.2009, este pusă în mişcare 
acţiunea penală.  

La momentul efectuării prezentei analize, infracţiunea ce a stat 
la baza instituirii măsurii preventive de arestare preventivă este 
„tentativă la omor calificat – săvârşit în loc public”. Urmează ca instanţa 
să efectueze schimbarea încadrării juridice, întrucât în urma leziunilor 
prin împuşcare, victima a decedat.  
                                                 

 I.P.J. Galaţi. 
 I.P.J. Galaţi. 
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2. Istoricul faptei 
 
La data de 02.08.2009, în intervalul orar 13–14, agentul de 

poliţie T.T., ajutor şef de post în cadrul Postului de Poliţie O., a tras mai 
multe focuri cu arma din dotare asupra lui M.C., producându-i leziuni ce 
au avut ca efect moartea victimei.  

 
 
II. Elemente de criminodinamică din perspectiva 

autorului infracţiunii 
 
1. Faza preinfracţională 
În dimineaţa zilei de 02.08.2009, agentul de poliţie T.T. se 

deplasează la sediul Postului de Poliţie pentru a lua act de situaţia 
operativă. Deşi era liber pe graficul de serviciu, la nivelul posturilor de 
poliţie din mediul rural există anumite particularităţi de exercitare a 
statutului de poliţist. Formal, activitatea poliţistului din mediul rural se 
desfăşoară 8 ore zilnic, 5 zile pe săptămână, în condiţiile asigurării 
continuităţii serviciului poliţienesc la nivelul Postului, cu recuperarea 
ulterioară a liberelor pentru activităţile desfăşurate în afara orelor 
prevăzute expres în programul de lucru.  

Concret, la nivelul Postului de Poliţie O. îşi desfăşoară 
activitatea doi lucrători – şeful de post şi ajutorul acestuia (necesarul 
prevăzut fiind de trei lucrători).  

La data comiterii faptei, şeful de post se afla de aproximativ 
două săptămâni în concediu de odihnă, astfel încât toată activitatea 
poliţienească a fost asigurată de ajutorul şefului de post. Graficul de 
muncă aflat la Poliţia Oraşului T. arată că T.T. era liber în zilele de 01 şi 
02.08.2009, intervenţia pe solicitările S.N.A.U. 112, fiind asigurată de 
lucrători ai Biroului de Poliţie Rurală. În realitate, pentru celeritate şi 
pentru obţinerea unui timp de reacţie eficient, în situaţia producerii unui 
eveniment, este anunţat şi merge la faţa locului poliţistul de la post 
(excepţia este dată părăsirea garnizoanei). De asemenea, localnicii nu au 
reprezentarea formală a programului de lucru al poliţistului din mediul 
rural. Dacă există o situaţie ce impune prezenţa poliţistului, acesta este 
solicitat indiferent de oră. Această particularitate de exercitare a 
profesiei/ocupaţiei în mediul rural nu e specifică doar poliţiei, ci 
grevează în aceeaşi măsură şi activitatea medicului, a preotului etc.  
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Ca exemplu, în după-amiaza zilei de 01.08 a.c., T.T. este 
solicitat să intervină pe linia combaterii infracţiunilor privind protejarea 
fondului cinegetic şi a împiedicării acţiunilor de braconaj. Activitatea s-a 
derulat pe parcursul a câteva ore, chiar dacă poliţistul era „liber” pe 
grafic. Nu s-a pus problema de a nu da curs solicitării ce oferea conţinut 
activităţilor de ordin operativ-informativ. În situaţia dată, un eventual 
refuz ar fi avut ca efect formarea unei percepţii deficitare asupra 
imaginii poliţistului cu incidenţă directă asupra capacităţii de a cunoaşte 
şi controla situaţia operativă.  

Activitatea de sâmbătă seara nu s-a finalizat prin constatarea 
unei infracţiuni de braconaj, în sensul că pânda (supravegherea) s-a 
finalizat cu fuga infractorului, ceea ce i-a generat poliţistului un 
sentiment de frustrare în plan profesional, făptuitorul fugind la vederea 
lui, fără a lua în seamă somaţia de oprire şi predare.  

Întrebat cum s-au petrecut faptele, poliţistul relatează versiunea 
proprie de succesiune a faptelor.  

Duminică, 02.08.2009, în intervalul orar 09–10,30/11, 
inculpatul T.T. desfăşoară activităţi specifice la sediul postului de 
poliţie. Ulterior, merge cu soţia şi copiii la domiciliul soacrei şi servesc 
masa de prânz. După masă, vine împreună cu soţia şi copiii acasă. 
Copiii sunt culcaţi în dormitor (cu o seară înainte, copiii nu se prea 
odihniseră din cauza faptului că un grup de cheflii au petrecut cu muzica 
dată tare în apropierea blocului în care locuieşte poliţistul şi au iniţiat 
„curse” de întrecere cu maşini, mai mult decât atât, locuitorii comunei 
au fost deranjaţi de un motoscuter ce avea toba defectă). Poliţistul a 
rămas în sufragerie cu soţia. În timp ce priveau la T.V., soţia adoarme. 
Aproape aţipise şi el când de afară începe să se audă muzică dată tare. 
La un moment dat, percepe text cu obscenităţi. Se ridică din pat şi ia act 
de sursa zgomotului. Acesta venea din interiorul unei maşini de culoare 
neagră, cu portierele deschise, oprită pe partea opusă a şoselei. Ştia că 
maşina îi aparţinea lui M.C.  

Pe proprietarul maşinii îl cunoştea din perioada 2000–2001, 
ianuarie, ocazie cu care i-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea 
infracţiunii de furt calificat, faţă de cel în cauză luându-se măsura 
arestării preventive şi fiind condus de către poliţist, pentru reţinere la 
arestul din incinta I.P.J. Ştie despre M.C. că, până în 2003, a executat 
pentru comiterea acelei infracţiuni, o pedeapsă privativă de libertate. Ca 
poliţist, îl avea în atenţie din cauza antecedentelor penale şi a legăturilor 
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pe care le avea cu un grup infracţional ce acţiona pe raza comunei O. 
Mama lui M.C. are domiciliul în O. şi era vizitată frecvent de fiu. 
Totodată, informativ, avea cunoştinţă de faptul că lui M.C. îi fusese 
anulat permisul de conducător auto.  

În condiţiile date, se ridică din pat, se echipează cu uniforma de 
serviciu, ia arma din dotare şi ia decizia de a merge către locul unde se 
afla maşina în staţionare. Ieşind din locuinţă echipat, constată că maşina 
plecase din locul respectiv. Revine în casă, se dezechipează, lasă atât 
uniforma, cât şi arma pe canapeaua din sufragerie. Nu peste mult timp, 
începe iar să se audă muzica dată tare. Se enervează şi hotărăşte pe loc 
să iasă afară, fără însă a se mai echipa. În uşa locuinţei constată subit că 
nu are nimic cu care să se apere în eventualitatea în care acest fapt ar 
deveni necesar. Pentru siguranţa personală, mai avea în posesie un spray 
paralizant, numai că la momentul respectiv acesta se afla în maşina 
personală. Încearcă să se întoarcă în casă, dar în acelaşi timp realizează 
că pentru a lua cheile trebuie să intre în casă, acestea aflându-se pe 
frigider. Consideră că, pe lângă faptul că i-ar deranja pe cei din casă – în 
special pe copii pe care îi percepuse ca „foindu-se”(nu mai dormeau 
profund), ar pierde timp cu luatul sprayului şi poate că M.C. pleca din 
nou. Drept pentru care, căzându-i ochii pe ţinută, ia pistolul şi îl pune în 
buzunar. Iese din casă şi se îndreaptă către bar, în apropierea căruia 
staţiona acum maşina, orientată oblic, cu faţa către drumul judeţean.  

Spune că în acele momente se simţea foarte nervos. Dacă în cale 
i s-ar fi interpus un obstacol, gen uşă metalică, ar fi fost în stare să o 
spargă cu forţă fizică, atât de tare îşi simţea starea de nervozitate, de 
surescitare. Declarativ, în momentul părăsirii locuinţei intenţia era de a 
se confrunta cu victima, de a o legitima, de a-i cere permisul auto, de a-i 
cere să oprească muzica.  
 

2. Faza infracţională propriu-zisă 
Poliţistul ajunge în apropierea maşinii. Îi cere victimei actele, 

dar în acelaşi timp realizează că nu este în timpul programului de muncă 
şi atunci îi solicită acesteia să-i prezinte doar permisul. Victima îl 
sfidează, îi răspunde în doi peri, la un moment dat, îi spune: „ce acte, 
p…. mea”. În timpul acestei altercaţii verbale, victima deschide cu mâna 
stângă portiera maşinii, aplecându-se în jos, în interiorul maşinii. Post-
factum, poliţistul crede că atunci victima a tras frâna de mână, însă în 
momentul desfăşurării evenimentelor, a perceput şi a acordat 
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semnificaţie de risc, periculoasă la adresa propriei persoane prin 
mişcările executate de M.C. Din poziţia în care se afla, nu avea nici 
vizibilitate, întrucât jumătate din corpul victimei era mascat de portieră, 
vizibilitatea pe partea dreaptă era astfel compromisă. Atitudinal, prin 
postură, victima a transmis semnale de alertare poliţistului, acesta 
crezând că victima caută să ia vreo armă ceva, din maşină. Tot acum, 
poliţistul este înjurat de mamă. Este momentul pe care poliţistul îl 
descrie ca fiind cel care „a pus capac”. Înjurătura la adresa mamei 
poliţistului determină precipitarea comportamentală a acestuia, 
declanşând astfel mecanismul trecerii la actul omucidar.  

Victima execută o mişcare „fluidă”, percepută de poliţist în 
câmpul vizual periferic. Central, atenţia lui T.T. era focalizată pe ochii 
victimei. În acele momente încerca să surprindă direcţia/zona pe care 
privirea victimei se va fixa, expectând astfel (datorită condiţionărilor 
specifice exercitării rolului de poliţist timp de 10 ani) declanşarea unui 
atac armat din partea victimei. În momentul perceperii stimulului de 
pericol concretizat în mişcarea sinuoasă, lină, de jos în sus – ca la un 
atac frontal cu cuţitul, trage primul foc cu arma din dotare. Declară că 
acest foc l-a tras oblic către clădirea CEC Victima nu se inhibă, 
poliţistul declarând că în acel moment ştia sigur că victima nu credea că 
va trage asupra lui, idee ce l-a înfuriat mai mult. Cu paşi repezi, victima 
se îndepărtează de el. Din mers totuşi, se întoarce şi face un pas către 
T.T. Este momentul în care poliţistul trage în plin 2–3 focuri asupra 
victimei, de la o distanţă de sub 10m.  

Victima nu cade, aşa cum se aştepta poliţistul, care ştia că trage 
bine (48 din 60 rezultat obţinut la tragere), că a ţintit de aproape şi se 
aştepta ca efectul împuşcării să se instaleze imediat asupra victimei. 
Văzând că ţinta nu cade, ba chiar fuge, sub efectul unei puternice 
contrarieri, se convinge că nu l-a nimerit. Drept pentru care motivează 
că se angajează în urmărirea victimei, sub efectul contrarierii 
determinată de comportamentul victimei împuşcate, pe care se aştepta s-o 
vadă prăbuşindu-se, şi în nici un caz alergând.  

Din fugă, victima se întoarce din nou către poliţist, iar acesta, 
complet bulversat sub efectul dezorientării, dezorganizat cognitiv-
afectiv-volitiv, îndreaptă pistolul către victimă şi trage restul de muniţie. 
Abia acum ţinta cade, iar poliţistul e convins că l-a omorât. Este şi 
motivul pentru care, întrebat fiind de ce nu a încercat ulterior să acorde 
primul-ajutor victimei, consideră că „eram sigur că l-am omorât, nu mai 
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necesita prim-ajutor”. După împuşcare, în câmpul conştiinţei îi rămâne 
imaginea ochilor victimei, ce efectua mişcări dezorganizate la nivelul 
globilor oculari.  

După efectuarea tragerii, simte/vede manşonul pistolului în 
poziţia specifică ce semnalizează faptul că încărcătorul este gol, execută 
automat mişcările asiguratorii pentru arma. Pleacă de la locul faptei, 
îndreptându-se către casă. Trece pe lângă bar, unde reţine prezenţa 
barmaniţei (stimul neutru, fără risc), dar îl vede şi pe J.F., persoană 
dubioasă, pe care o asociază cu prezenţă riscantă (antropometric îi era 
superior). Declară că nu îşi aminteşte dacă/ce a vorbit. Ştie doar că J.F. 
s-a întors cu spatele la el, nu i-a vorbit. Etologic, nu percepe stimuli de 
reactivare a stării „de luptă”.  

Ajunge în casă, soţia nu era, plecase la un amic după ajutor. 
Constată că fetiţa îşi luase iepuraşul în pat, jucăria favorită şi probabil 
securizantă, iar băieţelul deşi se mai mişca, nu se trezise. Apare soţia 
despre care bănuia că ştia ce s-a întâmplat, întrucât plângea. L-a întrebat 
„ce ai făcut?”. Răspunsul a fost: „l-am împuşcat…ba nu, l-am omorât!”. 
Îşi aminteşte că avea senzaţia în timp ce vorbea „că parcă nu vorbeam 
eu, vorbea altă persoană”.  

Şi-a pus problema ce e de făcut din acel moment înainte. 
Urgenţa pentru el era să ducă soţia şi copiii de la O., unde considera că 
sunt în pericol (teama de represaliile grupului de infractori la adresa 
familiei ca răzbunare pentru uciderea de către poliţist a simpatizantului), 
la B., unde domiciliază familia sa de origine. S-a gândit că dacă 
raportează la dispecerat consumarea evenimentului, vor fi instituite 
acele măsuri specific poliţieneşti care îi vor bloca deplasarea către 
domiciliul mamei, locul în care credea că familia îi e în siguranţă. A 
decis ca prioritate să transporte la B. soţia şi copiii, iar abia apoi să se 
predea.  
 

3. Faza post-infracţională 
Împreună cu soţia şi copiii se pregăteşte de drum. Ia celălalt 

încărcător, îl introduce în pistol, dezasigură fără a introduce cartuş pe 
ţeavă, întrucât declară el „nu mai dorea alte probleme”. Pleacă cu soţia 
şi copiii spre B. Conduce cu viteză mare, declarând ulterior că i-a pus în 
pericol pe toţi datorită manierei în care a condus maşina. Motivează că a 
condus cu viteză întrucât se temea că va fi oprit de poliţie în trafic şi nu 
va mai putea astfel să ajungă la părinţi.  
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În dreptul localităţii G. îi sună telefonul. Nu răspunde imediat, 
însă când o face vorbeşte cu colegii de la Postul de Poliţie V., spunându-le 
„eu am tras, l-am omorât pe unul”. Le-a mai spus că se va preda, dar că 
mai are ceva de făcut. Nu le-a comunicat direcţia deplasării, însă le-a 
promis că-i va contacta după ce finalizează „treaba”.  

Pe drum, în maşină, soţia şi copiii ocupau locurile din spate. Pe 
scaunul gol de lângă el îşi aşezase pistolul. În timp ce conducea, în 
minte a început să-i încolţească ideea sinuciderii. Dacă în primele faze 
aceasta era prevalentă, pe măsură ce timpul trecea, ideea suicidului 
căpăta valenţe dominante, de tip obsesiv. Precizează că simţea acut 
nevoia de a trece la actul suicidar, dar că ceea ce l-a reţinut a fost 
prezenţa copiilor pe care nu dorea să-i traumatizeze, consumând suicidul 
în faţa lor. Motivează că alternativa suicidului era preferabilă ideii de a-şi 
reprezenta copiii stigmatizaţi de eticheta că sunt fiii „poliţistului 
ucigaş”. Ca şi conţinut al ruminaţiilor, retrăind succesiunea 
evenimentelor, manifesta atât nevoia de înţelegere a mecanismului ce a 
determinat pierderea controlului, cât şi sentimente de culpabilizare.  

Ajunge la B. le spune copiilor şi soţiei să coboare în faţa 
locuinţei părinţilor. Refuză să-i însoţească în casă, îi comunică soţiei că 
merge să se predea. Se deplasează către Poliţia Oraşului B. Intenţiona să 
se predea şi să solicite protecţie pentru familie.  

Nu găseşte pe nimeni în incinta sediului de poliţie. Lasă 
parcată maşina lângă cea a poliţiei şi pleacă de acolo în câmp. 
Cunoştea bine zona, deci nu i-a fost greu să se îndrepte către o zonă 
puţin umblată, în apropierea Popasului C. Are pistolul cu el, îşi 
menţine ideea suicidului. Pe drum, vorbeşte la telefon cu fratele, cu 
soţia, cu mama şi cu colegii.  

În discuţiile cu colegii solicită să fie lăsat să se liniştească, 
refuză să se întâlnească cu ei, realizând că este căutat. Vorbind la 
telefon, percepe nişte „ţiuituri” pe care, în acea stare psihică, le 
decodează ca fiind semnale emise de aparatura de interceptare şi 
localizare. În aceste condiţii, le spune colegilor să nu se apropie nimeni 
de el, că este foarte tulburat, are pistolul asupra lui şi se teme să nu facă 
vreun accident.  

Pus să definească ce înţelegea prin „accident”, explică faptul că 
nu avea intenţia de a trage în colegi, mai mult, conştientiza că, fiind 
foarte tulburat, confuz, se temea să nu facă vreo mişcare nelalocul ei, 
generatoare de alte consecinţe negative.  
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Este sunat de şeful direct. Îi comunică acestuia că nu vrea să se 
predea, că intenţionează să se omoare. În timpul discuţiilor cu şeful 
direct, pentru prima dată conştientizează existenţa dubiilor faţă de 
decizia verbalizată de efectuare a actului suicidar (lupta pulsiunilor Eros 
– viaţă şi Thanatos – moarte).  

În aceste condiţii hotărăşte să se predea, acceptă întâlnirea cu 
şeful, dar nu în sediul postului de poliţie ci undeva în afara acestuia. 
Comunică date despre locul în care se află şi se îndreaptă către şosea 
pentru a se întâlni cu şeful. Dezasigură pistolul. Între timp, mai vorbeşte 
pe telefon cu colegii care îi solicitau să se întâlnească. Ajunge la şosea şi 
se aşează pe marginea drumului, într-o poziţie securizantă (tip foetus), 
în aşteptarea şefului. Acesta a trecut pe lângă el cu maşina, fără a-l 
observa. Poliţistul se ridică de pe marginea drumului, se agită, se face 
observat în trafic de şef, care opreşte maşina. Urcă alături de acesta, 
predă pistolul şi merg la sediul poliţiei, unde lucrurile îşi urmează 
cursul.   
 
 

III. Criminogeneza actului omucidar 
 
Identificarea şi clasificarea factorilor criminogeni este 

îngreunată de variabilitatea acestora pe de o parte, iar pe de altă parte, 
prezentarea defalcată a acestora e posibilă doar teoretic, crima fiind 
rezultatul acţiunii lor conjugate.  
  

1. Factori exogeni 
 
Macrosocial, ne aflăm în plină criză economico–financiară. 

Complementar, coexistenţa crizei morale exprimată în prezenţa anomiei 
face ca efectul distorsiunilor sociale să marcheze personalitatea 
colectivă. Scade sentimentul solidarităţii sociale, creşte individualismul, 
se instalează desensibilizarea, indiferenţa în plan moral şi afectiv, 
egoismul devine vector social. Este diminuată valoarea normelor 
morale, sociale şi legale. Scade forţa instituţiilor desemnate cu rol în 
păstrarea ordinii sociale. Vidul moral şi normativ determină creşterea 
atitudinilor antisociale, creşterea criminalităţii concomitent cu scăderea 
protecţiei sociale şi a sentimentului de siguranţă personală şi 
comunitară. Creşterea şomajului, a inflaţiei, sărăcia, inegalităţile sociale, 
mobilitatea socială determinată de creşterea ratei de emigrare motivată 
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de găsirea unui loc de muncă pentru asigurarea existenţei, generează 
creşterea agresivităţii, a gradului de frustrare, a fenomenului de 
marginalizare socială, dezvoltarea unor comportamente cu valenţe mal-
adaptative la solicitările actuale ale mediului bio-psiho-social.  

Actuala politică penală nu face faţă realităţii criminogene. 
Aderarea statului român la principiile Uniunii Europene fără a ţine cont 
de particularităţile de ordin psiho-social ale populaţiei noastre, a făcut 
ca, odată cu saltul peste câteva etape ale procesului de civilizare 
(internalizarea determinată de cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea 
normelor şi valorilor dezirabile unei societăţi moderne şi funcţionale), să 
fie întărită şi menţinută dezordinea socială.  

Nu suntem suficient de „civilizaţi” pentru a opera înlocuirea 
noţiunii de infractor cu cea de „individ periculos social”. Sancţionăm 
grav corupţia, pe care dacă o depistăm în flagrant, instituim pe loc 
măsuri preventive şi dăm pedepse mari, în acelaşi timp, prea uşor 
apreciem că cel care comite o tâlhărie nu prezintă pericol social şi poate 
fi judecat în stare de libertate. Înlocuim prea uşor instituţia răspunderii 
penale cu noţiunea de apărare socială şi trâmbiţăm obligaţia statului de a 
pedepsi. Înlocuim pedepsele privative de libertate, ignorând funcţia 
coercitivă şi educativă cu măsuri extra-penale de siguranţă, cu instituţia 
Probaţiunii. Suntem atât de civilizaţi încât să conferim societăţii rolul 
deţinut de instituţia penitenciarului? Funcţionarea controlului social 
transcede responsabilitatea penală? 

Concomitent, legislaţia e plină de carenţe, instituţiile desemnate 
de stat cu atribuţii pe linia prevenirii şi combaterii criminalităţii sunt 
paralizate acţional-operaţional.  

Zadarnic poliţistul îşi va exercita atribuţiile identificând şi 
probând activitatea infracţională dacă instanţa decide că „nu prezintă 
pericol social”. Se mai găseşte nu ştiu ce viciu de procedură, se mai 
tergiversează etc. şi atunci, dacă scapă fără a fi ultragiat, fără a-i fi pusă 
în pericol integritatea personală şi/sau a familiei, poliţistul e pus în faţa 
unei dileme: ori trece de cealaltă parte a baricadei, ori va dezvolta 
tulburări somatoforme, ori va claca.  

Situaţiile sunt create de om. Omul este produsul situaţiilor. Crima 
este expresia interacţiunii cumulative a situaţiilor (specifice/ generale) cu 
personalitatea (unitate trinomic determinată, complex bio-psiho-social).  

