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MANIFEST RI PSIHICE 
LA MILITARI ÎN SITUA II DE STRES 

 
 

Gheorghe CHI U* 
George-Iustin CHI U** 

Ana-Maria GEORGESCU*** 
Monica FRANGA**** 

 
 
 

Rezumat: Lucrarea î i propune s  abordeze unele aspecte referitoare la rela ia 
dintre dimensiunile/tr s turile de personalitate ale militarilor i tipul de reac ie al acestora în 
diverse situa ii de stres. De asemenea, este eviden iat  importan a evalu rii nivelului de stres 
care poate afecta grupurile militare aflate în situa ii limit . 

 
Abstract: The present thesis approaches the relationship between military 

personality dimensions and reaction to stress. Meanwhile, it highlights the importance of the 
evaluaton of the stress level wich could affect the military formations during limit situations. 

 
 
I. INTRODUCERE 

 
Rolul situa iei limit  în determinarea i manifestarea comportamentului 

individului a fost recunoscut odat  cu primele conceptualiz ri i încerc ri de 
evaluare a personalit ii. Astfel, în cercetarea personalit ii, chiar dac  s-a inut cont 
de manifestarea acesteia într-un anume context, încerc rile de opera ionalizare a 
variabilei - situa ie limit , nu au fost consensuale, deoarece autorii au abordat-o din 
diverse perspective. În concluzie, în evaluarea personalit ii func ie de o situa ie 
anume i implicit de reac ia individului la stres, unii autori au accentuat 
caracteristicile spa ial – obiective ale situa iei, iar al ii pe cele psihologic – 
subiective. 

În contextul zilelor noastre, stresul psihic preocup  foarte mul i speciali ti, 
atât din societatea civil  cât i din mediul militar. În acela i timp, a devenit aproape 
o „mod ” în a vorbi despre stres i chiar de a folosi excesiv expresiile „sunt stresat”, 
„nu m  mai stresa” i altele. 

În timpul diverselor misiuni interne pe parcursul anului 2014 (aplica ii, 
trageri etc.), la solicitarea liderului (comandantului) unit ii, s-a sim it nevoia 
interven iei pentru a l muri problematica stresului în cadrul organiza iei, tocmai din 
cauza folosirii în exces a termenului. S-a încercat o explicare i diferen iere a 

                                                 
* Psiholog dr., Centrul de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
** Psiholog, U.M. 02421 Bucure ti, M.Ap.N.  
*** Psiholog dr., Centrul de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
**** Psiholog pr., Centrul de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
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stresului cu component  distructiv , de cel f r  efecte imediate i vizibile, folosind 
termenii „distres” i „eustres”, îns  nu s-a ob inut rezultatul scontat, spunându-se c  
sunt doar alte argumente teoretice. 

Ulterior, dup  aplicarea unor probe pentru evaluarea nivelului de stres 
(probe care fac obiectul studiului), corectarea, interpretarea i comunicarea 
rezultatelor, mai întâi individual, apoi sub forma unor concluzii referitoare la 
organiza ie, folosirea termenului a fost mai rezervat . 

 
II. PARTICULARIT I ALE MANIFEST RILOR PSIHICE LA 

MILITARI ÎN SITUA II DE STRES 
 
Efectele stresului psihic pe termen scurt (variabile în mod covâr itor 

pentru stresul psihic acut) sunt reprezentate de un larg evantai de modific ri în plan 
psihologic, predominant în sfera cognitiv  i, mai ales, afectiv  – înso ite de o serie 
corespunz toare de corelate („concomiten e”) somato-viscerale sau „corelate 
fiziologice” ale emo iilor care, pentru un individ normal, „netarat” din punct de 
vedere psihic i somatic, nu las  nici o urm  (Selye, 1991)1. 

Modific rile reversibile în plan psihic i somatic, corespunz toare st rii de 
stres psihic, pot fi considerate, în dubla lor calitate, de „markeri” ai stresului psihic i 
de „efecte” ale acestuia, atunci când se prelungesc mult timp dup  apari ia agentului 
stresor. 

Stresul psihic cuprinde în tabloul manifest rilor sale, în primul rând 
simptomele psihice (Ar d voaice, 1993)2, inclusiv manifest ri comportamentale. În 
acela i timp, orice fenomen psihic, exteriorizat sau nu – de la procesele cognitive 
(aten ie, memorie, gândire etc.) i pân  la procesele voli ionale i afective (acestea 
din urm  în modul cel mai pregnant) – este înso it de fenomene fiziologice de hiper 
sau hipo func ie a organelor interne, mediate neuroumoral i având în genere o 
intensitate moderat , sub cea a unui stres psihic. Pentru a eviden ia corespunz tor 
cele dou  forme ale stresului le prezent m, în continuare, în tabelul nr. 1. 

 
Tabelul nr. 1 

Cognitive 
 
Distres  
• Sc derea aten iei, memoriei i 

randamentului intelectual  
• Blocaj idea ional 
• Sc derea imagina iei i a crea iei  
• Neîncredere în sine 
• Lips  de speran  
• Neajutorare, supraapreciere 
 

 
Eustres  
• Sc derea concentr rii 
• Sc derea vigilen ei 
• Încredere excesiv  în sine i în ceilal i 

(sc derea sim ului critic) 
• Subestimarea dificult ilor 

                                                 
1 Selye, H., În elepciunea stresului 
2 Ar d voaice, Gh., Stresul psihic în lupta armat  
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Afective 
Distres  
• Iritabilitate, revolt , mânie, furie 
• Ru ine, jen   
• Nelini te inexplicabil , panic  

(grade diferite ale anxiet ii), groaz   
• Team , fric , fobie 
• Ner bdare, agasare, enervare 
• Apatie, plictiseal , astenie 
• Triste e, sc derea bucuriei de via . 
• Sentimentul inutilit ii 
• Insomnie psihogen  
• Nehot râre/înc p ânare  
• Sc derea voin ei/efort de voin   

Eustres 
•  Satisfac ie, amuzament 
•  Triumf – câ tig 
•  Mândrie 
•  Revela ie (valori artistice, morale, 

tiin ifice) 
•  Excita ie senzorial  sau „intelectual ” 
•  Bucurie 
•  Frenezie  
•  Excita ie sexual   
•  Extaz (artistic, intelectual, religios) 
 
 

Referitor la comportamentul individului în cursul stresului psihic cronic în 
special, remarc m excesele referitoare la substitutul drogului (fumat, cafea, alcool etc.), 
sc derea randamentului profesional, refuzul muncii i al accept rii responsabilit ilor, 
închiderea în sine, neglijarea aspectului fizic i a unor norme sociale. 

În continuare prezent m, sub form  de tabele, posibilele modific ri 
comportamentale, simptome psihice i fizice la militari în situa ii de stres, astfel: 

 
Modific ri comportamentale în cazul distresului psihic (în special SP cronic) 

(dup  Luban – Plozza i colab. i Burns, modificat) 

1. Excese referitoare la „consum” de