Popularizarea excesivă de către mass-media a infracţiunilor 
comise cu violenţă provoacă desensibilizarea populaţiei faţă de 
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implicaţiile şi gravele prejudicii generate de acest fenomen. Pentru 
categoria populaţională ce prestează activităţi în structurile de apărare, 
siguranţă şi ordine publică, mediatizarea instrumentării unor fapte 
antisociale cu impact asupra opiniei publice, în care măsurile preventive 
dispuse de instanţă sunt laxe, are ca efect demotivarea celor cu atribuţii 
pe linia combaterii criminalităţii şi generează sentimente de frustrare în 
plan profesional şi personal.  

Din categoria factorilor cosmo-telurici prezenţi la data comiterii 
faptei, menţionăm temperatura şi presiunea atmosferică. Din perspectiva 
abordării sezoniere, vara are loc creşterea temperaturii cu afectarea 
echilibrului emoţional, precipitând declanşarea raptusurilor de tip 
agresiv. Modificarea în sens descrescător a valorii presiunii atmosferice 
variază invers proporţional cu criminalitatea violentă. Vara oferă ocazii 
mai multor contacte între oameni, care favorizează comiterea cu 
preponderenţă a infracţiunilor contra persoanei.  

Studiile privind dinamica fenomenului criminalităţii au 
demonstrat că la sfârşit de săptămână, în zilele de sărbătoare, se comit 
cu precădere infracţiuni contra persoanei (loviri, vătămări, omoruri).  

 
Factori de mediu 
Familia de origine este constituită din părinţi şi trei copii, T.T. 

fiind primul copil. Părinţii au studii medii, în prezent sunt pensionari. 
Ocupaţional, mama era asistentă medicală de pediatrie, tatăl strungar. 
Părinţii nu au antecedente penale. Din punct de vedere al antecedentelor 
medicale, mama prezintă probleme de ordin ortopedic, cu rezonanţă la 
nivelul sistemului circulator. Ştie că este diagnosticată cu H.T.A. Tatăl 
prezintă în antecedente medicale polinevrită, consecutivă consumului 
excesiv de alcool. Are 2–3 internări la Spitalul de Psihiatrie cu 
diagnosticul de „psihoză etilică”. Subiectul descrie în comportamentul 
tatălui prezenţa unor manifestări psihotice, cu prezenţa fenomenelor 
halucinatorii, cu ideaţie delirantă, cu fenomene de derealizare şi 
depersonalizare, acompaniate de explozii de agresivitate. În prezent, 
tatăl a dezvoltat arterită şi s-a impus măsura chirurgicală de amputare a 
membrului inferior drept.  

Atmosfera în familie era tensionată, existau acte repetate de 
violenţă domestică încă din perioada timpurie a copilăriei. Deseori, el 
fiind cel mai mare şi semănând fizic cu mama, era martor al agresiunilor 
orientate către aceasta. Frecvent era şi el lovit. Pe măsură ce a crescut, 
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intervenea în conflictele părinţilor, oferind protecţie mamei şi fraţilor 
mai mici. Riposta atitudinal faţă de tată, îl neutraliza împingându-l de 
lângă ei. Nu şi-a lovit niciodată tatăl, deşi şi-a dorit s-o facă, însă a 
ascultat-o pe mama care totdeauna îi spunea că indiferent de 
comportamentul adoptat de tată, să-l respecte, să-l tolereze şi să nu-l 
lovească pentru că e tatăl lui.  

Manifestă ataşament faţă de mamă. Sentimentele faţă de tată au 
evoluat de la frică în perioada micii copilării, ruşine în clasele primare, 
toleranţă cu tendinţe agresive reprimate mai târziu.  

 Relaţiile cu fratele şi sora sunt bune, apropiate. L-a ajutat pe 
frate cât acesta a fost student. Fratele trebuia să o ajute pe soră care e 
acum în anul I de facultate. T.T. consideră că în prezent, din cauza 
faptei săvârşite, a stricat inclusiv viaţa fraţilor, nu doar pe a lui, a soţiei 
şi copiilor. Din cauza detenţiei lui, fratele nu se va mai căsători anul 
acesta aşa cum era programat; nu-şi va mai putea ajuta sora la facultate 
pentru că proprii copii vor fi povară pentru membrii familiei extinse.  

La vârsta de 12 ani, în urma ingestiei de alcool, tatăl încearcă 
să-l sugrume cu un furtun; în delirul său considera că T. a coalizat cu 
mama împotriva lui (delir de persecuţie) şi că aceştia vor să-i facă rău. 
Sondând memoria afectivă relatează: „nu îmi era frică, vroiam să se 
termine cu teroarea şi cu sentimentele de umilinţă în faţa celorlalţi din 
cauză că el bea!” Matricea psiho-comportamentală promovată de familia 
de origine este reprezentată de modelul agresiv reprezentat de tată, 
model pe care copilul îl învaţă şi îl respinge; nu recunoaşte autoritatea 
paternă; problema disciplinei, autorităţii şi supunerii faţă de părinţi e 
disociată, între ataşament faţă de mamă şi respingerea tatălui. 
Reprimarea răspunsului violent învăţat de la tată este ţinută sub control 
datorită ataşamentului faţă de mamă. Din familia de origine, pleacă 
traumatizat afectiv, complexat, tensionat, cu un management al frustrării 
tributar ataşamentului faţă de mamă. Desensibilizat în condiţiile 
violenţei domestice, se afla în căutarea unui model social care să-i 
acopere carenţele copilăriei: nevoia de disciplină, trăirea sentimentului 
de apartenenţă la o castă validată social, nevoia de recunoaştere a unei 
autorităţi generatoare de putere, nevoia de a găsi un cadru legal, social 
acceptat în care el, prin statut să obţină recunoaştere, să poată institui şi 
menţine acea autoritate de putere de care a fost privat în copilărie. Să 
afle un model în care să poată consuma agresivitatea învăţată şi 
reprimată de-a lungul copilăriei.  
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Şcolarizare  
Este absolvent al Şcolii Militare de Agenţi de Poliţie Câmpina, 

promoţia 1999. Nu a avut dificultăţi de adaptare pe durata procesului 
instructiv-educativ, nu a fost exmatriculat sau repetent pentru motive de 
indisciplină.  

 
Mediul profesional 
Dintre trebuinţele dezvoltate în perioada copilăriei se impun: 

nevoia de statut, de aderare la o castă validată social, nevoia de ordine, 
disciplină şi autoritate căreia subiectul să i se subordoneze raţional, 
nevoia de a promova acele principii generatoare de ordine şi linişte care 
i-au lipsit în copilărie. 

Având în familie un unchi cu carieră militară care venea în 
vizite s-a lăsat impresionat de haina militară şi de simbolul pe care 
uniforma îl genera. În lipsa modelului patern, unchiul militar devine 
modelul vocaţional al adolescentului. În perioada liceului, tatăl este dat 
afară de la locul de muncă din cauza problemelor cauzate de consumul 
de alcool. După consumarea acestui eveniment, o nouă vizita făcută de 
unchi, soţul surorii tatălui, s-a finalizat cu învinovăţirea lui T.T. şi a 
mamei pentru degradarea tatălui. Umilit şi frustrat de acuzele unchiului 
care extrapola consumul de alcool al tatălui în sarcina mamei şi a fiului 
mai mare, subiectul ajunge să-şi deteste unchiul şi o dată cu asta, 
respinge ideea unei cariere militare (prin asociere cu ocupaţia 
unchiului).  

Acum, în liceu, ia hotărârea de a deveni poliţist. Ceea ce pare a 
fi o alegere liberă, voluntară, neîngrădită, este în realitate expresia 
motivaţiei intrinseci dezvoltată, întreţinută şi activată de întreaga 
ontogeneză a făptuitorului.  

T.T. este încadrat în M.A.I. din anul 1999, provine din Şcoala 
Militară de Subofiţeri Câmpina. Din 1999 până în prezent a deţinut 
funcţia de „ajutor şef post” la Postul de Poliţie O. La data comiterii 
infracţiunii deţinea gradul profesional de „agent principal”. Dintre 
sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile cuprinse în „fişa postului” 
reprezentative sunt următoarele: 

– asigură prezenţa în teren şi în locurile în care se comit 
infracţiuni sau fapte antisociale; 

– asigură şi menţine ordinea şi siguranţa publică; 
– desfăşoară activităţi preventive proactive şi/sau reactive în 

scopul asigurării climatului de siguranţă publică; 
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– are atribuţii potrivit competenţelor pentru buna desfăşurare a 
traficului rutier.  

Formal, programul de lucru este 8 h/zilnic, 5 zile pe săptămână, 
cu asigurarea continuităţii serviciului poliţienesc, consemnată în graficul 
de serviciu ce este aprobat de eşalonul ierarhic superior, Poliţia Oraşului 
T., cu menţiunea expresă de recuperare prin timp liber a orelor de 
muncă desfăşurate în afara programului de lucru. Postul de Poliţie O. 
are prevăzut un necesar de trei lucrători, dar are încadrate două funcţii, 
cea a şefului de post şi un ajutor. Acest aspect se reflectă la nivelul 
volumului de muncă şi la recuperarea orelor lucrate peste program. 
Informal, există o serie de particularităţi privind desfăşurarea muncii de 
poliţie în mediul rural: 

– poliţiştii de la posturi care şi domiciliază în localitatea 
respectivă, sunt solicitaţi de către cetăţeni şi în afara orelor de program; 

– dacă postul are încadrate două funcţii, iar unul dintre lucrători 
beneficiază de libere, concediu de odihnă sau medical, celălalt lucrător, 
pe lângă preluarea integrală a sarcinilor de muncă, asigură permanenţa 
serviciului poliţienesc, cu excepţia situaţiilor în care anunţă „părăsirea 
garnizoanei”. Astfel, indiferent de poziţia în grafic, poliţistul rural, în 
situaţia comiterii unei infracţiuni, chiar semnalată prin sistemul 112, 
este primul ajuns la faţa locului pentru a desfăşura activităţi specifice 
(acordare de prim ajutor dacă sunt victime, conservarea locului faptei 
etc.). Acest fapt este o realitate instituţională, chiar dacă formal sunt 
făcute menţiuni că într-o astfel de situaţie vor interveni alte structuri din 
mediul rural.  

Coincidenţa domiciliului cu aria de competenţă la poliţiştii din 
mediul rural prezintă două aspecte distincte: 

– este un avantaj profesional sub aspectul cunoaşterii situaţiei 
operative; 

– este un dezavantaj personal, cu incidenţă directă asupra 
cuantumului de timp liber, cu efecte în plan familial şi în plan 
personal, prin creşterea factorilor de risc de a dezvolta diferite 
afecţiuni somato-psihice (sindroame reactive de tip 
psihastenic, episoade de fatigabilitate, diabet, H.T.A., ulcer 
gastro-intestinal etc.).  

Pentru activitatea desfăşurată a fost recompensat cu premiu în 
bani în anul 2000 şi a beneficiat de salariu de merit în 2007. A fost 
sancţionat în aprilie 2004 cu „mustrare scrisă” pentru „neglijenţă în 
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serviciu, lipsă repetată de la activităţi dispuse de superiorii ierarhici”. 
Analiza documentelor de cercetare prealabilă arată că poliţistul nu s-a 
dus la Poliţia Oraşului B., unde s-a desfăşurat o activitate de prelucrări 
de ordine şi unde s-a dispus efectuarea unei „acţiuni”. Neparticipând la 
cele două activităţi, a fost dispusă cercetarea prealabilă. El şi-a motivat 
absenţa prin faptul că, neavând mijloc de transport, a ieşit la „ocazie”, 
dar tot nu a găsit cu ce să ajungă. A contestat măsura, dar contestaţia a 
fost respinsă. Materialele de cercetare prealabilă şi cele de analiză a 
contestaţiei nu oferă date din care să reiasă clar circumstanţele şi 
împrejurările comiterii abaterii disciplinare şi nici nu este menţionată 
forma de vinovăţie cu care poliţistul a comis abaterea. Semnificativ este 
faptul că în luna august 2004 această sancţiune i-a fost ridicată.  

Poliţistul declară că tot în anul 2004 – martie, fiind în misiune la G. 
şi instrumentând o cauză pe linia combaterii furtului de animale, aflându-se 
în situaţia de constatare a flagrantului, a folosit arma din dotare. A somat 
infractorul care intenţiona să-l atace şi să-l lovească în zona gâtului cu un 
cuţit ce avea lama cu o lungime de 17–18cm; acesta nu a respectat 
avertismentul de somare şi poliţistul, aflat la o distanţă, spune el, de 7–8 m, 
a tras un foc în aer, apoi a împuşcat infractorul în zona membrelor 
inferioare, rănindu-l. Ulterior a acordat primulajutor infractorului rănit. 
Afirmă că după acest eveniment a fost anchetat de un procuror şi că nu au 
fost consecinţe în plan profesional din cauza uzului de armă.  

 
Trecerea la viaţa independentă şi familia constituită 
De 12 ani, o dată cu terminarea Şcolii de Poliţie şi repartizarea 

cu serviciul la O., părăseşte domiciliul familiei de origine şi îşi începe 
oarecum independent această etapă de viaţă. Criteriul independenţei nu 
cuprinde bagajul psihologic achiziţionat în familia de origine.  

Este căsătorit de 5 ani. Soţia, în prezent, este casnică. Anterior a 
desfăşurat activităţi în sfera panificaţie/brutărie. Au doi copii, un băieţel de 
5 ani şi o fetiţă de 3 ani. Sub aspectul exigenţelor sociale, este integrat în 
familie, se îngrijeşte de educaţia şi întreţinerea celor doi copii minori, 
manifestă grijă faţă de patrimoniul familiei. Este un tată iubitor şi un soţ 
bun ce oferă securitate, apartenenţă la un statut validat social, încercând 
astfel să compenseze suita de nevoi nesatisfăcute din existenţa sa timpurie.  

Modificările în situaţia habituală prin achiziţionarea 
apartamentului au, din perspectivă abisală, sensul de „marcare” în plan 
social a propriului teritoriu, în care el asigură securitatea membrilor, 
liniştea şi ordinea.  

 176 



2. Factori endogeni 
 

Mobilul şi scopul comiterii infracţiunii 
Literatura juridică postulează că, în situaţia săvârşirii 

infracţiunii de omor, latura subiectivă nu include cerinţa săvârşirii faptei 
dintr-un anumit mobil şi cu un anume scop. Chiar dacă mobilul şi 
scopul săvârşirii faptei nu au fost stabilite, fapta există. Totuşi aflarea 
mobilului şi scopului au o semnificaţie deosebită, în vederea realizării 
unei juste individualizări judiciare a pedepsei.  

Cunoaşterea mobilului şi scopului se reflectă în periculozitatea 
socială a faptei şi făptuitorului şi sunt criterii de analiză în 
individualizarea pedepsei.  

Motivaţia – concept psihologic şi mobilul/motivul – concept 
juridic exprimă aceeaşi realitate psihică – de „motor energetic”, care 
declanşează, susţine şi orientează întreaga conduită umană. Din 
perspectivă penală, mobilul este motivul, impulsul interior care 
determină luarea hotărârii infracţionale şi săvârşirea ei. Ceea ce a 
determinat, susţinut şi orientat comportamentul omucidar al poliţistului 
este exacerbarea în plan psihic a trebuinţei de tip combativ, a avut loc o 
mobilizare a propriilor energii şi resurse în situaţia existenţei unui 
conflict între victimă şi agresor.  

Analiza informaţiilor de care dispunem la acest moment permite 
aprecierea că iniţial, conflictul a apărut în urma exercitării statusurilor 
sociale ale celor doi protagonişti. Prezumăm din start existenţa unui 
raport de opozabilitate între poliţistul ce are atribuţii pe linia prevenirii 
şi combaterii criminalităţii şi orice persoană care desfăşoară activităţi 
ilicite. Mai mult, în situaţia în care poliţistul probează existenţa 
infracţiunii şi persoana care comite fapta este pusă în situaţia de a 
răspunde penal pentru faptele sale, iar acelaşi poliţist este cel care-l 
conduce pe infractor în arest pentru a executa o pedeapsă privativă de 
libertate, nu există nicio îndoială asupra naturii relaţiilor dintre cei doi 
actori.  

Infractorul va extrapola culpa executării pedepsei în sarcina 
poliţistului. Printr-un mecanism similar celui din psihoterapie, contra-
transfer, poliţistul va atribui infractorului semnificaţia unui stimul 
generator de risc, în prezenţa căruia trebuie să fie în alertă. Prezumăm 
existenţa nevoii de răzbunare a infractorului pe poliţistul care i-a probat 
activitatea infracţională.  
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În cazul supus analizei, surse de ordin extraprocesual susţin 
existenţa unei stări de incitare continuă a poliţistului din partea victimei. 
Dincolo de declaraţia poliţistului care, în situaţia dată, e clar că încearcă 
să raţionalizeze motivele care au determinat lichidarea prin împuşcare a 
victimei atât pentru el însuşi, cât şi din perspectivă juridică, în vederea 
obţinerii unei pedepse „dezirabile”, sunt surse care descriu existenţa 
unor situaţii repetate de ofensă adusă poliţistului ca reprezentant al 
autorităţii în arealul lor de existenţă. Se pare că, în ultima perioadă, 
şicanările la adresa poliţistului depăşeau sfera insultelor, a sfidărilor; 
victima ar fi ameninţat în mod repetat poliţistul şi mai mult, familia 
acestuia, cu forme de răzbunare ce vizau integritatea personală a 
acestora („Ce-ţi mai fac copiii?”).  

Mama victimei domiciliază în aceeaşi localitate cu poliţistul. 
Victima mai are fraţi despre care se cunoaşte că desfăşoară activităţi 
ilicite (sursele spun că e vorba despre proxenetism şi trafic de persoane). 
Deşi aceste activităţi sunt cunoscute, ele nu au fost probate. De 
asemenea, despre fraţii victimei se cunoaşte că fac parte dintr-o grupare 
ce aduce atingere prin activitate, liniştii şi ordinii publice. În micuţa 
comunitate de la O., ei au un anumit statut. Sunt cunoscuţi drept „gaşca 
lui M. ” şi în condiţiile socio-economice existente, valenţa lor e aceea de 
a exercita control asupra populaţiei din zonă. Etologic vorbind, asistăm 
la o luptă pentru obţinerea controlului şi puterii. În calea acestui 
deziderat stau forţele cu atribuţii în domeniul asigurării şi menţinerii 
ordinii publice – poliţia. Mai mult, aceleaşi surse declară că şeful de 
post, în urma unei agresiuni ce a avut loc chiar în sediul postului de 
poliţie, a fost „neutralizat”. Se pare că poliţistul autor de omor prin 
împuşcare era singurul care se opunea lor. Deranja.  

Chiar dacă realitatea prezentată e terifiantă, înainte de a nega 
existenţa acestei stări de fapt, e bine să ne raportăm la criza economico-
financiară pe care o traversăm, criză care generează anomie. Unul din 
efectele anomiei este slăbirea funcţiei de control a acelor instituţii ale 
statului ce au atribuţii în domeniu, concomitent cu scăderea încrederii 
populaţiei în poliţie, justiţie etc. şi creşterea sentimentului de 
insecuritate la nivel civic.  

Dacă s-ar extinde cercetările în această cauză măcar pentru a 
stabili starea de fapt existentă în comună, ar trebui luată în calcul 
atitudinea acelor persoane de bună-credinţă care preferă să se abţină în a 
da declaraţii din cauza sentimentului de frică generat de faptul că sunt 
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băştinaşi cu membrii grupării, că au familii şi nu doresc complicaţii. 
Protecţia martorilor rămâne încă un deziderat în justiţia română.  

O scurtă privire aruncată pe forumurile care dezbat cazul în 
discuţie arată care este atitudinea cetăţenilor sub protecţia anonimatului, 
faţă de cele întâmplate. Declaraţiile anonime nu au valoare probatorie, 
dar uneori numărul şi frecvenţa conţinutului pot reprezenta o oglindă a 
unei realităţi sociale pe care, din motive diferite, o ignorăm.  

Conflictul existent între poliţist şi victimă s-a augmentat. 
Poliţistul l-a transferat în plan personal. Trezirea motivaţiei de tip 
combativ este întotdeauna însoţită de trăirea emoţiei de mânie. Afectul 
va domina raţiunea, iar voinţa, paradoxal, deşi e proprie şi neîngrădită, 
este complet abolită. Funcţia ei frenatoare în starea de raptus coleros e 
inhibată complet. În aceste condiţii, instalarea acelor comportamente 
primitive, brutale şi agresive, originate în „creierul reptilian” al omului 
pot determina uşor apariţia comportamentului omucidar.  

Subiectul declară că, în momentul premergător comiterii 
infracţiunii, între el şi victimă a avut loc un schimb de replici. El a 
solicitat victimei să prezinte actele, apoi conştientizând că nu e în timpul 
programului de lucru, a solicitat să-i fie arătat permisul de conducere al 
victimei şi să lase muzica mai încet. Victima l-a înjurat „cine eşti tu, ce 
acte în p. . . mea”. Apoi victima l-a înjurat de mamă. Concomitent a 
executat acele mişcări anterior descrise, cărora poliţistul le-a conferit 
caracter de pericol, de risc.  

În acel moment, poliţistul ia hotărârea de a trage. Sub efectul 
înjurăturii de mamă (a se vedea legăturile afective ale subiectului cu 
mama şi implicit ataşamentul şi valoarea de „tabu/sacru” ce grevează 
această relaţie) ia hotărârea de a folosi arma din dotare. Concomitent cu 
hotărârea de a trage devine dominantă trebuinţa de tip combativ, iar în 
acest moment capătă şi caracter reactiv, de a trage direct în victimă, de a 
o lichida. De aici intenţia directă şi caracterul de faptă săvârşită cu 
vinovăţie.  

Indiferent ce va stabili instanţa ca fiind mobilul şi scopul 
infracţiunii sub aspect juridic, psihologic motivaţia săvârşirii infracţiunii 
este instalarea trebuinţei de tip combativ, urmată de caracterul reactiv, 
ceea ce explică psihocriminologic succesiunea faptelor, posibilitatea 
instalării raptusului agresiv, cu îngustarea câmpului conştiinţei, 
instalarea scurt-circuitului ce a permis, declanşat şi susţinut împuşcarea 
victimei. Îngustarea câmpului de conştiinţă nu a afectat discernământul, 
în acele momente poliţistul urmărind fără echivoc lichidarea victimei.  
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A hotărât şi a acţionat pentru uciderea victimei, expectând şi 
acceptând în acele momente moartea acesteia. Este şi motivul pentru care, 
după comiterea faptei, nu a mai considerat necesar să-i acorde ajutor 
întrucât ştia clar că a ucis-o. De aici şi neîncrederea manifestată de el faţă de 
colegi, ulterior comiterii infracţiunii, nu îi credea când aceştia îi spuneau să 
se predea că victima nu a murit. Credea că e o „legendă” a acestora folosită 
pentru că era invalidat funcţional-profesional.  

Psihanalitic, în situaţia creată, poliţistul a văzut în victimă pe 
tatăl agresor din copilărie, care nu îl lăsa să se odihnească, perturba 
liniştea casei, prolifera ameninţări, iar amintirea traumei de la 12 ani, 
când acesta a vrut să-l sugrume cu furtunul, i-a revenit în memoria 
afectivă. Faptul că în copilărie, datorită ataşamentului faţă de mamă, nu 
a ripostat violent faţă de tatăl care i-a oferit modelul agresivităţii, face ca 
toată acea agresivitate refulată din copilăria timpurie, pe fondul 
frustrărilor acumulate, a oboselii, a stării de hiperestezie specifică 
stărilor crepusculare din momentele premergătoare adormirii, să 
sublimeze în actul împuşcării. Psihanalitic, în acele momente şi-a ucis 
tatăl care i-a traumatizat copilăria.  

Neurobiopsihologic, în situaţia comiterii infracţiunii, sistemul 
limbic, sediul memoriei de lungă durată, filtrul care direcţionează 
informaţia după regula „plăcut-neplăcut”, va direcţiona informaţia că 
stimulul prezent, victima, generează pericol şi atunci direcţionează toată 
activitatea către creierul reptilian, sediul instinctelor primare şi a 
agresivităţii, ancestral originată – „Omoară, să nu fii tu omorât!”  

 

 
IV. Concluzii 

 
 crima s-a produs pe fondul existenţei unui vechi conflict 

existent între victimă şi poliţist, conflictul a trecut din sfera 
profesională în cea personală; 

 trecerea conflictului din plan profesional în plan personal a 
generat un management defectuos al stării tensionale; 

 victima a incitat în mod repetat poliţistul, s-a trecut de la insul-
te şi înjurături, la ameninţări proliferate la adresa integrităţii 
poliţistului şi familiei acestuia, în special la adresa copiilor; 

 neocuparea funcţiilor prevăzute la nivelul organigramei 
(prevăzute 3 funcţii, încadrate 2), din cauza deficitului de 
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personal; acest fapt are incidenţă directă asupra gestionării 
situaţiei operative; 

 poliţistul prezintă o structurare particulară a personalităţii; 
asimilarea egosintonică a trăsăturilor ce particularizează 
structura personalităţii a făcut imposibilă conştientizarea 
acestora, dar şi imposibilitatea detectării lor prin bateriile de 
teste uzitate la încadrarea în sistem; 

 identificarea antecedentelor personale semnificative sub 
aspectul ontogenezei a fost posibilă prin uzitarea unor metode 
şi tehnici specifice criminologiei clinice, tehnici ce nu sunt 
folosite în cadrul procedurilor folosite la angajarea în sistem; 

 la nivelul structurii de personalitate a fost identificat 
patternul de trăsături şi factori, ce conferă conţinut 
„tulburării de tip emoţional-instabil a personalităţii” – 
conform I.C.D.X. (nosologie şi taxinomie psihiatrică ce 
reprezintă orientarea europeană în clasificarea şi descrierea 
tulburărilor psihice); 

 trăsăturile cardinale ale acestei tulburări de personalitate sunt 
„instabilitatea afectivă şi tendinţa de a reacţiona impulsiv, fără 
luarea în consideraţie a consecinţelor” – I.C.D.X.  

 ca şi sinonimie este identică cu psihopatia impulsivă, 
incluzând psihopatia explozivă şi personalitatea agresivă; 

 tabloul clinic cuprinde: 
 manifestări impulsive, non-deliberative, consecutive 
unor incitaţii minore din ambianţă;  

 încercarea de limitare, opoziţie sau aprobare a 
manifestărilor impulsive determină adoptarea unor condu-
ite violente, agresive, apreciate ca „explozii sau raptusuri 
coleroase” care au deseori implicaţii medico- judiciare; 

 minimalizarea sau ignorarea consecinţelor ce apar în 
urma manifestărilor agresiv-impulsive; 

 apreciere retrospectivă realistă şi critică, urmată de 
regrete şi scuze; 

 capacitate de reiterare în urma unor incitaţii asemănătoare; 
 instabilitate emoţională.  

 motivaţia comiterii infracţiunii este exacerbarea trebuinţei 
de tip combativ care, în condiţiile incitărilor repetate, capătă 
şi caracter reactiv; 
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 poliţistul are discernământul păstrat în momentul comiterii 
infracţiunii, prezenţa tulburării de personalitate nu afectează 
răspunderea penală; 

 scopul final al activităţii psihice orientată, susţinută şi 
determinată de complexul motivaţional de tip combativ – 
reactiv, a fost lichidarea ţintei prin împuşcare, tradus în 
caracterul comisiv al infracţiunii şi intenţia directă în sensul 
că îşi reprezintă acţiunea, modul de înfăptuire, rezultatul 
periculos la care conduce fapta şi în aceste condiţii, el 
urmăreşte producerea acelui rezultat; 

 diagnoza gradului de periculozitate socială asociat persoanei 
făptuitorului, estimează risc crescut, indice înalt de 
periculozitate datorită patternului particular al structurii de 
personalitate, în sensul creşterii riscului de recidivă a conduitei 
impulsive – agresive, în situaţia reiterării incitărilor; 

 consecinţa frecventă a tulburării de personalitate de tip 
emoţional – instabil a personalităţii e reprezentat de 
creşterea indicelui de comorbiditate psihică prin dezvoltarea 
tulburărilor de tip depresiv major, cu risc suicidar crescut; 

 stabilirea unui management al riscului suicidar prezentat de 
poliţistul aflat în stare de arest preventiv în spaţiul de 
deţinere al I.P.J.;  

 poliţistul are un Q.I. ce semnifică o inteligenţă peste media 
superioară;  

 cunoaşterea şi implicarea şefilor de la formaţiunile de 
poliţie rurală, a problemelor cu care se confruntă lucrătorii 
posturilor de poliţie, luarea imediată a unor măsuri 
reglementate instituţional, iar dacă situaţia îi depăşeşte 
aducerea la cunoştinţa conducerii inspectoratului, în vederea 
implicării structurilor ce au atribuţii pe linia protecţiei 
poliţiştilor. 

 în situaţia când şeful direct al poliţistului ce îşi 
desfăşoară activitatea la post, constată şi/sau identifică 
la nivelul celor aflaţi în subordine, manifestarea unor 
comportamente dezadaptative, să semnaleze în regim de 
urgenţă conducerii inspectoratului situaţia în vederea 
declanşării procedurii de evaluare psihologică specială, 
în temeiul O.M.A.I. nr. 257/2007.  
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Delincvenţa comportamentală constituie o problematică acută în societatea 
prezentă, aspect reflectat şi de nenumăratele studii şi cercetări dedicate acestei 
teme. Obiectivul de bază al studiului nostru este reprezentat de abordarea 
delincvenţei din perspectiva viziunii integrativ-interacţioniste, apelând la o 
reorganizare a conţinutului tematic într-o formă care să surprindă 
multitudinea factorilor determinanţi (de personalitate, cognitivi, situaţionali, 
sociali, genetici şi familiali), cu accent pe particularităţile „modelului 
familial”. Structurând informaţiile din literatura de specialitate şi încercând o 
analiză cât mai detaliată a fenomenului, am elaborat bazele unui program de 
prevenire şi combatere a delincveţei comportamentale a copiilor şi tinerilor.  

 
 

I. Introducere 
 

Devianţa comporatamentală are, în diversele ei forme de 
manifestare, o istorie multiculaturală, însă în prezent cunoaşte o 
extindere alarmantă – fapt dovedit cel puţin prin statistici şi care 
justifică numărul crescut de cercetări şi implicarea diverşilor specialişti 
(reprezentanţi ai poliţiei, psihologi, pedagogi, sociologi etc.) în 
prevenirea şi eradicarea acesteia. Întrucât devianţa comportamentală 
este un fenomen hipercomplex, în cadrul acestui studiu ne vom limita la 
specificul acesteia la copii şi adolescenţi.  

Devianţa comportamentală la copii şi adolescenţi se manifestă 
prin inadaptare, indisciplină, nerespectare a normelor sociale, prin 
încălcarea regulilor existente în grupul de referinţă.  

Dintre parametrii de identificare a copiilor şi adolescenţilor cu 
devianţă comportamentală enumerăm: 

a) trăsături de personalitate accentuate; b) neglijarea sistematică 
a obligaţiilor; c) indisciplină; d) lipsă de stăpânire; e) incapacitate de a 
lucra timp îndelungat; f) abateri în sfera emoţională (irascibilitate, 
agresivitate, brutalitate); g) reacţii de negativism; h) perturbări în sfera 
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relaţională (lipsa respectului, lipsă de stimă faţă de adulţi şi faţă de 
colegii de clasă); i) fuga de la şcoală; j) prezenţa obişnuinţelor negative 
(îndeosebi fumatul, consumarea ocazională a băuturilor spirtoase).  

Climatul familial joacă un rol important în explicarea devianţei 
comportamentale a copiilor şi tinerilor (în special conduita parentală). 
Familia este factorul principal prin care se influenţează dezvoltarea 
psihofizică a copilului.  

Modelul familial reflectă tablouri comportamentale cu valenţe 
explicativ-interpretative şi predictive, constituind reper în studiul 
relaţiilor parentale; de asemenea, deţine în componenţa sa atât 
informaţii ce vizează stilul parental, cât şi aspecte ce descriu atmosfera 
familială (Glăveanu, 2009b). Stilul parental denumeşte modul în care 
părinţii acţionează asupra copiilor şi constituie o uniune (fie armonică, 
fie dizarmonică) a stilurilor educative personale caracteristice fiecăruia 
dintre cei doi părinţi (şi care, în mod evident, suportă un număr mare de 
variaţii de la o situaţie la alta, având în vedere multitudinea factorilor 
externi şi interni determinanţi) (Vrăşmaş, 2002). Conceptul de stil 
educativ vizează natura şi caracteristicile raporturilor familiale în cadrul 
cărora se realizează procesul educativ, iar efectele sale depind de 
structurile temperamentale/calităţile psihice ale tuturor membrilor 
familiei (Fischbein, 1970).  

Atmosfera familială este un rezultat al multitudinii relaţiilor ce 
se stabilesc între membrii familiei, reprezentând o expresie directă a 
modelelor comportamentale pe care aceştia le manifestă. Atmosfera 
familială poate fi caracterizată prin organizare (coeziune familială, 
colaborare etc. ) sau prin dezorganizare (disensiuni, dezbinare afectivă), 
adică prin coerenţă sau inconstanţă atât în promovarea valorilor socio-
morale, cât şi în mijloacele educative utilizate.  

Dispoziţiile familiei, pozitive sau negative, se răsfrâng şi 
asupra copilului. Astfel, atmosfera din familiile dezorganizate, lipsa 
autorităţii părinţilor, a controlului, precum şi a afecţiunii acestora 
conduc la neadaptare socială. De asemenea, familiile caracterizate 
printr-un potenţial conflictogen ridicat şi puternic carenţate din punct 
de vedere psihoafectiv şi psihomoral afectează în mare măsură 
procesul de maturizare psihologică şi psihosocială a personalităţii 
copiilor. În familiile în care ambii părinţi sau unul dintre aceştia este 
hiperautoritar şi hiperagresiv, copilul nu are decât opţiunea supunerii 
oarbe, necondiţionate în raport cu cerinţele şi pretenţiile părintelui, 
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cu efect negativ imediat în planul dezvoltării şi evoluţiei 
personalităţii viitorului tânăr. La agresivitate şi ostilitate, copilul nu 
răspunde direct în raport cu părintele agresor, ci indirect, prin 
atitudini şi chiar acţiuni agresive şi autoagresive. Tensiunea 
acumulată în timp, ca urmare a frecventelor stări de frustrare datorate 
regimului hiperautoritar impus, se va elimina prin descărcări bruşte, 
prin forme de conduită agresivă/autoagresivă. Pe de altă parte, există 
şi climatul familial hiperpermisiv în care părinţii sunt 
superprotectori, „invadează” pur şi simplu copilul cu investiţii 
afective, creează în mod exagerat condiţii de „apărare” a copilului 
împotriva „pericolelor şi prejudecăţilor”. Acest „tratament” 
educaţional poate conduce la conduite antisociale explicabile în cea 
mai mare măsură prin rezistenţa scăzută la frustrare.  

Devianţa comportamentală în rândul copiilor şi tinerilor este o 
problemă complexă; de aceea, pentru a avea un impact puternic, 
măsurile de prevenţie trebuie elaborate luând în calcul multitudinea 
factorilor declanşatori.  

 
 
II. Factori ai devianţei comportamentale 

 
Factorii devianţei comportamentale corelează cu variabile de 

tipul: trăsături de personalitate, atitudini şi predispoziţii genetice sau 
variabile demografice, alte variabile situaţionale, nonsociale, de mediu.  

 
1. Factorii stabili de personalitate 
De-a lungul timpului, diferenţele între indivizi în modul de a 

relaţiona au fost explicate prin factorii de personalitate. De exemplu, 
stima de sine ridicată poate da naştere la numeroase comportamente 
deviante de tipul actelor de agresiune. În mod specific, indivizii cu o 
instabilă stimă de sine (narcisiştii) sunt susceptibili la furie şi au un nivel 
al agresivităţii ridicat când imaginea lor de sine este ameninţată 
(Bushman, 1998).  

Factorii emoţionali: persoanele cu dificultăţi de învăţare au 
experimentat mai mult eşecul în diverse aspecte ale vieţii lor. În plus, 
ele rămân puternic dependente de alţii pentru satisfacerea nevoilor lor; 
ca atare, reprezentarea de sine le poate fi săracă, iar stima de sine 
scăzută.  
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Convingerile: multe tipuri de convingeri şi credinţe joacă un rol 
important în pregătirea comportamentului deviant. Pentru multe 
persoane, violenţa este o metodă perfect acceptabilă pentru soluţionarea 
conflictelor interpersonale, poate chiar o metodă preferată. În acelaşi 
timp, scopurile vagi şi pe termen lung influenţează individul în ceea ce 
priveşte agresivitatea. De exemplu, cel mai important ţel pentru membrii 
unei găşti este să fie respectaţi şi temuţi (Horowitz & Schwartz, 1974, 
apud Bushman, 1998).  

Atitudinile: sunt evaluări generale pe care oamenii le au despre 
ei înşişi, alţi oameni, obiecte şi probleme (Petty & Cacioppo, 1986). 
Atitudinile pozitive faţă de violenţă pregătesc, în mod sigur, indivizii 
pentru aceasta. Astfel, mai multe atitudini pozitive faţă de violenţă 
îndreptată împotriva unor grupuri specifice de oameni ridică nivelul 
devianţei comportamentale.  

 
2. Factorii genetici 
Evidenţiază diferenţe ale devianţei comportamentale în funcţie 

de apartenenţa de gen. Bărbaţii şi femeile diferă în ceea ce priveşte 
tendinţele agresive, în special în majoritatea comportamentelor violente 
sau a uciderilor. Tipul preferat de agresiune diferă de la bărbaţi la femei: 
bărbaţii preferă agresiunea directă, în timp ce femeile preferă agresiunea 
indirectă (Oesterman, 1998, apud Anderson şi Bushman, 2002), 
proporţia bărbaţilor şi a femeilor asasini în SUA fiind de 10:1 (ibidem).  

Cercetările privind dezvoltarea sugerează că multe din aceste 
diferenţe între bărbaţi şi femei rezultă din experienţele de socializare 
diferite (White, 2001, apud Anderson şi Bushman, 2002). Alte cercetări 
demonstrează că, la toate vârstele, bărbaţii (mai mult decât femeile) 
comit acte majore de violenţă, fiind arestaţi şi încarceraţi. Cercetătorii 
au descoperit că diferenţele consistente de gen în agresiunea fizică sunt 
prezente din copilăria timpurie şi rămân relativ stabile de-a lungul 
adolescenţei. Tendinţa bărbaţilor de a se angaja în mai multe agresiuni 
fizice decât femeile, la toate vârstele, este evidenţiată în ambele 
cercetări (Knight, Fabes&Wilson, 1996 apud Anderson şi Bushman, 
2002). De asemenea, ei au descoperit că personalitatea şi contextul 
social (stilul parental) pot servi ca factori de protecţie sau de risc pentru 
comportamentele agresive în adolescenţă. De aceea, este posibil ca 
diferenţele de personalitate şi variabilele contextului social să se poată 
număra printre diferenţele de gen în agresiunea fizică.  
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Factorii biologici au un rol important, prezenţa lor amplificând 
probabilitatea ca o persoană să dezvolte probleme de comportament. 
Aceşti factori se referă la: disfuncţii organice cerebrale, epilepsie, 
dificultăţi audio-vizuale, anumite caracteristici temperamentale cum ar 
fi intensitatea înaltă a răspunsurilor emoţionale şi slaba adaptabilitate la 
situaţiile noi.  

 
3. Factorii situaţionali 
Ca şi factorii de personalitate, aceştia determină devianţa 

comportamentală prin influenţa lor asupra cogniţiei, afectelor şi 
arousal-ului. Ei includ orice trăsătură a situaţiei, de exemplu prezenţa 
provocării la agresivitate, aceasta fiind probabil cea mai importantă 
cauză a agresivităţii umane. Provocările includ insulte, alte forme de 
agresiune verbală, agresiune fizică.  

Un alt factor situaţional este frustrarea. Ea poate fi definită ca un 
obstacol în calea atingerii scopului. Cele mai multe dintre provocări pot 
fi văzute ca un tip de frustrare în cadrul căreia o altă persoană a fost 
identificată ca fiind agentul responsabil pentru eşecul atingerii ţelului. 
Chiar frustrările care sunt prosteşte justificate au arătat creşterea 
agresivităţii împotriva agentului frustrant şi împotriva unei persoane 
care nu a fost responsabilă pentru eşecul atingerii scopului (Geen, 2001 
apud Anderson şi Bushman, 2002).  

Condiţiile aversive nonsociale (ca temperatura ridicată, 
zgomotul ridicat, mirosurile neplăcute) fac să crească agresivitatea. De 
asemenea, droguri diverse precum alcoolul sau cofeina pot creşte nivelul 
agresivităţii şi a devianţei comporatmentale (Bushman, 1993).  

 
4. Factorii cognitivi 
Includ abilităţile slabe de comunicare, de rezolvare a 

problemelor şi de interacţiune socială.  
Fiecare dintre aceste cauze poate afecta adaptarea emoţională şi 

comportamentul aferent indiferent de nivelul intelectual al persoanei. Cu 
cât aceşti factori sunt mai numeroşi, cu atât creşte probabilitatea 
dezvoltării unor tulburări de comportament.  

La persoanele cu dificultăţi de învăţare nu se poate vorbi de o 
cauză unică, ci de un complex de factori care explică apariţia devianţei 
comportamentale.  
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O serie de cercetări au desprins câteva elemente care se pot 
constitui în factori ce predispun la o mai mare potenţialitate agresivă, 
respectiv autoagresivă: 

– violenţe suferite în copilărie; 
– antecedente personale de agresivitate faţă de ceilalţi şi faţă de 

sine însuşi; 
– deficienţe intelectuale (carenţe în dezvoltarea psihointelectuală); 
– tulburări ale afectivităţii (stările de frustraţie afectivă şi 

sentimente de frustrare, conflicte afective, instabilitate, 
labilitate afectivă, ambivalenţă afectivă, indiferenţa afectivă, 
absenţa emoţiilor); 

– toleranţă scăzută la frustrare; 
– instabilitate emotiv-acţională; reacţii discontinue, salturi 

nemotivate de la o extremă la alta, inconsecvenţa în reacţii 
faţă de stimuli, inconstanţa de origine endogenă specifică. 
Fenomenul de agresivitate rezidă în acele forme de 
comportament ofensiv consumat pe plan acţional sau 
verbal, care obişnuit, dar nu în mod necesar, constituie o 
reacţie disproporţionată la o opoziţie reală sau imaginară; 

– tulburări caracteriale: cercetările au arătat că tinerii 
predispuşi la conduite agresive se caracterizează printr-un 
nivel de imaturizare caracteriologică, manifestată prin 
autocontrol insuficient, impulsivitate, tendinţe egocentrice, 
exacerbarea unor motive personale egoiste, a unor trebuinţe 
şi tendinţe înguste, de nivel redus, absenţa sau insuficienta 
dezvoltare a unor motive superioare (cum ar fi sentimentele 
etico-morale), dorinţa realizării cu orice preţ a propriilor 
interese; 

– modele educaţionale deficitare: familii dezorganizate, climat 
familial conflictual, climat familial hiperautoritar sau 
hiperpermisiv, familii în care sunt prezente agresivitatea, 
violenţa domestică, alcoolismul, promiscuitatea morală şi 
sexuală; 

– fenomene de inadaptare şcolară legată de atitudini pedagogice 
inadecvate: frică de sine, aprecieri nedrepte, neglijenţe, 
evaluarea faptelor în mod neconcordant cu gravitatea acestora 
(Glăveanu, 2009a).  
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5. Factorii familiali şi sociali 
Familia este sursa celor mai multe dintre comporatmentele 

deviante în copilărie (Patterson, 1989, 1992); de exemplu, persoanele 
care primesc o îngrijire de proastă calitate sau care sunt respinse de 
părinţi sau de societate au şanse mai mari să dezvolte tulburări de 
comportament şi emoţionale, comparativ cu semenii lor care nu au trăit 
asemenea situaţii. În mediile cu un înalt nivel de tensiune şi conflict 
interpersonal, persoanele vor prezenta mai multe tulburări de 
comportament decât cele care trăiesc în medii caracterizate de coeziune 
şi armonie.  

De asemenea, o altă cauză a tulburărilor comportamentale ale 
copiilor poate fi reprezentată de tulburările de personalitate ale părinţilor 
sau chiar psihoze ale unuia dintre părinţi.  

Numeroase studii şi cercetări au analizat atât tabloul 
comportamental propriu-zis al părinţilor agresivi (încercând să 
constituie un portret personologic), cât şi efectele acestui tip de 
comportament asupra copiilor. Deşi, la nivel global, această categorie de 
părinţi este reprezentată de un procent redus, efectele sunt alarmante, iar 
interesul cercetătorilor pentru a preveni şi combate acest fenomen este 
din ce în ce mai ridicat deoarece părinţii din aceasta categorie manifestă 
cu precădere ca metode de disciplinare a copilului agresarea şi 
maltratarea.  

Studiile psihologice şi sociale au permis identificare, unor 
caracteristici cvasi-comune ale personalităţii părinţilor agresivi şi/sau 
ale familiilor în care se manifestă cazuri de maltratare infantilă, 
particularitatea cel mai des întâlnită fiind experienţa personală 
dezastruoasă în timpul propriei copilării. Aceşti părinţi au fost, la rândul 
lor, deficitar îngrijiţi, abandonaţi, maltrataţi, lipsiţi de căldura unui 
cămin – fapt ce atestă o dată în plus importanta componentă 
educaţională şi socială deţinută de sentimentele şi acţiunile materne (şi 
parentale, în general).  

Nu în ultimul rând, unii părinţi violenţi suferă de psihopatie 
francă (Ciofu, 2004), fapt ce relevă suplimentar necesitatea extinderii 
permanente a demersurilor de stopare a violenţei familiale asupra 
copiilor (prin colaborarea dintre specialişti psihologi, pedagogi şi 
sociologi şi din alte domenii) concretizate în elaborarea unor programe 
coerente de prevenţie şi intervenţie terapeutică, precum şi a unor acte 
normative ce atrag răspunderea juridică a părintelui agresiv.  
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Factorii sociali au şi ei influenţe importante asupra 
comportamentului. Referitor la mediul şcolar, factorii care pot declanşa 
comportamentele perturbate sunt: accentul exagerat pe competiţie (care 
va genera sentimente de rivalitate/ostilitate), mediul social insecurizant, 
etichetarea, relaţiile tensionale cu profesorul. Alţi factori, mai puţin 
cuantificabili, dar cu o mare incidenţă în determinarea devianţei 
comportamentale, sunt disconfortul psihic şi influenţele negative ale 
anturajului. Lipsa de supraveghere a tinerilor, neantrenarea în activitate 
pot conduce la abandon şcolar, părăsirea domiciliului şi chiar la 
vagabondaj. De obicei, asemenea fenomene corelează cu carenţe de 
afectivitate sau subestimare a eului, cu lipsa de respect pentru activitatea 
celor din jur şi cu slaba integrare în activitatea grupului.  

Devianţa comportamentală nu este generată de o singură cauză, 
ea este urmarea unor interacţiuni complexe între fiziologic, psihologic şi 
diverse împrejurări: expunerea la violenţă, accesul liber la arme, 
afecţiuni ale creierului.  

 
 
III. Modelul familial şi devianţa comportamentală 
 
În ceea ce priveşte corelarea modelului personologic familial cu 

devianţa comportamentală sau cu delincvenţa (înţelese ca 
manifestări/consecinţe ale unui grad scăzut de integrare socială), 
literatura de specialitate oferă puţine informaţii. Dintre acestea apreciem 
drept relevante cercetările realizate de McCord, 1994 (apud Mises, 
2000), care demonstrează că fenomenul criminalităţii este corelat cu 
limitele „competenţei materne” (variabilă care se referă la disciplina 
mamei, la încrederea ei în sine, la afecţiunea pentru copil şi la 
exercitarea rolului matern), cu un nivel scăzut al aşteptărilor familiale 
(care vizează controlul matern, supervizarea parentală şi nivelul 
exigenţelor parentale) şi cu formele brutale (violente) de manifestare a 
autorităţii paterne.  

Când avem în vedere impactul educaţiei copiilor asupra 
personalităţii lor, suntem interesaţi adesea de structura familiei. Mai 
multe studii pun în evidenţă existenţa unei corelaţii între conduitele 
delincvente şi un nivel scăzut al coeziunii familiale (familii 
„dezangajate”, conform scalei de evaluare clinică a lui Olson), fapt 
pentru care delincvenţa juvenilă poate să apară, în aceste cazuri, ca „o 
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ultimă tentativă a adolescentului de a-i apropia pe membri în jurul unei 
cauze comune sau în ajutorul acordat celui aflat în impas” (Morval & 
Biron, 1994, p. 102).  

Multe studii s-au concentrat pe problemele cele mai arzătoare 
ale relaţiilor copii-părinţi şi care necesită măsuri rapide: este vorba de 
impactul agresiunilor psihologice ale părinţilor asupra personalităţii 
copiilor. Romano et al. (2005) au cercetat impactul unor variabile 
individuale, variabile legate de familie şi a unora legate de vecini asupra 
agresivităţii fizice şi comportamentului prosocial al copiilor. 28,03% 
din agresivitate şi 17,57% din comportamentul prosocial au fost 
explicate de intervenţia celor trei categorii de factori, rezultatele arătând 
că, în cazul ambelor tipuri de comportamente ale copiilor, circa 66% 
dintre acestea se bazau pe relaţia copil-familie şi 30% pe cea familie-
vecini. Aceeaşi cercetare a permis identificarea unor factori predictivi 
pentru ambele comportamente ale copiilor şi anume sexul copilului şi 
ostilitatea părinţilor. Ca urmare, a fost sesizat faptul că toţi copiii sunt 
mai agresivi şi au o mai slabă frecvenţă a conduitelor prosociale dacă 
aceste caracteristici sunt prezente la mamă, însă această trăsătură se 
manifestă cu atât mai mult la copii de sex masculin. De asemenea, a fost 
remarcat că, indiferent de sexul lor, copiii sunt mai puţin influenţaţi în 
dezvoltarea celor două categorii de conduite de către vecini, însă 
percepţia existenţei unor probleme ale acestora sau a unui nivel de trai 
inferior duceau la creştere a agresivităţii copiilor.  

În cursul ultimului deceniu, anchetele au arătat ca un număr 
mare de tineri nord-americani suferă agresiunile psihologice ale 
părinţilor lor, la o frecvenţă şi o intensitate variabile (Clement, 1998, 
apud. Fortin et al., 2003). Despre efectele „pedepselor psihologice”, 
studii din ce în ce mai numeroase pun în evidenţă legătura care există 
între suferirea unei violenţe psihologice în copilărie şi toată gama de 
probleme de sănătate şi adaptare care se eşalonează din copilăria 
timpurie până la vârsta adultă (Gagne, 2001, apud. Fortin et al., 
2003).  

Rafinamentul cunoştinţelor în materie de etiologie şi consecinţe 
ale violenţei psihologice asupra copiilor în mediul familial întâmpină 
problema numărului redus de instrumente de cercetare fiabile, valide şi 
exhaustive pe plan conceptual, care să măsoare violenţa psihologică în 
mod anticipativ (majoritatea acestor instrumente putând oferi date 
despre violenţa psihologică în manieră retrospectivă).  
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Pe de altă parte, intervin probleme legate de interpretarea 
conduitelor parentale, deoarece anumite practici ale părinţilor, ce pot fi 
percepute ca dăunătoare dezvoltării copilului, suferă aprecieri diferite – 
ca o ameninţare concretă la această dezvoltare sau doar ca judecăţi 
inacceptabile şi neexprimate în cadrul relaţiei părinte-copil. Alte 
interpretări pot include ambiguităţi: conduitele părinţilor încalcă 
drepturile şi libertăţile fiinţei umane, relevă abuzul de putere, 
evidenţiază reaua-voinţă, contravin normelor sociale şi valorilor în 
vigoare.  

Indiferent de detaliile analizelor, opinia majorităţii cercetătorilor 
este că practicile parentale patologice se referă, în egală măsură, la 
obiceiuri şi moduri de viaţă care, prin acte/omisiuni deliberate, plasează 
copilul în situaţii de risc crescut, subsumându-se conceptului de 
„violenţă psihologică” (Fortin et al., 2003).  

Popescu-Brună (2003), pornind de la cercetările lui Laperriere 
(1992) şi Mises (2002) asupra tulburărilor mentale ale copiilor şi de la 
tipurile psihologice descrise de Hedges (2002), constată că anumite 
condiţii socio-familiale conduc la răspunsuri dezadaptative la copii sau 
chiar – dacă aceste condiţii persistă – la evoluţia personalităţii pe o 
traiectorie deviantă, punând bazele dezvoltării patologice a acesteia. 
Factorii psihotraumatizanţi vinovaţi de dezadaptarea socio-familială a 
copilului pot fi împărţiţi în patru categorii: tipul hipoprotector (lipsa de 
afecţiune, îngrijire, supraveghere, îndrumare, interes faţă de copil), tipul 
hiperprotector (modalitatea indulgentă prin care copilul este ferit de 
responsabilităţile specifice vârstei), tipul inconsecvent (ce conduce la 
formarea unui comportament influenţabil şi caracterizat printr-o 
sugestibilitate ridicată), tipul hiperautoritar (care împiedică dezvoltarea 
capacităţii de decizie şi acţiune a copilului şi subminează încrederea în 
sine). Acestea conduc la reacţii de opoziţie, crize coleroase, indisciplină, 
obrăznicie, acte hetero-agresive, sfidarea normelor de conduită, delicte, 
refuz şcolar, eşecuri diverse.  

Alţi autori abordează influenţa mediului familial din perspectiva 
corelaţiilor dintre stilul de viaţă al părinţilor şi tulburările copiilor. 
Dobrescu (2005), în lucrarea sa ,,Copilul neascultător, agitat şi neatent” 
studiază reacţiile comportamentale ale copilului din prisma nu numai a 
genelor implicate în conduitele dezadaptative ale copiilor, ci şi din 
perspectiva mediului intrauterin, realizând asocierea cu diverse conduite 
ale stilului de viaţă al părinţilor. Continuând pe aceeaşi direcţie, 
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Zamfirescu (2003) aduce reflecţii suplimentare asupra unor probleme 
precum „cum ne influenţează existenţa viaţa intrauterină şi naşterea?”.  

În mod asemănător, unii cercetători au realizat asocieri între 
factorii mediului familial ce acţionează asupra copilului înainte, în 
timpul şi după naştere şi care duc la apariţia unor comportamente 
dezadaptative de tipul ADHD (Schachar şi Tannock, 1995; Diaz, 1998; 
apud Barkley, 2000 etc.). Dintre aceşti factori enumerăm: 

– sindromul fetal alcoolic – asociat cu neatenţie, impulsivitate şi 
hiperactivitate la copil; rezultă în urma expunerii intrauterine 
a fătului la alcool, (Schachar şi Tannock, 1995 apud Barkley, 
2000); 

– fumatul matern (atât în timpul sarcinii, cât şi postnatal) – a 
fost de asemenea asociat cu ADHD, riscul de a dezvolta 
această tulburare fiind de 2,7–4 ori mai mare la copiii 
fumătoarelor şi direct proporţional cu numărul ţigaretelor 
fumate; 

– stresul matern – duce la expunerea fătului la nivele crescute de 
gluco-corticoizi, crescându-i astfel vulnerabilitatea la 
patologii cerebrale (Diaz, 1998 apud Barkley, 2000); 

– mediul haotic – copiii care cresc într-un asemenea mediu au 
dificultăţi de reglare a atenţiei, impulsivităţii şi 
emoţionalităţii, riscul apariţiei ADHD fiind proporţional cu 
numărul factorilor adverşi (Biederman et all., 1995); 

– alţi factori familiali asociaţi cu apariţia precoce şi persistenţa 
ADHD: educaţia scăzută a mamei, vârsta mică a acesteia, 
statutul socio-economic precar al părinţilor, criminalitatea 
paternă, familiile numeroase, familiile monoparentale şi 
abandonul familiei de către tată (Barkley, 2000).  

Referitor la acelaşi subiect, unii autori afirmă că anumite 
deficienţe (ADHD, instabilitate etc.) se pot atenua până la un punct 
printr-o structură caracterială compensatorie, când mediul familial e 
adecvat (Bunescu et al., 1997).  

Dincolo de trio-ul familial constituit din mamă, tată şi copil, 
realitatea dovedeşte că sistemul educaţional din familie este infinit 
mai complicat, deoarece intervin raporturile dintre fraţi (influenţate 
de vârste diferite, temperamente, orientări, structuri caracteriale 
distincte), prezenţa bunicilor, a celorlalte rude, a prietenilor 
(Fischbein, 1970).  
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IV. Aprecieri finale 
 
Comportamentul deviant nu este un epifenomen al crizei 

pubertare sau al adolescenţei, ci un fenomen complex cu rădăcini în 
structurile personalităţii (dezvoltarea insuficientă a sistemului 
autoreglator), în particularităţile mediului familial (ce stimulează atât 
constituirea şi consolidarea trăsăturilor psihosociale, cât şi dezvoltarea 
cognitivă) şi ale specificului interacţiunii dintre caracteristicile copilului 
şi ale părinţilor (în cadrul mediului familial).  

În procesul de prevenire şi combatere a devianţei 
comportamentale la copii şi adolescenţi nu este suficientă doar 
asigurarea mediului social-educativ-familial corespunzător, ci este 
necesară şi găsirea unor metode de asistenţă psihologică care să vină în 
sprijinul eliminării oricăror lacune existente în acest sistem. Într-o 
cercetare recentă am prezentat detaliat un exemplu de program de 
prevenţie şi combatere a tulburărilor de conduită ale copiilor şi 
adolescenţilor implementat în instituţia de învăţământ (Glăveanu, 
2009a). Strategia de intervenţie a vizat trei paliere: consilierea copiilor, 
a părinţilor şi a cadrelor didactice, utilizând atât tehnici de restructurare 
cognitivă şi comportamentală, cât şi de sorginte expresivă, beneficiind şi 
de colaborări cu Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă 
Psihopedagogică (C.M.B.A.P.) şi cu reprezentanţi ai Poliţiei Române. 
Acest program reprezintă o iniţiativă în constituirea unor strategii de 
prevenire şi combatere a devianţei comportamentale, deşi 
hipercomplexitatea fenomenului subliniază necesitatea abordării 
interdisciplinare, cu implicarea diverselor instanţe ale societăţii.  
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ELENA – „VIOL/INCEST – CUCERIRE FANTASMATICĂ 
A PĂRINTELUI PIERDUT” 

– studiu de caz –  
 

Nicoleta MENYHART (MICU)∗
 
 
 

În studiul de faţă am utilizat analiza genogramei în contextul Terapiei 
Unificării, aceasta fiind un mod de a lua contact cu harta personală internă 
dinamică a persoanei aflate în situaţie de criză, prin intermediul reconstituirii 
istoriei familiale, vizând confruntarea cu Umbra personală şi familială, pentru 
a cataliza integrarea acelor elemente care devin manifeste în viaţa prezentă a 
persoanei respective. Obiectivul este de a reface balanţa perturbată (a 
relaţiilor transgeneraţionale şi a rolurilor neintegrate) prin resemnificare şi 
iertare, înţelegere superioară a sensurilor şi lecţiilor de viaţă ale indivizilor, 
din perspectiva lecţiilor de viaţă transgeneraţionale.  

 
 
 
I. Introducere 
 
Tema studiată în această cercetare se concentrează pe 

evidenţierea utilităţii analizei transgeneraţionale în cunoaşterea şi 
asistarea psihologică a persoanelor aflate în situaţie de criză.  

Motivaţia alegerii acestei teme o constituie faptul că 
descoperirea şi conştientizarea sensului spiritual al evoluţiei personale, 
familiale şi transfamiliale este principala modalitate de sanogeneză 
psihologică şi socială, de creare, stimulare şi maturizare a fiinţei umane.  

În cazul prezentat se regăsesc următoarele: identificare cu 
părintele abandonat în copilărie/contraidentificare cu părintele care 
părăseşte; abandonul copiilor; proiecţia părintelui pierdut şi/sau 
abandonat în copilărie; existenţa relaţiilor incestuoase.  

Experienţele extrem de dureroase sau care lansează mari 
provocări emoţionale şi cognitive arborelui familial prin membrii săi 
(timp de mai multe generaţii sau la un moment dat) pot fi considerate 
puncte critice sau experienţe – limită şi au rolul de a transforma profund 
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destinul transfamilial, catalizând o nouă calitate psihospirituală a 
persoanelor care-l creează (Mitrofan I., Stoica, D.C., 2005).  

 
 
II. Metodologie  
 
Scop: utilizarea analizei transgeneraţionale în asistarea 

psihologică a persoanelor aflate în situaţie de criză în vederea 
deblocării transfamiliale şi restructurării evoluţiei personale.  

Obiective: desprinderea unor legităţi ale dezvoltări 
psihospirituale a filonului transgeneraţional şi a unor aspecte specifice 
abordării în situaţie de criză a persoanelor; identificarea patternurilor 
repetitive şi a scenariilor de viaţă specifice unei familii şi identificarea 
temei nucleu căreia i se supun acestea; resuscitarea şi dinamizarea 
terapeutică a informaţiilor şi energiilor blocate sau transmisibile.  

Am realizat analiza transgeneraţională având ca suport 
provocativ genograma. Am utilizat genograma ca un proces explorator, 
autorevelator, reparator şi autorestructurativ, iar în asistarea persoanelor 
aflate în situaţie de criză am utilizat noutatea metodologică introdusă de 
Mitrofan, I. şi Stoica D.C., (2005) referitoare la dimensiunea 
dramaterapeutică reconstitutivă în demersul de asistare.  

 
 
III. Rezultate şi discuţii 
 
3.1. Prezentarea cazului, structurarea informaţiilor 
A., 10 ani, fiica Elenei, a fost victima infracţiunii de viol, 

comisă de către verişorul ei D., 20 ani, cu care locuia în aceeaşi casă. 
Analiza transgeneraţională a acestei familii, având ca suport 
metodologic genograma, s-a realizat împreună cu mama victimei. 

Tatăl Elenei – consumă alcool, era violent, avea multe relaţii 
extraconjugale, a violat o fată de 18 ani. Mama Elenei – şi-a crescut 
singură copiii, fiind ajutată de bunicii materni ai Elenei. Se observă la 
fraţii şi surorile Elenei prezenţa relaţiilor de concubinaj (o singură 
căsătorie, finalizată cu divorţ), abandonul copiilor de către un părinte 
prin separare/divorţ, consum de alcool la tată. Femeile din familie Elenei 
s-au căsătorit cu soţi abuzivi, consumatori de alcool şi infideli, şi-au crescut 
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copiii, fără a divorţa. Bărbaţii din familie sunt violenţi şi infideli, 
consumă alcool, divorţează lăsând copiii la mamă.  

În familie tatălui trei dintre fraţi au avut relaţii finalizate prin 
divorţ, existând în aceste situaţii şi un abandon al copiilor. Un alt frate a 
divorţat, lăsând copilul cu mama şi s-a căsătorit cu o femeie divorţată 
care şi-a lăsat copilul cu tatăl acestuia. Un alt frate, tatăl autorului 
infracţiunii de viol, a fost căsătorit cu o femeie care consuma alcool şi 
care l-a părăsit pentru un alt bărbat. D. avea 6 luni când a fost părăsit de 
mamă. Tatăl acestuia se recăsătoreşte cu o femeie divorţată care are şi ea 
doi copii (aceştia fiind abandonaţi de tată). În aceste cazuri avem dublu 
abandon al copiilor (într-un caz abandonul din partea tatălui, iar în 
celălalt caz, abandonul din partea mamei). Una dintre surorile tatălui a 
rămas în casa părintească îngrijindu-şi mama, iar cealaltă este asistent 
maternal, o încercare psihologică de salvare a copiilor abandonaţi.  

Soţul, G., a fost dat la casa copilului de la vârsta de 6 ani, 
deoarece era rău, bătea copiii şi nu învăţa. Sora mai mare are patru fiice 
care şi-au pierdut tatăl la o vârstă destul de mică, acesta fiind ucis prin 
bătaie. Este un doliu nerealizat, o moarte neacceptată. Fiica cea mică a 
plecat de acasă şi a fost primită de familia Elenei, ea având aceeaşi 
vârstă ca şi soţul acesteia când şi-a pierdut tatăl (6 ani) – o nouă 
proiecţie a copilului abandonat şi o salvare fantasmatică a lui G. şi a 
celorlalţi copii abandonaţi din această familie. G. mai are doi fraţi. 
Preferatul părinţilor şi-a părăsit soţia şi copilul deoarece părinţii acestuia 
interveneau în relaţia acestora, solicitând ca acesta să le dea lor banii şi 
nu soţiei. Între mama lui G. şi acest fiu există o relaţie fuzională, o 
deturnare de la creştere a acestuia.  

Mama lui G. are o soră al cărei prim soţ a fost ucis. Cu acesta a 
avut trei copii, care după pierderea tatălui şi-au pierdut şi mama, aceasta 
abandonându-i. Aceştia au fost înfiaţi însă de bunicii materni. Avem aici 
un dublu abandon, din partea ambilor părinţi. Pe lângă pierderea tatălui, 
care este foarte greu de acceptat şi integrat, copiii nu găsesc sprijinul 
mamei pentru a depăşi acest eveniment-pierdere, ci din contră sunt 
abandonaţi şi de aceasta. Aceşti bunici materni sunt cei care l-au căutat 
şi pe G. la casa copilului pentru a-l îngriji. Aceştia se înţelegeau bine.  

Tatăl lui G. este un bărbat violent, care şi-a bătut mama, dar şi 
pe tatăl vitreg (răzbunare oedipiană – pentru eliminarea concurentului). 
Apare aici o violenţă excesivă a tatălui lui G. asupra femeilor din 
familie, o relaţie incestuoasă agresivă cu mătuşa, agresivitate faţă de 
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soţul mamei şi eliminarea acestuia. G. prin comportamentul violent din 
copilărie i-a dat o şansă părintelui să se confrunte cu propria umbră, dar 
acesta în faţa unei oglinzi care îi arăta propriul comportament îl 
respinge. Era un comportament prin identificare cu tatăl, G. Ulterior la 
casa de copii a devenit un copil blând, cuminte prin contraidentificare cu 
tatăl şi probabil ca o dorinţă de a fi luat înapoi de părinţii pentru că ar 
corespunde cererilor acestora.  

Victima şi autorul infracţiunii de viol 
Triangulaţia persecutor – victimă – salvator identificată până în 

acest moment în familie ca mijloc de a funcţiona, se repetă din nou într-o 
formă negativă, patologică: viol – incest, ca o modalitate de a reface 
unificator triangulaţia soţ – soţie – copil, fără abandonul acestuia din 
urmă.  

Din milă, D. a fost luat în casă de familia Elenei, pentru a-l 
ajuta. Aici a fost îngrijit şi de fiica acesteia, victima infracţiunii de viol. 
Aceasta se ocupa de gospodărie, călca, spăla haine, făcea mâncare (la fel 
ca o soţie, mamă). Este posibil, ca D., la nivel inconştient să fi proiectat 
asupra acesteia imaginea a mamei, nereuşind o integrare în familia 
fantasmatică proiectată asupra familiei fratelui Elenei, a încercat o 
recucerire a mamei, o seducere a ei (aşa cum a funcţionat patternul în 
această familie). O recucerire, seducere fantasmatică a proiecţiei mamei, 
fiica Elenei, A.A. este un copil care are rol de mamă şi soţie, un copil 
parental, dar care plânge de fiecare dată când părinţii pleacă de acasă 
(identificare cu tatăl abandonat de părinţi). În acelaşi timp, prin 
comportamentul părinţilor de luare în grijă a copiilor abandonaţi de 
familie, asumându-şi rolul de salvatori ai acestora, şi A. îşi asumă acest 
rol salvator – parental.  

Aceasta este posibil să fi proiectat asupra lui imaginea tatălui. 
D., la fel ca şi tatăl lui, a fost abandonat de părinţi. A. a crescut auzind 
povestea de abandon a tatălui. Acesta le povestea mereu copiilor durerea 
lui de copil abandonat şi plângea în faţa lor. Elena spune: „el a început 
cu plânsul în familie”, iar ea pentru a compensa acest rol de părinte 
neputincios, ea joacă rolul de părinte puternic, refăcând polaritatea.  

Cei doi copii refac astfel scenariul fantasmatic al familiei, 
încercând o „reparare” a acestuia (A. în rol de părinte salvează copilul 
abandonat, proiecţia tatălui ei) şi prin refacerea cuplului oedipian tată – 
fiică, mamă – fiu (A. – proiecţie a mamei lui D. se lasă sedusă de copil – 
proiecţie a tatălui lui A.). O încercare de refacere a cuplului, prin 
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salvarea copilului abandonat. Cei doi au aşadar o întâlnire „reparatoare” 
la nivelul inconştientului, dar din păcate această „reparaţie” este făcută 
printr-un viol – incest (eveniment negativ).  

Apare aici triangulaţia distructivă persecutor – victimă – 
salvator. D. este victima abandonului mamei (persecutorul), iar A. este 
salvatorul tatălui – abandonat de părinţi (persecutori). Avem victima şi 
salvatorul (copiii), persecutorul – părinţii, şi proiecţiile aferente acestei 
triangulaţii.  

 
 
3.2. Delimitarea nivelurilor transgeneraţionale 
Analiza acestei familii cu ajutorul Elenei a permis identificarea 

doar a patru generaţii: fiica Elenei, Elena, părinţii Elenei, bunicii Elenei. 
În cadrul acestor generaţii se observă existenţa unor graniţe difuze: 
părinţii abandonează copiii, bunicii sau unchii îi înfiază, partenerul 
salvează pe celălalt partener etc. Se observă existenţa unor roluri 
confuze şi contaminate: parentificarea bunicilor, copiilor şi mătuşilor, 
conjugalizarea copiilor, filiatizarea partenerului.  

 
3.3. Identificarea temelor familiale şi analiza sensului 

existenţial 
Roluri – cheie: bunic: parentificat; părinte: emisiv (care 

abandonează), agresiv, abuziv, puternic – slab; copil: nevrotic 
(persecutor – victimă – salvator), parental, respins (părăsit), înfiat; 
partener: fidel – infidel, abuziv – supus, abuzat, dependent – autonom, 
infantilizat, responsabil – iresponsabil, nevrotic (persecutor – victimă – 
salvator).  

Pattern-uri relaţionale repetitive: în această familie repetiţiile 
sunt legate de: părinţi care-şi părăsesc copiii (divorţ din cauza violenţei, 
deces, găsirea unui alt partener), incest, relaţii fuzionale, dependenţă 
emoţională, consum alcool, violenţă fizică. Polarităţile identificate: 
blândeţe – agresivitate, dependenţă – autonomie, fidelitate – infidelitate, 
abandon – înfiere.  

Evenimentul – metaforă îl reprezintă abandonul copiilor de către 
părinţi. Meseriile bărbaţilor sunt în majoritate în domeniul construcţiilor 
(pentru construcţia caselor, „cuibului” pentru copii), iar femeile sunt 
casnice sau asistente maternale (pentru înfierea şi îngrijirea copiilor şi a 
„cuibului”).  
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Scenariul de viaţă: „Mami, tati de ce mă părăsiţi?” (familia 
soţului); „Decât să fii cu un soţ abuziv, mai bine te desparţi de el” 
(familia Elenei). 

Tema nucleu: identitate parentală, de sex – rol. 
Mecanisme care întreţin manifestarea rolurilor şi a relaţiilor 

repetitive: identificare cu părintele abandonat în copilărie/ 
contraidentificare cu părintele care părăseşte; abandonul copiilor; 
proiecţia părintelui pierdut/abandonat în copilărie; existenţa relaţiilor 
incestuoase.  

 
3.4. Restructurarea scenariului de viaţă 
Scenariul fantasmatic de recâştigare a părintelui pierdut a 

devenit realitate prin transfigurarea şi materializarea comportamental – 
relaţională, prin refacerea cuplului parental şi în acelaşi timp cucerirea 
părintelui pierdut şi salvarea copilului abandonat.  

Realizând această călătorie familială împreună cu Elena, aceasta 
a fost condusă uşor spre o conştientizare a sensului experienţei 
fantasmatice nevrotice, într-o rescenarizare reparatoare. În această 
familie s-au repetat pierderile părinţilor ca nişte lecţii despre separare, 
atrăgând atenţia asupra necesităţii unor travalii de doliu, de separare şi 
iertare. Această transmisie intergeneraţională, repetiţia patternurilor 
disfuncţionale ale conduitei emoţionale în generaţii succesive a 
accentuat disfuncţia la membrii mai tineri, atingând maximum de 
disfuncţionalitate, prin triangulaţia persecutor – victimă – salvator la 
membrii care prezintă simptomele (A. şi D.). Au fost necesare travalii 
de iertare şi ritualuri de separare pentru integrarea umbrei familiale: 
agresivitate, toxicodependenţă, abandon, relaţii incestuoase.  

Reaccesarea emoţiilor, pozitive şi negative, exprimarea 
acestora, purtarea unor dialoguri cu anumiţi membrii ai familie (tehnica 
scaunului gol), conştientizarea patten-urilor repetitive au dus la o 
deblocare emoţională semnificativă. Pentru restructurarea emoţională 
pozitivă, accesarea resurselor şi pentru o funcţionare mai bună a acestei 
familii, cazul a fost referit pentru continuarea unei terapii de familie.  

 

3.5. Scenariogeneza 
Eveniment – pierdere neacceptată la nivelul unei relaţii 

fuzionale: pierderea unui părinte sau a ambilor, abandon al copilului. 
Criză identitară – consecinţele neintegrării acestei pierderi: 
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toxicodependenţa, agresivitate, instabilitate emoţională, fuga de acasă, 
risc de victimizare, dorinţa de sinucidere, comportament 
(auto)distructiv. Comportamentul „reparator” consta în transferul 
sentimentelor şi proiecţia caracteristicilor şi funcţiilor rolului pierdut 
asupra unui „obiect-ecran” (altă persoană) – autoiluzionare. 
Comportamentul „reparator” a constat din: înfierea altor copii 
abandonaţi, parentificarea bunicilor, conjugalizarea copiilor, filiatizarea 
partenerului. Scenarizarea transfiguratoare nevrotică constă în 
suprapunerea scenariilor (separare primară neconştientizată – proiecţie 
obiect–ecran–rol compensator) a creat confuzii de rol, de identitate, de 
sentimente, de graniţe. Având în vedere că se cunosc doar patru 
generaţii nu s-a putut identifica repetitivitatea scenariului pe verticală, 
ci doar pe orizontală. Este foarte posibil, ca această repetitivitate să 
existe şi pe verticală, iar efectul final să fie tocmai acest viol/incest.  

 
 
IV. Concluzii 
 
Analiza transgeneraţională a permis identificarea temelor – 

nucleu a familiei, în jurul cărora sunt constelate evenimentele – 
metaforă identificate în istoria transgeneraţională. Destabilizarea unui 
succesor, devenit victimă sau autor al unei infracţiuni, poate crea o 
şansă nouă de restabilizare a unui filon transfamilial predispus la 
stagnare sau la disoluţie. Se pot debloca resursele evolutive ale filonului, 
prin provocări şi încercări menite să faciliteze schimbarea 
comportamentală, afectivă şi spirituală a unora dintre membrii săi.  

Sentimentul final al travaliului de reconstituire şi clarificare 
integratoare este profund eliberator. Desecretizarea ca şi iertarea şi 
revalorizarea antecesorilor sau reintegrarea unor „rădăcini” acoperite 
sau blocate, conduc la transformări personale benefice, la eliberarea 
unor energii şi resurse creatoare nebănuite.  
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ABORDAREA COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ 
ÎN TRATAMENTUL TULBURĂRILOR ANXIOASE 

STUDIU DE CAZ – FOBIE DE ASCENSOR 
 

Iuliana-Valentina ROTARU*

 
 

Psihoterapia se bazează pe supoziţia conform căreia, chiar în cazul unei 
patologii de tip somatic, modul în care individul va percepe şi evalua starea sa, 
precum şi strategiile adaptative pe care le foloseşte joacă un anumit rol în 
evoluţia tulburării şi aceste strategii vor trebui modificate în cazul în care 
dorim ca afecţiunea să evolueze favorabil. La baza oricărei psihoterapii se află 
convingerea conform căreia persoanele cu probleme psihologice au 
capacitatea de a se modifica învăţând noi strategii de a percepe şi evalua 
realitatea şi de a se comporta. Psihoterapia este o acţiune psihologică 
sistematică, planificată şi intenţionată, având la bază un sistem teoretic 
conceptual bine pus la punct şi trebuie exercitată de către un psihoterapeut 
calificat asupra pacientului. Obiectivul major al psihoterapiei constă în a 
produce modificări în sfera personalităţii pacientului, pentru a-l ajuta pe 
acesta să realizeze o adaptare mai eficientă la mediu.  

 
 
 

Terapia cognitiv-comportamentală este o abordare terapeutică 
dovedită clinic, eficientă pentru următoarele tulburări: 

– depresie şi modificări ale dispoziţiei; 
– timiditate şi anxietate socială; 
– atacuri de panică şi fobii; 
– obsesii şi compulsii; 
– anxietate generalizată; 
– simptome de stres post-traumatic; 
– tulburări ale comportamentului alimentar; 
– insomnii; 
– dificultăţi în iniţierea sau menţinerea unor relaţii; 
– probleme de cuplu; 
– dificultăţi şcolare sau profesionale; 
– sentimentul de a fi stresat sau „blocat”; 
– stimă de sine insuficientă; 
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– abuzul de substanţe; 
– lipsa controlului emoţional sau suprainhibiţia.  

Psihoterapia poate fi privită şi ca o relaţie interpersonală dintre 
pacient şi psihoterapeut, menită să investigheze şi să înţeleagă natura 
tulburărilor psihice ale pacientului în scopul de a corecta aceste tulburări 
şi a-1 elibera pe pacient de suferinţă.  

O mare importanţă în desfăşurarea cu succes a unei psihoterapii 
este calitatea relaţiei terapeutice, care poate fi analizată prin prisma mai 
multor dimensiuni interpersonale: 

– relaţie empatică; 
– căldura afectivă; 
– obiectivitate; 
– caracterul direct al comunicării; 
– autenticitatea comunicării; 
– respectul pentru adevărul celor spuse de pacient, de a lua ca 

atare cele spuse de pacient şi nu de interpretarea celor spuse de el; 
– flexibilitatea în funcţie de nevoile clientului; 
– evitarea incongruenţei, nonautenticităţii, nonempatiei; 
– acceptare necondiţionată; 
– centrarea pe aici şi acum; 
– informaţiile obţinute au ca scop formularea unor ipoteze de 

lucru privind: apariţia, dezvoltarea, menţinerea problemei, precum şi 
strategia terapeutică; 

– accent pe motivaţia pentru schimbare.  
 
 
PREZENTARE DE CAZ 
 
A.R. – fobie de ascensor 
 

1. Identificare 
• NUME, PRENUME – A. R.  
• VÂRSTA – 25 ani 
• OCUPAŢIE – referent resurse umane (student anul III, 

informatică) 
• STATUT MARITAL – necăsătorit 
• DOMICILIU – Bucureşti, cu chirie 
• RELIGIA – ortodoxă 
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2. Motivul solicitării consilierii psihologice 
 

Clientul se prezintă la cabinet deoarece noul loc de muncă se 
afla la etajul 11 al unei clădiri cu 14 etaje, fapt ce-l determină să 
folosească foarte des ascensorul, ceea ce îi produce o profundă stare de 
disconfort cu manifestări vegetative: transpiraţii, senzaţii de sufocare, că 
nu mai are aer. Faptul că a obţinut acest post după susţinerea unui 
examen destul de dur îl bucură enorm şi îl motivează pentru terapie.  

 
3. Istoricul personal şi familial 

 

a) Relaţii familiale 
– naştere şi copilărie normale ca evoluţie şi dezvoltare; 
– mama este pensionară, tatăl decedat în urmă cu 10 ani (infarct 

miocardic), se vede mai rar cu mama deoarece aceasta locuieşte la o distanţă 
de aproximativ 250 km. Relaţii afective bune, vorbesc des la telefon; 

– are o soră mai mare, căsătorită care locuieşte în acelaşi oraş cu 
mama. Relaţiile cu mama şi sora sunt foarte bune, se sprijină de câte ori 
au nevoie, atât spiritual cât şi material.  

 
b) Ruta şcolară 
– evoluţie şcolară bună. După terminarea liceului s-a înscris la 

facultate dar a fost nevoit să renunţe la ea pentru a se angaja; 
– momentan a reuşit să se înscrie şi să urmeze cursurile unei 

facultăţi pe care şi-a dorit-o.  
 
c) Relaţii, prieteni 
– are o prietenă de aproximativ 2 ani, colegă de facultate, cu 

care se înţelege foarte bine; 
– are un grup de prieteni cu care iese în weekend-uri; 
– la serviciul anterior avea mai mulţi prieteni, momentan este 

proaspăt angajat şi dezvoltă relaţii de amiciţie cu colegul de birou, care 
este de aproximativ aceeaşi vârstă cu el; 

– cel mai bun prieten este cel cu care stă în gazdă în Bucureşti, 
care-i cunoaşte problema şi are o atitudine suportivă. Apartamentul unde 
locuiesc este situat la parterul unui bloc de 4 etaje.  
 
4. Istoricul problemei 

 

Din anamneză reiese că în urmă cu aproximativ 11 ani, în 
adolescenţă (avea cam 14 ani), tatăl 1-a trimis în vacanţă la un unchi 
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care locuia la oraş, într-un bloc la etajul 7. Într-una din zile, jucându-se 
pe afară, mătuşa îl cheamă până acasă să-i facă un serviciu. În timp ce se 
afla singur în ascensor, se întrerupe curentul electric, iar el rămâne 
blocat pe întuneric între etaje. Neavând experienţa utilizării ascensorului 
se sperie, începe să ţipe, spune că avea senzaţia că pereţii ascensorului 
vin peste el şi îl sufocă. Într-un târziu, după aproximativ 20 minute, 
mătuşa îşi dă seama că s-a întâmplat ceva şi merge şi îl scoate de acolo 
cu ajutorul unui vecin. De atunci, când este vorba să mai meargă la 
cineva cu ascensorul, preferă să urce pe scări. Până la noul serviciu, nu a 
fost nevoie să urce mai mult de 2 – 3 etaje, deoarece la părinţi locuieşte 
la casă, în gazdă stă la parter, la fostul loc de muncă, la fel, iar prietenii 
pe care îi are nu locuiesc la etaje superioare.  

Acum, la noul loc de muncă, satisfacţiile sunt pe măsura dorinţei 
lui, are posibilităţi mari de avansare mai ales după ce termină facultatea 
şi nu ar dori să piardă aceasta oportunitate. Acest lucru îl motivează 
pentru terapie.  

 
5. Diagnostic diferenţial 

– diagnosticul de fobia utilizării ascensorului din motive medicale 
este exclusă, datorită istoricului, examinărilor clinice, paraclinice şi de 
laborator;  

– diagnosticul de fobia utilizării ascensorului indus de o 
substanţă este infirmat datorită faptului că pacientul nu consumă droguri 
şi nu face abuz de substanţe;  

– alte tulburări pe axa I sunt excluse ca urmare a datelor obţinute 
din interviul clinic, a simptomatologiei şi istoricului tulburării.  

 
6. Tratament psihofarmacologic 

Absent 
 
 
INTERVENŢIA PSIHOTERAPEUTICĂ 
 
ŞEDINŢA 1. (Stabilirea obiectivelor, ierarhizarea situaţiilor 

anxiogene) 
Se prezintă clientului calitatea de specialist psiholog şi se oferă 

informaţii despre psihoterapia cognitiv-comportamentală. Am stabilit un 
climat psihologic în cadrul căruia pacientul s-a simţit acceptat, înţeles şi 
valorizat ca persoană.  
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S-a realizat o relaţie empatică şi caldă cu pacientul. Clientul a 
fost ascultat cu mare atenţie şi cu o atitudine de acceptare a ceea ce a 
avut de comunicat.  

După obţinerea acordului pentru terapie am stabilit împreună cu 
clientul numărul şedinţelor: 2 şedinţe pe săptămână, câte 45 minute şedinţa, 
iar numărul de şedinţe între 12 şi 15 şedinţe în funcţie de rezultate şi 
progresul terapiei. De comun acord cu clientul stabilim obiectivele terapiei: 

⇒ desensibilizare faţă de situaţia problematică; 
⇒ creşterea încrederii în sine; 
⇒ dezvoltarea abilităţilor sociale.  
Împreună cu pacientul se stabileşte o ierarhie a situaţiilor 

anxiogene dând note de la 0 (zero) la 100, în care nota 0 (zero) 
reprezintă lipsa anxietăţii, iar 100 reprezintă situaţia cu gradul de 
anxietate cel mai mare. Ierarhizarea se prezintă astfel: 

1. se află în autobuz şi se apropie de locul de muncă – 15 
2. coboară din autobuz şi se îndreaptă spre serviciu – 18 
3. se află pe aleea care duce spre intrarea în clădire – 20 
4. se află în faţa clădirii – 25 
5. se află în holul clădirii unde sunt ascensoarele – 37 
6. apasă pe buton să cheme liftul – 45 
7. aude liftul venind – 50 
8. se deschid uşile liftului – 59 
9. păşeşte în lift – 70 
10. apasă pe butonul pentru etajul la care trebuie sa ajungă – 80 
11. se închid uşile liftului – 90  
12. liftul porneşte – 100 
După ce am realizat ierarhizarea situaţiilor fobogene facem un 

exerciţiu de relaxare. După încheierea acestuia stabilim următoarea şedinţa.  
 
ŞEDINŢA 2 (Desensibilizare in-vitro) 
Recapitulăm împreună cu clientul problemele din prima şedinţă, 

întrebăm dacă au mai apărut probleme noi. Cum nu au mai apărut 
probleme, îi cerem clientului să se relaxeze folosind un exerciţiu 
imaginativ care să arate situaţiile anxiogene.  

Tema pentru acasă – să încerce să repete în relaxare.  
 
ŞEDINŢA 3, 4, 5 (Desensibilizare sistematică in-vitro) 
Recapitulăm împreună problemele din primele şedinţe şi 

verificăm dacă a reuşit să se relaxeze. Spune că la început nu a reuşit să 
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obţină o relaxare asemănătoare cu cea din cabinet, dar că va exersa în 
continuare. Îl felicităm pentru perseverenţă, după care inducem starea de 
relaxare şi trecem la situaţia anxiogenă numărul 5, când se afla în holul 
unde sunt ascensoarele. După numai două expuneri in imaginaţie 
semnalizează scăderea anxietăţii în aceasta situaţie.  

Folosind acelaşi tipar trecem la desensibilizarea sistematică  
in-vitro pentru situaţiile 6, 7, 8, până se semnalizează o anxietate de 7.  

Încheiem şedinţa cu scenariul de relaxare şi stabilim şedinţa 
următoare.  

Tema – să repete acasă în stare de relaxare.  
 
ŞEDINŢA 6, 7, 8 
Recapitulăm împreună problemele din primele şedinţe şi 

verificăm dacă a reuşit să se relaxeze. Clientul ne spune că de această 
dată a reuşit relaxarea, se simte mai calm şi mai liniştit.  

Inducem starea de relaxare şi trecem la desensibilizarea 
situaţiilor anxiogene 9, 10, 11, 12. După 6 repetări, ne semnalează o 
anxietate de 20.  

Inducem relaxarea învăţată şi îl întrebăm dacă există posibilitatea 
ca cineva din anturaj să-1ajute la un moment dat în timpul terapiei. Clientul 
spune că prietena sa îl iubeşte foarte mult şi are o atitudine suportivă faţă de 
problema lui. chiar au venit împreună. De comun acord cu pacientul, 
hotărâm să trecem la desensibilizarea in-vivo. De aceea îl rugăm ca la 
şedinţa următoare să vină însoţit de prietenă.  

Tema – să repete acasă în stare de relaxare: 
⇒ scrierea unui bileţel cu următoarea formulare: „Am reuşit 

să fac faţă şi înainte acestei încercări şi voi reuşi şi acum. 
Mă relaxez şi înaintez încet. Nu e nevoie să mai forţez. 
Exersez câteva respiraţii abdominale. Nu mi se poate 
întâmpla nimic serios. Este foarte bine pentru mine că 
realizez acest lucru. Astăzi fac doar ce pot. Totul va fi 
foarte bine. Am mai reuşit şi altă dată. Nu trebuie să fiu 
perfect, pentru că nu sunt decât o fiinţă omenească. Îmi voi 
imagina că mă aflu în locul meu liniştit atunci când mă voi 
confrunta cu situaţia respectivă. Îmi voi monitoriza 
anxietatea şi mă voi retrage din situaţie dacă simt nevoia să 
o fac. Lucrurile nu stau chiar atât de rău cum credeam. Pe 
măsură ce voi practica exerciţiile va fi tot mai bine”.  
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ŞEDINŢA 9 (Desensibilizare sistematică in-vivo) 
Pacientul se prezintă la cabinet împreună cu prietena sa. Din 

discuţia cu aceasta reiese că este dornică să-1 ajute să-şi rezolve 
problema, aşa că îi dăm câteva îndrumări: să aibă o atitudine caldă, 
suportivă, să nu îl critice, sau să-1 evalueze, să-1 încurajeze să se 
confrunte cu temerile sale cu răbdare şi perseverenţă. După aceste 
îndrumări îi dăm prima temă pentru desensibilizarea in-vivo: să meargă 
împreună cu pacientul la Mall şi să privească ascensoarele într-una când 
staţionează şi să stea acolo în situaţie.  

Inducem starea de relaxare şi îi cerem să se imagineze în situaţia 
12 când se afla în lift şi liftul porneşte. Folosim acelaşi tipar şi după 
două repetări, anxietatea scade la 7.  

Încheiem şedinţa cu relaxare.  
Temă – să execute exerciţiul împreună cu prietena;  

– exerciţiu de relaxare acasă.  
 
ŞEDINŢA 10 
Se discută împreună cu clientul şi prietena acestuia desfăşurarea 

temei pentru acasă. Prietena relatează că au fost de trei ori la Mall. 
Prima dată doar s-a uitat la ascensoare cum urcă şi coboară, aşezat fiind 
la o masă la o cafenea. Când 1-a rugat să se urce împreună în ascensorul 
care staţiona, acesta a refuzat. A doua şi a treia oară s-au urcat şi au 
coborât până să se închidă uşile şi ascensorul să plece.  

Clientul declară că citirea bileţelului 1-a ajutat să-şi învingă 
teama şi împreună cu prietena să se poată urca în ascensor.  

Rugăm clientul şi prietena să repete acest lucru, iar la un moment 
dat, clientul să rămână singur în lift, iar prietena să-1 aştepte afară.  

Şedinţa se încheie cu relaxare.  
Tema – să execute exerciţiul împreună cu prietena;  

– exerciţiu de relaxare acasă.  
 
ŞEDINŢA 11 
Discutăm împreună progresele obţinute. Prietena ne relatează că 

au fost de doua ori la Mall, odată au fost împreună în liftul care staţiona, 
iar a doua oară a reuşit singur, citind bileţelul înainte de acţiune.  

Acum dăm sarcina să urce şi să coboare cu liftul un etaj, 
împreună cu prietena. Analizăm împreună cu pacientul stările simţite în 
momentul intrării în ascensor. Acesta relatează că a simţit un uşor 
disconfort dar că până la urmă a făcut faţă acestui lucru.  
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Şedinţa se încheie cu relaxare 
Tema – să repete exerciţiul de relaxare şi să execute sarcina trasată.  
 
ŞEDINŢA 12, 13, 14 
Recapitulăm împreună progresele obţinute. Prietena îl lasă pe 

pacient să relateze desfăşurarea acţiunii. Acesta spune că prima dată 
când s-a urcat la primul etaj a avut iarăşi senzaţia „Că pereţii vin peste 
mine. Noroc că prietena m-a ţinut de mână...” După trei urcări şi 
coborâri de la parter la etajul 1, nu au mai existat senzaţii de disconfort. 
Îl felicităm pentru reuşită, îi explicăm că desensibilizarea nu este o cursă 
contra cronometru. că nu trebuie să acţioneze sub presiune, ci trebuie să 
lucreze calm, cu răbdare, să considere fiecare mic progres, un succes.  

Treptat îi cerem: 
⇒ să urce şi să coboare două-trei etaje, împreună cu prietena; 
⇒ să urce şi să coboare două-trei etaje singur în timp ce 

prietena îl aşteaptă la ieşirea din ascensor; 
⇒ să crească progresiv numărul de etaje pe care le parcurge la 

început cu prietena, apoi singur, prietena aşteptându-1 la 
ieşirea din lift; 

⇒ să urce şi să coboare singur mai multe etaje.  
Exerciţiile trebuie să fie făcute sistematic.  
Prevenirea recăderilor: i se explică pentru a conştientiza faptul 

că eşecurile reprezintă un fenomen natural şi fac parte din cadrul 
procesului de psihoterapie. Acest lucru nu trebuie să-1 demoralizeze sau 
să-i scadă interesul pentru terapie.  

Începând cu cea de-a 14 şedinţă, am intrat în faza finală a 
programului nostru psihoterapeutic, pregătind pacientul în vederea 
lichidării alianţei terapeutice. În acest scop, s-a pus accent pe exersarea 
deprinderilor sale de a face faţă singur situaţiei generatoare de stres 
(ascensorul), accentul trecând de la heteroterapie la autoterapie.  

 
Rezumat: 
Abordarea acestei teme nu este deloc întâmplătoare, ea a fost 

creată pe fondul unor convingeri de tratamente psihoterapeutice care vin în 
sprijinul celor cu tulburări de anxietate. Regăsirea în aceste tulburări poate 
avea loc pentru oricare dintre noi, important este să conştientizăm şi să fim 
informaţi cu privire la alternative benefice care să le corecteze, să le 
estompeze şi să ne menţină pe o latură sănătoasă, echilibrată a vieţii şi a 

 210 



situaţiilor imprevizibile ale ei. Prin această lucrare am dorit să etalez o 
cunoaştere concretă, exemplificată a tulburărilor anxioase care acoperă un 
procent destul de mare în rândul celor care solicită ajutor de specialitate.  

Convingerea cea mai extinsă a tratamentului psihoterapeutic constă 
în eficienţa abordării cognitiv-comportamentale, terapie ce permite 
obţinerea unor progrese semnificative din punct de vedere statistic şi clinic 
în cazul majorităţii pacienţilor, această schimbare putând fi menţinută pe o 
durată de până la un an după încheierea tratamentului.  

Terapia cognitiv-comportamentală este net superioară absenţei 
oricărui tratament şi continuă să dea rezultate pozitive, mult mai bune 
decât tratamentele non-directive.  

Din experienţa acumulată, calitativ, nu neapărat cantitativ, 
remarc o înregistrare cu mai puţine abandonuri în cadrul terapiei 
cognitiv-comportamentale.  

Această lucrare este o reflectare atât a concepţiei personale cât 
şi a altor specialişti în domeniu despre cum trebuie abordate aceste 
tulburări cât şi despre importanţa şi eficacitatea psihoterapiei cognitiv-
comportamentale.  

Astfel se impune un accent în abordarea acestor terapii care 
arată, demonstrează că vindecarea este posibilă datorită progreselor 
ştiinţifice în legătură cu înţelegerea tratamentului tulburărilor anxioase.  

Toţi oamenii manifestă griji sau sentimente de anxietate din 
când în când, pe parcursul vieţii. În cazul tulburărilor anxioase, 
neliniştea are o natură identică cu cea manifestată de orice om, însă 
tinde să fie exagerată, absolută şi dificil de controlat, spre deosebire de 
îngrijorarea prezentă la majoritatea oamenilor. Prin urmare, aceasta 
afectează destul de mult funcţionarea normală. Gândurile care generează 
o stare permanentă de anxietate, însoţite de simptomele fizice ale 
anxietăţii, pot cauza incapacitatea, mai ales dacă se manifestă într-o 
perioadă îndelungată de timp.  

Personalitatea reprezintă modul obişnuit în care reacţionăm, 
simţim şi ne comportăm zi de zi. Majoritatea oamenilor care doresc să 
urmeze un tratament pentru o tulburare anxioasă au ajuns să creadă că sunt 
nervoşi nu numai din cauza nivelului ridicat de anxietate, ci şi pentru că se 
consideră persoane sensibile, emotive, care se îngrijorează uşor. O astfel de 
personalitate are avantajele ei, deoarece sensibilitatea denotă capacitatea de 
a-i înţelege pe ceilalţi cu uşurinţă, fapt ce atrage simpatia celor din jur. 
(Psihoterapia tulburărilor anxioase – Gavin Andrew, Mark Creamer, 
Rocco Crino, Caroline Hunt, Lisa Lampe, Andrew Page). 
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Terapia cognitiv-comportamentală este o formă de psihoterapie 
larg răspândită care se centrează pe schimbarea gândurilor 
disfuncţionale, a emoţiilor şi comportamentelor. Această formă de 
terapie susţine că acţiunile, comportamentele şi emoţiile oamenilor sunt 
determinate de modul lor de a gândi şi de a interpreta evenimentele din 
jur. Ceea ce provoacă tulburări în viaţa oamenilor nu sunt evenimentele 
în sine, ci modul de a judeca, evalua şi interpreta aceste evenimente. De 
exemplu, pentru acelaşi eveniment/stimul, oameni diferiţi pot avea 
emoţii diferite pentru că au cogniţii diferite (gândesc diferit) despre un 
eveniment. Termenul de terapie cognitiv-comportamentală îşi are 
originile atât în domeniul psihologiei cognitive care pune accent pe rolul 
ideilor asupra comportamentului, cât şi în cel al psihologiei 
comportamentale, cu orientarea sa riguros centrată pe obţinerea unor 
performanţe. Există câteva abordări ale terapiei cognitiv-
comportamentale, incluzând terapia comportamentală raţional-emotivă, 
terapia comportamentală raţională, terapia raţională de viaţă, terapia 
cognitivă şi terapia comportamentală dialectică.  

Din păcate terapiile cognitiv-comportamentale sunt mai puţin 
cunoscute, ele nefiind proprietatea cuiva şi neaducând profituri. Nu sunt 
promovate şi nici uşor de aplicat precum terapiile medicamentoase. Un 
alt deficit în cunoaşterea amplă a acestor terapii par să fie dovezile care 
sprijină eficienţa lor comparativ cu cele puse în mod constant la 
dispoziţia autorităţilor naţionale de către industria farmaceutică.  
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DEPISTAREA TENDINŢELOR SUICIDARE, 
COMPORTAMENTULUI ADICTIV 

 
Valeria-Mirela FIRICEL IVANOVICI*

 
 

„Motivaţia acestei teme este dată de conjunctura actuală, a societăţii în care 
trăim, de necesitatea cunoaşterii, din punct de vedere medical al 
comportamentului uman deviant, consecinţele acestuia asupra persoanelor, 
pentru reintergrare şi reinserţie socială” – autoarea. 
Cuvinte-cheie: patologie comportamentală,  tulburări de personalitate, 
comportament deviant, suicid, adicţii, depistarea tendinţelor suicidare şi 
administrarea scalei de evaluare psihiatrică: Pichot, Overall şi Ghoram. 

 

1. Patologie comportamentală 

Personalitatea este un concept bio-psiho-social, reprezintă 
modul de a fi al persoanei, un model la care aceasta se raportează, un stil 
comportamental, „imagine obiectivă” pe care ne-o facem despre un 
anume subiect [M.C. Tutu apud J. Stoetzel, 1963, pg. 24]. Manifestările 
(trăsăturile) psihopatologice au debutul manifestat încă din perioada 
adolescenţei, uneori chiar mai devreme, persistând în perioada adultă, 
accentuându-se, odată cu înaintarea în vârstă. Trăsăturile de 
personalitate se constituie în tulburări de personalitate din momentul în 
care devin rigide, inadaptate, responsabile de alterarea subiectivă a 
individului în relaţiile sociale, familiale, profesionale, evidenţiind o 
suferinţă psihică netă [Constantin Enăchescu, „Tratat de 
psihopatologie”, Editura Polirom, 2005, pg. 270].  

Structurile psihopatice ale personalităţii sunt reprezentate de 
dezechilibrul psihic, caracterizat de următoarele aspecte: un stil de 
existenţă specific (impulsivitate, instabilitate, inadaptabilitate, 
labilitate, mitomanie, disimulare), evoluţie psiho-biografică 
reflectată de: frustrări, traumatisme, devianţă, copilărie tulburată: 
apatie, manie, hiperactivism, fugă, indisciplină, accentuarea 
                                                 
* DGASPC sect. 3. 
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tulburărilor în adolescenţă prin: conflicte cu profesorii, autorităţile, 
părinţii, eşecuri şcolare, frecventarea grupurilor marginale, primele 
delicte, suicid, etilism, prostituţie, toxicomanie, personalitatea 
adultului fiind marcată de: persistenţa instabilităţii, dificultatea de 
integrare profesională, delicte, infracţiuni, egocentrism, labilitate 
afectivă, neasumarea responsabilităţii.  

Comportamentul delictual este o trăsătură dominantă a stării 
dezechilibrului psihic ce se va concretiza prin săvârşirea de infracţiuni, 
abuz de încredere, furt, vagabondaj, consumul şi traficul de droguri, 
uzurpare de titluri şi funcţii.  

În conformitate cu afirmaţiile profesorului univ. Mihai Golu, 
„personalitatea este o realitate complexă şi eterogenă1”, iar procesul 
integrării pe cele trei coordonate, duce la elaboarea a trei susbsisteme 
funcţionale interdependente: temperamentul, caracterul, şi aptitudinile 
adăugând creativitatea, motivaţia şi atitudinile2:  

• Temperamentul – latura dinamico-energetică a personalităţii, 
având baza fiziologică. Hipocrate a definit cele 4 tipuri de 
temperament: sangvinic, coleric, flegmatic, melancolic.  

• Caracterul – reuneşte particularităţile sau însuşirile privind 
aspectul relaţional al persoanei cu mediul înconjurător, 
valorile – principiile după care se conduce în viaţă, raportat la 
realitate.  

• Aptitudinile – sunt însuşirile fizice/psihice ce au un anumit 
grad de dezvoltare bazate pe predispoziţiile ereditare, dar se 
formează în cursul derulării unei activităţi ducând la 
randament şi performanţă. Se pot clasifica în: aptitudini 
generale (memoria, atenţia, inteligenţa) şi speciale (muzică, 
tehnică, management).  

• Atitudinile – sunt stările de pregătire mentală şi morală 
facilitate de experienţă, ce influenţează dinamic 
comportamentul uman direcţionându-l în anumite situaţii, 
fiind un mecanism de reglaj atât cognitiv cât şi afectiv.  

• Creativitatea – reflectă nivelul superior al gândirii, iar 
motivaţia este un factor al succesului profesional, al dorinţei 
persoanei de utilitate existenţială.  

                                                 
1 1 M. Golu, „Fundamentele psihologiei”, Editura „Fundaţia România de Mâine”, Bucureşti, 2005. 
 2 apud Ioana Omer, „Psihologia muncii”, Editura „Fundaţia România de Mâine”, Bucureşti, 2005. 
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2. Clasificarea tulburărilor de personalitate 
 

GRUPA A (bizar-excentrică): PARANOIDĂ, SCHIZOIDĂ, 
SCHIZOTIPALĂ  

GRUPA B (dramatic-emoţională): ANTISOCIALĂ, BORDELINE, 
HISTRIONICĂ, NARCISISTICĂ 

GRUPA C (anxios-temătoare): EVITANTĂ, DEPENDENTĂ, 
OBSESIV-COMPULSIVĂ 

 
Elementul esenţial al tulburării de personalitate îl constituie 

pattern-ul durabil de experienţă internă şi comportament care deviază 
considerabil de la expectaţiile culturii individului şi care conform DSM IV: 

• Se manifestă în cel puţin două din următoarele domenii: 
cunoaştere, afectivitate, funcţionare interpersonală, control al 
impulsului (criteriul A). 

• Acest Pattern durabil este inflexibil şi extins în majoritatea 
situaţiilor sociale şi personale ale individului (criteriul B). 

• Duce la deteriorarea semnificativă în domeniul social, 
profesional, sau în alte domenii importante de funcţionare 
(criteriul C). 

• Patternul este stabil şi de lungă durată, iar debutul său poate fi 
găsit în copilărie sau la începutul perioadei adulte (criteriul D). 

• Patternul nu poate fi explicat mai bine ca manifestare sau 
consecinţă a altei tulburări mentale (criteriul E). 

• Patternul nu se datorează consecinţelor fizice directe ale unei 
substanţe ori ale unei condiţii medicale generale (criteriul F). 

Accentuarea patologică a unor trăsături ale personalităţii 
(personalităţile accentuate: firea demonstrativă, hipertimică, 
hiperexactă, distimia, ciclotimia, anxioasă,...) ducând la tulburările de 
personalitate mai sus menţionate despre care o să prezint pe scurt 
caracteristicile ce duc la deosebirea patologiilor acestora: 
 

Tulburarea de personalitate paranoidă 
Indivizii manifestă neîncredere, suspiciune, interpretează 

intenţiile celorlalţi ca răuvoitoare. Sunt exageraţi, testează fidelitatea 
partenerilor, loialitatea şi corectitudinea colegilor, prietenilor. Tind să 
fie anxioşi, distanţi, certăreţi, fac „din ţânţar armăsar”. Poartă pică şi 
sunt distanţi, implacabili la insulte şi injurii, ofense. Profesional, depun 
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eforturi, muncesc bine individual, au dificultăţi interrelaţionale, de 
integrare şi armonizare. Tulburarea este mai frecventă la bărbaţi decât la 
femei. Prevalenţa este mai mare la minorităţi, emigranţi şi surzi. 
Complicaţiile pot da: tulburări delirante, schizofrenie, depresie, 
anxietate, adicţii.  

 
Tulburarea de personalitate schizoidă 
O caracteristică a acestei tulburări este lipsa de interes faţă de 

relaţionare, aplatizarea afectivă, fiind introverşi, au înclinaţii spre 
reverie şi introspecţie. Au preocupări reduse sau absente pentru 
activitatea sexuală. Nu au tulburări de gândire. Incidenţa este mai mare 
la bărbaţi decât la femei. (2:1). Complicaţiile pot da: tulburări delirante, 
schizofrenie, tulburări depresive majore.  

 
Tulburarea de personalitate schizotipală 
Caracteristic este disconfortul acut în relaţionare, distorisiuni 

cognitive, de percepţie, excentricităţi de comportament. Ideaţia este 
dominată de convingerea că posedă însuşiri rare: clarviziune, 
premoniţie, telepatie, iluzii corporale, gândire de tip magic, limbaj bizar, 
stereotip. Tulburarea este mai frecventă la bărbaţi decât la femei. 
Complicaţiile duc la: suicid, tulburări delirante, schizofrenie, distimie, 
episoade depresive majore.  

 
Tulburarea de personalitate antisocială 
Indivizii caracterizaţi de această tulburare – sociopaţi, nu 

respectă normele, legea, sunt impulsivi, iritabili, agresivi, incapabili de a 
face planuri de lunga durată, neglijenţă nesăbuită pentru siguranţa lor, 
sau a altora. Iresponsabili, nu au comportamentul consecvent la muncă, 
faţă de obligaţiile financiare, lipsa remuşcărilor. Comit repetabil 
infracţiuni, sunt aroganţi se supraestimează, mitomani, imorali. 
Formează cu uşurinţă relaţii interpersonale, dar superficiale. 
Complicaţiile duc la: adicţii, tulburări de somatizare, ciclotimie, suicid, 
moarte violentă.  

 
Tulburarea de personalitate bordeline 
Principala caracteristică este instabilitatea relaţiilor 

interpersonale, imaginea de sine, afectul, impulsivitatea. Se manifestă 
prin jocurile de noroc, cheltuieli abuzive, mâncat excesiv, adicţii, relaţii 
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sexuale dezorganizate. Au sentimentul cronic de vid interior, perturbare 
de identitate, frecvente manifestări de furie şi mânie. Se automutilează, 
au un comportament imprevizibil, împart persoanele: „în cei pe care îi 
iubesc şi cei pe care îi urăsc”. Complicaţiile dau: episoade psihotice, 
depresive majore, tentative de suicid, autolezare.  

 
Tulburarea de personalitate histrionică 
Indivizii sunt caracterizaţi de emoţionalitate excesivă, de dorinţa 

de a fi în centrul atenţiei – istericii. Catarsisul afectiv este facil, este 
sugestionabil, influenţabil – uşor de manipulat, au tendinţa de a 
dramatiza. Consideră relaţiile de a fi mai intime decât sunt în realitate, 
manifestă aşa zisa „la belle indifference”. Complicaţiile se manifestă 
prin: tulburări de somatizare, depresie, tentative suicidare, disociative, 
de conversie.  

 
Tulburarea de personalitate narcisistă 
Caracteristica este necesitatea de admiraţie, grandoarea şi lipsa 

empatiei. Indivizii au sentimentul de autoimportanţă, succes şi putere. 
Sensibili la critică, insuccese, profitori, sfidători, invidioşi. Avizi de 
titluri, onoruri, demnităţi, ranguri. Complicaţiile se manifestă prin: 
tulburări distimice, depresii majore, adicţii, episoade psihice tranzitorii.  

 
Tulburarea de personalitate evitantă 
Indivizii sunt inhibaţi social, au sentimentul de insuficienţă şi 

hipersensibilitate la o evaluare negativă. Au frica de critică, 
dezaprobare, respingere. În relaţiile intime manifestă teama de a nu fi 
ridiculizaţi, umiliţi în public, se consideră neatractivi, inferiori, inapţi 
social. Au nevoie de tandreţe, securizare şi reasigurare. Complicaţiile 
duc la: anxietate, fobie socială, tulburări de dispoziţie.  

 
Tulburarea de personalitate dependentă 
O caracteristică a acestei tulburări este necesitatea de a fi 

supervizat, o frică de separare. Individul nu poate lua decizii simple fără 
reasigurări şi sfaturi din partea altora. Nu îşi asumă responsabilitatea, 
stimă de sine redusă, se subestimează, are teamă de abandon, se oferă 
voluntar să facă lucruri neplăcute, se simte lipsit de ajutor când rămâne 
singur. Tulburarea este mai prevalentă la femei decât la bărbaţi. 
Complicaţiile duc la: anxietate, depresie, adaptare dificilă.  
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Tulburarea de personalitate obsesiv-complusivă 
Caracterizată prin ordine, control şi perfecţionism. Individul 

este preocupat de detalii, meticulos, are reguli, liste, planuri încât 
obiectivul major este pierdut. Este inflexibil, intolerant, impune 
celorlalţi, propriile standarde, rigori sau stil de viaţă, fiind 
hiperconştiincios, scrupulos, avar, incapabil de tandreţe. Prevalenţa este 
mai mare la bărbaţi decât la femei. Complicaţiile se manifestă prin: 
schizofrenie, delir de relaţie, hipocondrie, anxietate. 

 
Alte tulburări de personalitate 
Tulburarea pasiv-agresivă 
Tulburarea depresiva 
 
Tulburarea pasiv-agresivă 
Caracteristicile principale sunt rezistenţa la solicitări, 

îndemnuri, însoţită de amânarea răspunsului, prin temporizarea 
sarcinilor. Disimulează, are relaţii de dependenţă sunt ostili, lamentativi, 
îmbufnaţi, certăreţi, cinici. În mod deplasat critică şi „veghează” 
persoana autoritară din grup. Complicaţiile pot da: distimie, abuz de 
alcool şi suicid 

 
Tulburarea depresivă 
Gândurile şi comportamentul sunt depresive. Individul este 

lipsit de bucurie, veselie şi spontaneitate. Este cvasipermanent 
posomorât, nefericit. Stima de sine este scăzută, este pesimist, are 
sentimente de remuşcare şi vinovăţie. Apare în mod egal la bărbaţi şi la 
femei. Complicaţiile duc la: distimie şi depresie majoră.  

 
În continuare voi prezenta efectele tulburărilor de personalitate 

ce duc la devianţa comportamentală. 
 
 

3. Comportamentul deviant  
 

Devianţa se referă la încălcarea normelor sociale; nu se 
limitează la normele legale, înglobând toate deviaţiile posibile. Acest 
fenomen se poate înţelege numai într-un context social. Pe lângă 
aspectul negativ, ea poate fi uneori un fenomen reglator al vieţii 
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sociale [după Emile Durkheim]. Devianţa întăreşte conformarea şi 
certifică normalitatea, lipsa de adeziune la modelul normativ şi 
axiologic la grupului, manifestată prin încălcarea normelor şi 
cerinţelor instituţionale. Nu este un comportament universal şi 
omogen, variind de la un grup la altul şi de la o societate la alta, 
presupunând neconformismul faţă de normele sociale şi 
conformitatea faţă de normele proprii unui grup, subcultură, având o 
evoluţie spaţială şi temporală şi un caracter relativ şi cultural. 
Comportamentul deviant putând fi exprimat şi prin comportamentul 
suicidal şi adicţii. Comportamentul suicidal (sindromul presuicidar, 
ideile de suicid, tentativele suicidare şi suicidul reuşit), „suiciul fiind 
un act uman de încetare din viaţă, autoprodus şi cu intenţie proprie” 
[Shneidman E., 1980].  

Clasificarea suicidului: dual (altruist, separat, de convingere), 
suicidul colectiv – ritualuri, convingeri de eliberare prin moarte, 
pseudosuicidul (având la bază patologia psihică: epilepsii, demenţe, 
stări confuzionale), sincusiderea de abandon (bătrânii izolaţi afectiv, 
grav bolnavi/incurabili, recidive frecventa), suicidul samsonic (de 
răzbunare), homicidul (intrafamilial, prin provocarea directă a morţii 
unei alte fiinţe umane) şi infanticidul (provocarea morţii nou-
născutului).  

În depresie, riscul suicidar este înalt. În schizofrenie actul 
suiciar este mai frecvent la debutul bolii, fără motivaţie, efectuat brutal. 
Suicidul în retardul mintal este rar, nefiind conştientizat. În demente, 
suicidul este expresia deteriorării, la senectute numărul actelor suicidare 
scade.  

Adicţiile – termen ce defineşte comportamentele repetitive de 
dependenţă (toxicomania şi alcoolismul), ambele prezentând 
parcurgerea etapelor de pre cura, cura de sevraj (sevrajul de alcool si 
cura de dezgust) şi post cura. Suicidul în aceste cazuri este frecvent mai 
ales la femei. [Fl. Tudose, 2002] 
 

SCALA DE EVALUARE PSIHIATRICĂ „P. Pichot, J. E. 
Overall, D. Gorham”  
 

Pentru fiecare simptom indicaţi gradul care corespunde cel mai 
bine stării actuale a pacientului făcând un semn în căsuţa 
corespunzătoare (x).  
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Preocupări somatice. Intensitatea preocupărilor 
actuale privind sănătatea fizică.  
Apreciaţi în ce măsură îl preocupă pe pacient 
sănătatea sa fizică, indiferent cât ar fi de fondate 
acuzele sale.  

        

Anxietate. Nelinişte, teamă sau preocupări 
exagerate privind prezentul sau viitorul.  
Nu luaţi în consideraţie decât ceea ce relatează 
însuşi bolnavul despre experienţele sale 
subiective. Nu deduceţi anxietatea din semne 
fizice sau din sistemul egodefensiv nevrotic.  

        

Izolare afectivă. Lipsă de contact cu 
interlocutorul, neadaptare la situaţia convorbirii.  
În ce grad dă pacientul impresia de a nu putea 
stabili un contact afectiv în cursul convorbirii.  

        

Dezorganizarea conceptuală. Gradul de 
confuzie, de incoerenţă, de dezorganizare a 
ideaţiei.  
Estimaţi tulburările la nivelul producţiei 
verbale. Nu vă bazaţi pe impresia pe care o 
poate avea bolnavul despre nivelul funcţionării 
lui mintale.  

        

Sentimente de culpabilitate. Preocupări 
exagerate sau remuşcări în legătură cu o 
conduită din trecut.  
Estimaţi după experienţele subiective de 
culpabilitate, acelea pe care le descrie bolnavul 
şi într-un context afectiv adecvat. Nu deduceţi 
existenţa sentimentelor de culpabilitate dintr-o 
simptomatologie depresivă, anxioasă sau din 
sistemul egodefensiv nevrotic.  

        

Tensiune. Manifestări fizice şi motorii ale 
tensiunii, febrilitatea şi „nevrozitatea”. Estimaţi 
numai după semnele somatice şi 
comportamentul motor. Nu vă bazaţi pe 
sentimentele de tensiune relatate de bolnav.  
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Manierism şi atitudine. Comportamentul motor 
neobişnuit, de tipul acelora care îl fac remarcat 
pe un bolnav mintal într-un grup de oameni 
normali.  
Nu luaţi în seamă o simplă hiperactivitate 
motorie.  

        

Megalomanie. Autosupraestimarea, convingerea 
că este extraordinar de dotat şi puternic.  
Apreciaţi numai după ceea ce declară 
bolnavul, fie despre propriul său statut, fie 
despre poziţia sa în raport cu alţii. Nu 
deduceţi nimic din comportamentul său în 
cursul convorbirii.  

        

Tendinţe depresive. Descurajarea, tristeţe. 
Estimaţi numai importanţa descurajării. Nu o 
deduceţi dintr-o lentoare globală sau din acuze 
hipocondriace.  

        

Ostilitate. Animozităţi, dispreţ, agresivitate, 
dispreţ pentru ceilalţi în afara situaţiei 
convorbirii.  
Apreciaţi numai după ceea ce spune bolnavul 
despre sentimentele sale şi despre 
comportamentul său faţă de ceilalţi. Nu deduceţi 
ostilitatea din sistemul egodefensiv nevrotic, din 
anxietate sau din acuze somatice.  

        

Atitudinea faţă de interlocutor va fi notată la 
itemul „Necooperare”.  

        
Neîncredere. Credinţa (delirantă sau nu) că 
oamenii au sau au avut intenţii, fie rele, fie de 
respingere faţă de bolnav.  
Nu apreciaţi decât pe baza bănuielilor pe care 
bolnavul, după spusele sale, le întreţine 
actualmente, indiferent dacă bănuielile privesc 
circumstanţe trecute sau prezente.  

        

Comportament halucinator. Percepţii fără 
obiect.  
Nu exercitaţi estimarea decât asupra 
experienţelor survenite în cursul ultimei 
săptămâni, semnalate ca atare de bolnav ţi 
descrise ca fiind net diferite de gândirea şi 
imaginaţia normale.  

        

Inhibiţie motorie. Scădere a steniei manifestată 
prin lentoarea mişcării şi scăderea debitului 
discursului, prin reducerea tonusului şi raritatea 
gesturilor. Apreciaţi numai după observarea 
comportamentului bolnavului.  
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Necooperare. Semne manifestate de rezistenţă, 
de duşmănie, de resentiment şi de lipsă de 
străduinţă în a coopera cu interlocutorul.  
Apreciaţi numai după atitudinea şi răspunsurile 
bolnavului în raport cu interlocutorul şi în 
timpul convorbirii. Nu ţineţi cont de 
nemulţumirile sau de refuzul de a coopera 
manifestate în afara convorbirii.  

        

Gânduri neobişnuite. Idei insolite, singulare, 
stranii sau bizare. Estimaţi stranietarea.  
Nu ţineţi cont de dezorganizarea fluxului 
gândirii.  

        

Tocirea afectivă. Reducerea tonusului 
emoţional, impresia unei lipse de sensibilitate 
sau de participare afectivă.  

        

Excitaţie. Ridicarea tonalităţii emoţionale, 
agitaţie, reacţii mai vii.  
Ţineţi cont de o precipitare excesivă a debitului 
verbal şi de ridicarea tonului.  

        

Dezorganizare. Confuzia între persoane, locuri 
şi succesiuni de evenimente.  
Ţineţi cont de impresiile de irealitate, de frică 
difuză şi de dificultăţile de înţelegere a unei 
situaţii banale.  

        

Tulburări de memorie. Scăderea memoriei, 
dificultate în fixarea şi reţinerea informaţiilor.  

        
Dispoziţie expansivă. Impresia de fericire, 
râsete, glume, optimism şi o senzaţie exagerată 
de bunăstare.  

        

Atitudine manipulatorie. Tentative de 
exploatare, de utilizare, de mânuire a altora prin 
manevre şi discuţii, atitudini directive, 
revendicări.  

        

Fobii. Frici nerealiste de obiecte sau de situaţii, 
apărând excesiv şi persistente.  

        
Atitudine pasivă-dependentă. Supunere, 
conformism, căutarea sprijinului şi a siguranţei.  

        
Compulsii. Comportament repetitiv sau 
ritualizat apărând inutil sau inadecvat.  

        
Afecte inadecvate. Expresia unor sentimente 
sau emoţii inadecvate subiectului în cauză sau 
situaţiei.  

        

Gânduri obsedante. Gânduri nedorite revenind 
în mod persistent fără a putea fi alungate din 
minte.  

        

 222 



Aruncarea responsabilităţii asupra celorlalţi. 
Tendinţa generală de a atribui greşelile în 
legătură cu probleme, insuficienţe, dificultăţi sau 
necazuri personale.  

        

Autoacuze. Tendinţa generală de a-şi atribui 
greşelile în legătură cu probleme, insuficienţe, 
dificultăţi sau necazuri personale.  

        

Dramatizarea. Comunicare prin gesturi, cuvinte 
încărcate de exagerare, artificii, teatralism.  

        
Impulsivitate. Comportamente impulsive 
imprudente, precipitate, impetuoase, fără 
reflectare sau luare în consideraţie a 
consecinţelor lor.  

        

Denegaţia. Necunoaşterea aparentă sau refuzul 
conştient al realităţii problemelor personale sau 
psihiatrice care sunt evidente pentru observator.  

        

Sentimente de inferioritate. Slabă stimă de 
sine, autodepreciere, reprezentarea propriei 
persoane ca ineficace, neadaptată.  

        

Labilitate emoţională. Trecerea de la o stare a 
dispoziţiei la alta, neaşteptat, inadecvat, adică de 
la veselie la tristeţe şi invers.  

        

Insuficienţă intelectuală. Orice eficienţă 
intelectuală inferioară normalului aşa cum poate 
fi apreciată după răspunsuri, comportament şi 
limbaj, în cursul convorbirii.  

        

Atitudine proprie sexului opus. Maniere, 
aparenţă, comportament sau atitudini 
caracteristice sexului opus.  

        

Deficit sexual. Nelinişti şi acuze pe tema unei 
scăderi a activităţii sexuale ca impotenţa, 
frigiditatea, scăderea interesului sexual etc.  

        

Sentimente de de realizare. Depersonalizare, 
sentimente de distanţare faţă de sine însuşi, de corpul 
său sau de ambianţă. Senzaţia de stranietate.  

        

Tendinţe antisociale. Atitudini egoiste, 
insensibilitate, iresponsabilitate, impulsivitate cu 
absenţa sentimentelor de culpabilitate, de obicei cu 
comportamente asociale şi antecedente penale în 
anamneză.  

        

Somatizare – conversie. Prezenţa de semne sau 
de simptome fizice reale relevând mecanisme 
psihofiziologice sau de conversie.  

        

Idei suicidare. Idei, preocupări, planuri sau 
ameninţări de suicid, a căror prezenţă este pusă 
în evidenţă în cursul convorbirii.  
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Dependenţa de droguri (cu excepţia 
alcoolului). Folosirea permanentă şi excesivă a 
drogurilor, recunoscută după aspectul fizic, 
atitudinile şi declaraţiile subiectului.  
 

        

Dependenţa de alcool. Consumarea permanentă 
şi excesivă a alcoolului, recunoscută după 
aspectul fizic, atitudinile şi declaraţiile 
bolnavului.  
 

        

0 - 8 Absenţa depresiei 
 9 - 17 Depresie uşoară 
18- 26 Depresie medie 
27- 35 Depresie accentuata 
36- 43 Depresie severă  

 
 

Interpretare şi cotări 
 
Mod de lucru: S-a efectuat testarea pe un eşantion de 10 

subiecţi cu vârste apropiate (30–40 ani), 5 cu studii medii, 
reprezentaţi prin subiecţi masculini şi 2 subiecţi feminini cu un QI 
mediu, prezentând o patologie medicală de altă natură decât 
psihiatrică şi 5 subiecţi (3 femei şi 2 bărbaţi) cu o patologie 
psihiatrică variată (PMD, Schizofrenie la debut, etilism cronic, 
consumator de droguri). Se notează cu X, în căsuţa corespunzătoare 
fiecărui răspuns al simptomatologiei respective. S-au obţinut 
scoruri mici: 26, 10, 16, 19, 24 pentru subiecţii ce nu prezintă o 
patologie psihiatrică, rezultând un mecanism fizic şi psihic capabil 
de a face faţă stărilor depresive, adicţiilor in limite uşoare sau chiar 
acceptabile.  

A doua grupă reprezentată de subiecţii cu patologie 
psihiatrică, au obţinut scoruri mari: 64, 53, 47, 80, 50, rezultând o 
stare de agitaţie psihomotorie, ideaţie obstinentă şi predispoziţie la 
suicid.  
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4. Concluzii şi recomandări 
 

Predispoziţia la suicid este dată de tulburările de personalitate, 
apărând fie în episoadele depresive, fie veleitară, formală argumentând 
un şantaj, sau echivalentele suicidare: automutilare, refuzul hranei, 
refuzul medicaţiei sau autodistrugerea prin uzitarea drogurilor şi 
alcoolului. Orice tentativă de suicid (chiar dacă pare demonstrativă) va 
fi tratată cu toată atenţia. Pacientul va fi investigat fără să se facă 
aprecieri critice asupra gestului său, arătându-i-se multă înţelegere. Dacă 
nu există membri ai familiei de la care să poată fi obţinute informaţiile 
necesare, întrebările vor fi adresate direct pacientului. Se vor evalua 
ideile, intenţiile sau planurile suicidare, precum şi tentativele efectuate. 
Se vor evalua afecţiunile psihice cu risc crescut de suicid, precum şi 
factorii sociali şi ocupaţionali, factorii somatici şi demografici (vârstă, 
sex) care prezintă un risc mai mare. Pacienţii cu boli psihice care 
prezintă tentative de suicid sau risc crescut vor fi spitalizaţi chiar 
împotriva voinţei lor.  
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METAFORA ÎN TERAPIE – Studiu de caz 
 

Paraschiva CIONTU CONSTANTIN
 
 
 

Client: N.C., femeie, 40 ani, căsătorită de 15 ani, 2 copii din 
partea soţului.  

Studii: superioare, contabilitate.  
Istoric: Clienta lucrează într-o firmă privată, are funcţie de 

conducere, viaţa decurge liniştită, femeia este fericită şi împlinită atât din 
punct de vedere familial, cât şi profesional până în octombrie 2009, când  
şi-a descoperit o nouă iubire prin intermediul internetului. Noul iubit 
declară că este redactor-şef la o revistă, lucru verificat de către clientă, care 
începuse să citească periodic revista, iubit care îşi prezentase şi o fotografie 
bust pe căsuţa electronică, precum şi numărul de telefon de acasă.  

Clienta se prezintă la psihoterapie pentru depresie reactivă 
manifestată prin: stare de rău, nervozitate, anxietate, furie, pierderea 
interesului pentru activităţile care îi făceau plăcere, stări de leşin, căderea 
părului într-o perioadă scurtă de timp, insomnii şi tulburări de somn-veghe, 
pierderea apetitului, incapacitatea de a mai simţi emoţie, autoînvinovăţire, 
dar în acelaşi timp şi autocompătimire. La aceste manifestări se adaugă şi 
sentimentul de neajutorare, stimă de sine scăzută, încununată în final de 
gânduri de suicid, oboseală fizică şi mentală.  

Informaţii Culese de la Rude Colaterale: S-a căsătorit în urmă cu 
15 ani cu un bărbat văduv, cu 2 copii, fecioară fiind, s-a măritat în biserică 
conform standardelor părinţilor săi. Până la căsătorie nu mai avusese nicio 
altă experienţă sexuală, dar nici după aceea. Toată fericirea i-a fost însă 
zdruncinată în momentul în care a interacţionat pe cale virtuală cu domnul 
„X” şi de care s-a îndrăgostit, cum nu mai fusese până în acel moment al 
vieţii sale. Nu a trebuit să îşi neglijeze treburile casnice şi acordând mult 
timp convorbirilor virtuale deoarece şi înainte de a-l cunoaşte pe domnul 
„X” clienta era menajată de familie, în speţă de soţ şi cei 2 copii vitregi ai 
săi, pe motiv că lucra în schimburi de 24 cu 24 de ore.  
                                                 

 Cabinet individual de psihologie. 
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Alte informaţii utile: Domnul „X” a reuşit în scurt timp să o facă 
pe N.C. să se simtă cea mai importantă femeie de pe faţă pământului, 
prin cuvinte şi vorbe alese. Mai mult decât atât a determinat-o să-şi 
cumpere cameră WEB şi să facă poze nud pentru el. Clientei i s-a părut 
ceva normal, chiar interesant, după o scurtă perioadă de timp şi-a făcut 
planuri de viitor cu noul iubit, îşi căuta rochie de mireasă, omiţând să 
discute cu soţul legal viitorul ei statut de doamnă divorţată.  

Ce ştie N.C.: că bărbatul vieţii ei este ziarist, că-i redactor-şef, 
că o aşteaptă să se mute la el acasă şi că o face să se simtă femeie iubita. 
Astfel, a venit ziua cea mare când N.C. şi-a făcut bagajele, i-a spus 
soţului că nu mai simte nimic pentru el şi că pleacă de acasă. Soţul 
şocat, a condus-o cu tot cu bagaje la destinaţia cerută de către soţia lui, a 
lăsat-o în faţa unui bloc şi a plecat să-şi adune gândurile, conducând 
maşina pe străzile oraşului. Întors acasă după trei ore de cutreierat fără 
ţintă, a găsit-o pe propria soţie desfigurată şi distrusă că şi-a pierdut 
familia pentru o himeră. I-a cerut iertare soţului în genunchi şi s-o 
primească înapoi, acasă.  

Ce nu ştie N.C.: că domnul „X” este „jumătate de om”, infirm, 
rămas fără picioare în urma unui accident de maşină, iar acum, în scaun 
cu rotile, lucra de la domiciliu pentru publicaţia respectivă. În momentul 
în care a deschis uşa, ambii iubiţi au rămas şocaţi, fiecare pentru alte 
motive: domnul „X” pentru vizita neaşteptată a doamnei N.C., cu tot cu 
valize, iar N.C. a rămas şocată la vizionarea imaginii fizice a iubitului 
său virtual.  

Urmări: Soţul şi-a pierdut încrederea atât în sine, cât şi în soţie; 
iubitul, furios că l-a abandonat, chiar dacă omisese să-i precizeze câteva 
detalii privind handicapul său, s-a răzbunat pe N.C. publicându-i 
fotografiile într-o revistă de adulţi. Soţul i-a sugerat soţiei să-l dea pe 
fostul iubit în judecată, căci numai aşa îşi va putea recăpăta încrederea 
în ea. Soţia însă, a hotărât să nu se mai expună încă o dată şi în faţa 
judecătorului, dorind să se termine cât mai repede povestea.  

Ce s-a consemnat în urma întrevederilor psihologului cu N.C.: 
Clienta nu mai avea încredere în nimeni şi nu mai găsea motivul pentru 
care să trăiască. La părinţi nu se putea întoarce deoarece nu se înţelegea 
cu ei, că pe ea „n-au înţeles-o niciodată”, că până să se căsătorească nu a 
ştiut ce înseamnă sărbători în familie, respect între membrii săi, concedii 
şi petreceri. Trăia sentimente de cuplabilizare pentru că ajunsese în 
situaţia respectivă datorită sieşi, iar în acel moment nu mai vedea ieşirea 
şi soluţiile. A refuzat orice tratament psihiatric.  
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Şedinţele de psihoterapie s-au desfăşurat săptămânal timp de 8 
luni de zile, în primele 2 luni frecvenţa fiind de 2, chiar 3 şedinţe pe 
săptămână, pentru scoaterea din criză a clientei. Pe parcursul terapiei s-au 
folosit foarte mult metaforele şi tehnici din hipnoză ericksoniană. Pentru 
redarea încrederii în sine s-a apelat la folosirea unei oglinzi. De 
asemenea, N.C. a fost învăţată să se controleze şi să se desensibilizeze 
prin intermediul tehnicilor de relaxare şi prin tehnici de respiraţie.  

După şase şedinţe s-au strâns suficiente informaţii despre clientă 
şi istoria sa de viaţă, ancore vitale pentru viitoarele şedinţe de hipnoză 
ericksoniană, şi anume: frica de apă deoarece nu ştie să înoate, iubeşte 
natura, iubeşte animalele şi îi place magia circului, îi plac toate culorile, 
dar şi călătoriile iar la biserică nu mai vrea să meargă deoarece se 
autopedepseşte pentru a nu fi pedepsită mai rău de către Dumnezeu. 
Singura şansă de supravieţuire pentru N.C. şi pentru a merge mai 
departe „este psihoterapia”.  

După verificarea nivelului de sugestibilitate, N.C. a fost 
introdusă în transă, sugerându-i-se că va intra într-un „templu al 
vindecării fizice şi psihice, templul vindecării şi al armoniei”. I s-a 
sugerat să-şi imagineze că urcă în acel templu câte şapte trepte şi că 
fiecare treaptă are câte o culoare a spectrului de lumină ROGVAIV. 
După vizualizarea fiecărei trepte i s-a spus că intra într-un templu de 
forma circulară, asemenea unei clădiri de circ. După fiecare sugestie, 
clientei i se acordă timpul necesar să se transpună în cele sugerate de 
către psihoterapeut şi să semnalizeze cu degetul arătător momentul 
finalizării lucrului personal. În momentul intrării în templu, i s-a sugerat 
lui N.C. să privească plafonul, alcătuit dintr-o reţea de cristale care 
formează un adevărat curcubeu ce o învăluie şi care preia toate 
greutăţile, problemele clientei, lăsându-i corpul foarte uşor. Apoi au fost 
introduşi şi cei şapte magii înţelepţi care se aflau în preajma clientei, 
veniţi special pentru ea, pentru ca N.C. să-i întrebe orice doreşte şi astfel 
va afla ce trebuie să afle şi ce trebuie să facă în continuare cu viaţa sa. 
După semnalizarea finalizării discuţiilor cu înţelepţii, clientei i s-a 
sugerat să descopere cele şapte camere colorate fiecare cu câte o culoare 
a spectrului solar: camera roşie, camera portocalie, camera galbenă, 
camera verde etc. N.C. trebuia să le ordoneze apoi în ordinea preferinţei 
culorilor din acel moment şi să devină foarte atentă şi la fântâna din 
centrul templului căci acea fântână are o apă atât de cristalină şi bună că 
vindecă foarte multe răni sufleteşti, dar şi trupeşti. I s-a descris fântâna 
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cu lux de amănunte: adâncimea fântânii nu este mare, nedepăşind 
jumătate de metru, pe buza fântânii, care este lată sunt şapte cupe de 
şapte culori diferite. Sarcina clientei era aceea de a umple pe rând 
fiecare cupă, cu apa vindecătoare din fântâna joasă, cu menţiunea de a 
păstra ordinea culorilor pe care a stabilit-o anterior cu camerele colorate, 
după care să bea cât are nevoie, din fiecare cupă. I s-a reamintit că apa 
din fiecare cupă are o altă putere vindecătoare şi curativă, atât pentru 
suflet, cât şi pentru trup. Tot în transă, i s-a dat posibilitatea clientei să 
invite la fântână, pe rând, cele mai dragi persoane, astfel încât să le dea 
să bea apa vindecătoare şi lor, din ce cupe crede ea că au nevoie. După 
ce a rămas singură, lângă fântână, va observa că este în siguranţă în acel 
templu şi că poate să păşească cu uşurinţă în acea fântânică pentru a se 
„spăla” din cap până în picioare cu acea apă extraordinară, iar pe măsură ce 
apa va curge din cap până în picioare, pe tot corpul, clienta se va simţi 
liniştită, din ce în ce mai liniştită, mai uşoară, mai armonioasă, mai 
încrezătoare în sine. După finalizarea purificării, sugestia ce a urmat a fost 
aceia de a privi spre plafonul templului, la curcubeul care coboară asupra sa 
şi o învăluie într-o căldură plăcută, uscând-o de apa care i-a spălat tot trupul 
şi care o umple de lumină, de energie, de forţa şi de alte resurse de care 
crede că are nevoie în acel moment. Trebuie să fie foarte atentă la starea sa 
de bine după întreg procesul, iar pentru aceste lucruri minunate pe care le-a 
primit trebuie să mulţumească: templului, reţelei de cristale, înţelepţilor, 
camerelor colorate, fântânii vindecătoare, cupelor primitoare, apei 
purificatoare, curcubeului plăcut şi prietenos. La final, clientei i s-a sugerat 
să iasă din templu pe cele şapte trepte ROGVAIV, în ordinea inversă: 
treapta violet, păşeşte apoi pe treapta indigo, urmată de treapta albastră etc.  

Feedbackul clientei: După ieşirea din transă, N.C. a povestit că 
au apărut trei înţelepţi care vorbeau la început între ei. Unul dintre ei 
avea două farfurii din metal pe care le-a lovit una de cealaltă, producând 
un zgomot foarte puternic ceea ce a făcut-o să tresară. Ceilalţi doi i-au 
zâmbit cu blândeţe, fapt care a liniştit-o. A vizitat toate camerele 
colorate, iar ordinea aleasă a fost: camera galbenă apoi camera verde şi 
cea violet. Pe buza fântânii erau cele şapte cupe, dar nu erau colorate 
căci erau din argint însă apa din fântână când era pusă într-o cupa avea 
nuanţa uneia din cele şapte culori. Când curcubeul a învăluit-o, N.C. s-a 
văzut îmbrăcată într-o rochie lunga de pânză topită în care s-a simţit 
foarte bine, având nevoie să doarmă. Clienta a devenit mai optimistă şi 
mai încrezătoare în sine.  
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TESTUL Draw-a-Person (D.A.P.) –  
CAIET DE PROTOCOL 

 
Laura-Verona GHICA

 
 

Motivul acestei prezentări este acela de a oferi o ancoră celor interesaţi să 
apeleze la unul dintre testele proiective, în speţă testul Draw-a-Person, pentru 
a-şi completa informaţiile despre un client aflat în consiliere psihologica sau 
psihoterapie. Lucrarea a fost structurată sub forma paşilor succesivi pe care 
psihoterapeutul poate alege să-i urmeze în interpretarea rezultatelor acestui 
test proiectiv, pe care să le integreze în demersul mai amplu, psihoterapeutic.  

 
 
 

Date privind subiectul testat: 
Nume: C. Ion 
Vârsta: 48 ani 
Sex: masculin 
Adresa: Bucureşti, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 
Studii: superioare 
Diplome/atestate: inginer constructor 
Date medicale, neurologice, psihiatrice: operaţie apendicită în 
copilărie, hepatită A la 10 ani, deviaţie de sept netratată.  
Date socio-economice: căsătorit de 25 de ani, soţia contabil, 1 fată de 
18 ani, elevă, subiectul angajat la o firmă particulară, stare materială 
bună (două case, două maşini, salariu satisfăcător). 
 
 

Concluzii şi aprecieri rezumative: 
Tulburări mentale/emoţionale = 2.  
Acest scor este susţinut de tabloul clinic care nu susţine ipoteza 

psihopatologică. Din observaţiile realizate în timpul testării se poate 
menţiona o anumită reticenţă în comunicare la începutul probei, însă 
spre sfârşitul întâlnirii subiectul este deschis şi mulţumit de discuţia 
avută cu psihologul.  
                                                 

 I.G.P.R. 
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Tulburări cerebrale organice = 0  
La momentul testării, indiciile unor tulburări cerebrale organice 

sunt inexistente sau cel puţin inobservabile de către examinator sau 
neştiute de către subiect la momentul aplicării testului.  

 
Recomandări: 
Întâlniri regulate de consiliere psihologică cu centrarea pe 

abordarea terapeutică cognitiv-comportamentală la care subiectul a 
manifestat disponibilitate.  
 

DISPOZIŢIA ŞI ÎNFĂŢIŞAREA SILUETELOR 
 SILUETA MASCULINĂ  SILUETA FEMININĂ 
1 Atitudine serioasă 1 Atitudine serioasă 
2 Absenţa sprâncenelor, urechilor 2 Persoană bătrânicioasă 
3 Desenarea siluetei în profil, orientată 

spre stânga paginii 
3 Absenţa sprâncenelor, urechilor  

4 Mărimea desenului – 21cm 4 Absenţa sânilor 
5 Desenat primul, concordanţă cu sexul 

subiectului  
5 Desenarea siluetei în profil, orientată 

spre stânga paginii 
6 Postura static, rigidă 6 Mărimea desenului – 14cm 
  7 Desenată în a doua parte a testării 
  8 Silueta asemănătoare cu cea masculină, 

la care au fost adăugate elemente 
feminine: fustă şi părul mai lung 

 
PLASAREA SILUETELOR ÎN PAGINĂ 

 SILUETA MASCULINĂ SILUETA FEMININĂ 
PLASARE Centrul paginii Centrul paginii 

INTERPRETARE Silueta indică imaginea de sine a 
subiectului. Figura este desenată 
în profil, centrată spre stânga 
ceea ce ne indică dominanţă 
emoţională – recunoscută verbal 
şi de subiect – punând accent pe 
trecutul cu conotaţii şi amintiri 
plăcute. De asemenea, orientarea 
către sine şi tendinţele de 
impulsivitate vor fi întărite şi de 
celelalte detalii ale desenului. 
Menţionam şi tendinţa de 
retragere şi opoziţie, evaziune 
controlată a subiectului cu indici 
clari în ceea ce priveşte rezistenţa 
la autorelevare. Tendinţa de 
retragere este nepatologică.  

Figura este desenată în partea 
a doua a testului este identic 
cu silueta feminine în ceea ce 
priveşte centrarea în pagina. 
Singura diferenţă major ar fi 
dimensiunea figurii, 
semnificaţia descrisă anterior 
păstrându-se.  
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ZONE DE DISPROPORŢIE – Inexistente. Siluetele desenate fiind 
echilibrate. 
ARIILE DE HAŞURI ŞI/SAU ŞTERSĂTURI – Inexistente.  
 

SILUETA MASCULINĂ 
TRĂSĂTURILE 

CAPULUI 
DESCRIERE INTERPRETARE 

Păr - Scurt, nehaşurat - Depresie, libido scăzut;  
Ochi - Orbite mari cu 

ochi mici 
- Relevă trăiri interioare, sunt organele 

care stabilesc contactul cu exteriorul, 
asigură datele senzoriale pentru 
adaptare; curiozitate vizuală 
puternică cu conflicte de 
culpabilitate; 

Urechi - Omise - La adulţi nu indică patologie; 
Nas - Turtit  - Simbolul sexualităţii, luptele pentru 

putere care au fost pedepsite; 
probabil agresiunea a fost pedepsită 
în trecut (în tinereţe) şi nu mai este 
accesibilă pentru moment; 

Gura - Crestătură 
 
 
- Întărită 

- Ostilitate şi furie, agresivitate, 
persoană hipercitică, sadic verbal; 

- Mofturos la mâncare, simptome 
gastrice, dificultăţi sexuale legate de 
contactele oral-genitale; 

Bărbie - Masculină  - Semn de masculinitate 
Gât - Lat/gros - Atitudine încăpăţânată, posibilă 

rigiditate, bună asimilare a 
impulsurilor; 

UMERI, BRAŢE, 
MÂINI, DEGETE 

DESCRIERE INTERPRETARE 

Umeri - Pătraţi - Indicator de rigiditate i ostilitate, 
atitudine extremă de apăsare; 

Braţe - Îndoite 
 
 
 
- Întinse în afara 

- Respingerea lumii, îndepărtarea lumii 
şi a oamenilor din cauza suspiciunii, 
control rigid asupra manifestărilor 
violente a impulsurilor; 

- Are nevoie de suport emoţional când 
este stresat, sub tensiune; 
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Mâini - Diforme, strânse, 
gen pumn 

- Relaţionare dificilă cu mediu 
înconjurător; furios, încearcă să-şi 
reprime furia, ostilitate îndreptată 
împotriva lumii; 

Degete - Încleştate - Eforturi îndârjite de a suprima 
impulsurile agresive. 

ZONE 
SIMBOLICE 

SEXUAL 

DESCRIERE INTERPRETARE 

Perineu - Acoperit de haine, 
pulover 

- Ascunderea identităţii sexuale; 

Nas - Turtit  - Simbolul sexualităţii, lupte pentru 
putere pedepsite; 

Păr - Scurt, nehaşurat - Depresie, libido scăzut  
Picioare (pantofi) - Ascuţite - Reprezintă baza autonomiei, 

indicator de ostilitate mai scăzut în 
comparaţie cu silueta feminină; 

Fese - Acoperit de haine, 
pulover 

- Ascunderea identităţii sexuale. 

TRĂSĂTURI ALE 
CONTROLULUI 

DESCRIERE INTERPRETARE 

Gradul de detaliere - Minimală, cu mici 
omisiuni  

- Normalitate 

Piept - Mare, zimţat - Indicator al anxietăţii si al controlului 
mental scăzut;  

Atitudine - Statică, picioare 
strâns apropiate 

- Încordare, conştientă, stângăcie, 
rezistenţă la avansuri sexuale; 

Calitatea liniei - Apăsare variabilă 
 
 
- Zimţate pe piept 
- Neîntrerupte în 

partea inferioară a 
corpului 

- Întrerupte la spate 

- Isteric sau ciclotimic, subiect 
impulsiv sau instabil, cu rezistenţă 
mică la frustrare; Indică anxietate, 
control mental scăzut; 

- Determinare; 
 
 
 
- Temător, nesigur, sentiment de 
inadecvare; 

Linia gâtului - Lat/gros - Atitudine încăpăţânată, posibilă 
rigiditate, bună asimilare a 
impulsurilor. 
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SILUETA FEMININĂ 

TRĂSĂTURILE 
CAPULUI 

DESCRIERE INTERPRETARE 

Păr - mediu, nehaşurat - Depresie, libido scăzut;  
Ochi - Orbite mari cu ochi 

mici 
- Relevă trăiri interioare, sunt organele 

care stabilesc contactul cu exteriorul, 
asigură datele senzoriale pentru 
adaptare; curiozitate vizuală puternică 
cu conflicte de culpabilitate; 

Urechi - Omise - La adulţi nu indică patologie; 
Nas - Turtit - Simbolul sexualităţii, lupte pentru 

putere care au fost pedepsite; 
probabil agresiunea a fost pedepsită 
în trecut (tinereţe) şi nu mai este 
accesibilă pentru moment; 

Gura - Crestătură 
 
 
- Întărită 

- Ostilitate şi furie, agresivitate, 
persoană hipercritică, sadic verbal; 

- Mofturos la mâncare, simptome 
gastrice, dificultăţi sexual legate de 
contactele oral-genitale; 

Bărbie - Masculină - Semn de masculinitate 
Gât - Lat, gros - Atitudine încăpăţânate, posibilă 

rigiditate, bună asimilare a impulsurilor. 

UMERI, BRAŢE, 
MÂINI, DEGETE 

DESCRIERE INTERPRETARE 

Umeri - Pătraţi - Indicator de rigiditate şi ostilitate, 
atitudine extremă de apăsare; 

Braţe - Îndoite 
 
 
 
- Întinse în afara 

- Respingerea lumii, îndepărtarea lumii 
şi a oamenilor din cauza suspiciunii, 
control rigid asupra manifestărilor 
violente a impulsurilor; 

- Are nevoie de suport emoţional când 
este stresat, sub tensiune; 

Mâini - Diforme, strânse, 
gen pumn 

- Relaţionare dificilă cu mediu 
înconjurător; furios, încearcă să-şi 
reprime furia, ostilitate îndreptată 
împotriva lumii; 

 Degete - Încleştate - Eforturi îndârjite de a suprima 
impulsurile agresive. 
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ZONE 
SIMBOLICE 

SEXUAL 

DESCRIERE INTERPRETARE 

Perineu - Acoperit de 
pulover 

- Ascunderea identităţii sexuale; 

Nas - Turtit  - Simbolul sexualităţii, lupte pentru 
putere care au fost pedepsite; 

Păr - Scurt, nehaşurat - Depresie, libido scăzut  
Sâni - Omişi - Ascunderea identităţii sexuale; 

Picioare (pantofi) - Ascuţite - Reprezintă baza autonomiei, 
indicator de ostilitate mai scăzut în 
comparaţie cu silueta feminină; 

Fese - Acoperit de 
pulover 

- Ascunderea identităţii sexuale; 

 

TRĂSĂTURI ALE 
CONTROLULUI 

 

DESCRIERE 

 

INTERPRETARE 

Gradul de detaliere - Minimală, cu 
mici omisiuni  

- Normalitate 

Piept - Mare, zimţat - Indicator al anxietăţii şi al 
controlului mental scăzut;  

Manşete - Inexistente - 
Atitudine - Statica, picioare 

strâns apropiate 
- Încordare, conştienţă, stângăcie, 

rezistenţă la avansuri sexuale; 
Caliatea liniei - Apăsare variabilă 

 
 
- Zimţate pe piept 
- Neîntrerupte în 

partea inferioara 
a corpului 

- Întrerupte la spate 

- Isteric sau ciclotimic, subiect 
impulsive sau instabil, cu rezistenţă 
mica la frustrare; 

- Indică anxietate, control mental 
scăzut; 

- Determinare; 
- Temător, nesigur, sentiment de 
inadecvare; 

Linia gatului - Lat/gros - Atitudine încăpăţânată, posibilă 
rigiditate, bună asimilare a 
impulsurilor; 
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LISTA DE VERIFICARE A UNOR TULBURĂRI SEVERE 
MINTALE/EMOŢIONALE 

 INDICI SCOR 
1 Arătarea organelor interne 0 
2 Silueta care se clatină 0 
3 Organe genitale accentuate la siluete nude 0 
4 Siluete dezumanizate 0 
5 Trăsături bestiale 0 
6 Fără trăsături faciale 0 
7 Figure saşii 0 
8 Degete ca ghearele 0 
9 Inconsecvenţă profilului facial 0 
10 Gură căscată, rânjită 1 
11 Siluete rigide, diagramatice 1 
12 Gură crestată (buze subţiri) 0 
13 Haşurare puternică, pătrate 0 
14 Desene mici, goale 0 
15 Desene mari, grandioase, care depăşesc pagina 0 
16 Haşurare excesiva a ochilor şi urechilor 0 
 TOTAL 2 
 
 

LISTA DE VERIFICARE A TULBURĂRILOR ORGANICE 
CEREBRALE 

 
 INDICI SCOR 
1 Cap disproporţionat 0 
2 Cap mult prea mare 0 
3 Linii greoaie şi simple 0 
4 Sinteză slabă 0 
5 Absenţa detaliilor, multe omisiuni 0 
6 Siluete mult prea mari 0 
7 Simţul neputinţei exprimat de subiect 0 
8 Rigiditatea abordării 0 
9 Stereotipie 0 
10 Schiţare greoaie a capului 0 
11 Apăsare neobişnuită 0 
12 Încadrarea siluetelor cu linii suplimentare 0 
13 Slabă proporţionare 0 
14 Ştersături neobişnuite 0 
 TOTAL 0 
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REACŢIA SUBIECTULUI LA SITUAŢIA DE TESTARE 
D.A.P.  
 

A. APARENŢĂ: curăţenie medie 
B. ÎNGRIJIRE: curat şi îngrijit mediu 
C. POSTURA: aplecată 
D. MERS: moale 
E. STRĂNGERE DE MÂNĂ: fermă 
F. ANXIETATE MANIFESTĂ: palme umede 
G. REACŢIE FAŢĂ DE EXAMINATOR: rezervată la început şi 

prietenoasă pe parcurs 
H. DEPENDENŢĂ DE EXAMINATOR: se bazează pe el însuşi 
I. RAPORTURILE CU EXAMINATORUL: bun 
J. REACŢIE LA DAP: execuţie fără comentarii 
K. VERBALIZAREA: abundenţă 
L. ATITUDINE DEFENSIVĂ: neutru 
M. IMPLICAREA EULUI: serioasă, curioasă 
N. ABORDARE DAP: spontană 
O. ENERGIE: muncitor 
P. ŞTERSĂTURI: niciuna 
Q. ATITUDINE FAŢĂ DE SINE: realistă 
R. ÎNCREDERE ÎN SINE: unele dubii 
S. COMPORTAMENT: normal 
T. LIMBAJ: bun 
U. NIVELUL DE INTELIGENŢA: medie, mai degrabă viclean 

 
IMPRESII ASUPRA SUBIECTULUI EVOCATE DE FIGURILE D.A.P. 

DESENATE 
CONTINUUMURI 

TREIMEA 
SUPERIOARA 

TREIMEA MEDIE TREIMEA 
INFERIOARA 

Viguros  M; F Pasiv 
Deschis M; F  Respinge 
Bine dispus M; F  Furios 
Prietenos M; F  Ostil 
Strălucitor  M; F Plat 
Frumos (chipeş)  M; F Neprietenos 
Curat  M; F Neîngrijit 
Trăsături regulate M; F  Schimonosite 
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Natural M; F  Stilizat (afectat) 
Maturitate M; F  Imaturitate 
Aparenţă adultă M; F    Adolescentină Infantile 
Capabil M; F  Slab 
Masiv M; F  Mic 
Drept M; F  Se clătina 
Controlat M; F  Impulsiv 
Detaliat  M; F „gol” 
Perceptiv (“vede”) M; F  Imperceptibil („orb”) 
Sofisticat  M; F Naiv 
Sensibili M; F  Nesimţitor 
Intelectual  M; F Corporal 
Conştiincios (linii 
îngrijite) 

M; F  Dezordonat 

Fericit  M; F Deprimat 
Consecvent în tratare M; F   Inconsecvent 
Ştersături puţine M; F  Multe 
 

TRATARE BĂRBAT – FEMEIE 
Care sex este mai aproape de vârsta clientului? B F 
În care desen foloseşte subiectul mai multa energie? B F 
În care desen arată subiectul mai multă concentrare? B F 
Care desen este mai detaliat? B F 
Care desen este mai înalt? B F 
Care desen pare mai puternic? B F 
Care desen pare mai sănătos? B F 
Care este sexul dominant? B F 
Care sex arată mai multa mişcare? B F 
Care sex arată mai multe problem psihopatologice? B F 
 

IPOTEZE INTERPRETATIVE 
A. DESCOPERIRILE MAJORE ALE D.A.P. ne duc la 

concluzia că subiectul se încadrează în normalitate cu control major 
al impulsivităţii. Acest diagnostic se poate evidenţia şi prin 
precizările de mai jos: 

• Mărimea figurii = 14–22 cm, silueta feminină fiind mai 
mică ca dimensiune decât cea masculină; 

• Plasarea în pagină a siluetei este realizată în ambele desene 
în mijlocul paginii, spre jumătatea de sus;  

• Punctual de plecare în realizarea desenelor a fost 
întotdeauna capul şi trăsăturile feţei; 

• Timpul necesar desenării = 10 min; 

 238 



• Spontaneitatea siluetei s-ar descrie ca puţin rigidă, statică; 
• Proporţionalitatea este realistă, fără distorsiuni majore; 
• Prezenţa estetică minimală, siluetele fiind simetrice, plăcute 

la privit; 
• Calitatea liniei este consistent, presiunea este constantă şi 

sigură; 
• Sexualitatea a fost identificată încă din primul desen; 
• Caracterele sexuale au fost evidente pentru fiecare siluetă în 

parte; 
• Vârsta siluetelor este aproximativă cu cea a subiectului 

testat; 
• Îmbrăcămintea este formală ceea ce indică control formal, 

tendinţe conservatoare; 
• Ochii prezintă pupile; 
• Absenţa nărilor se poate constata la ambele siluete; 
• Subiectivitatea s-a manifestat prin acceptarea siluetelor 

desenate fără autocritică, iar subiectul nu a cerut îndrumări, 
asigurări de la examinator; 

• Desenarea urechilor a fost omisă ceea ce nu este un fapt 
grav; 

• Întreaga silueta a fost desenată cu omiterea diferitelor arii 
minore (de ex.: urechi, sprâncene, sâni).  

B. CONCLUZIILE PRVIND CORELAŢIILE REACŢII – 
RĂSPUNSURI 

• Răspunsurile cât şi reacţiile subiectului testat au fost în 
procent crescut concordante unele cu altele pe tot parcursul 
probei, fiind prezente şi semne de anxietate datorită situaţiei 
de examinare şi noutăţii probei psihologice aplicate.  

C. TRATAREA DIFERENŢIATĂ A SEXELOR  
• Atât pentru silueta masculine, cât şi pentru silueta feminine 

se recomandă centrarea consilierii psihologice pe: 
c.1. dezvoltarea abilităţilor de relaţionare cu mediul 

extern; 
c.2. stimularea comunicării verbale şi în situaţiile dificile, 

anxiogene; 
c.3. exersarea ascultării active a celor din jur, începând 

într-o primă fază cu membrii familiei.  
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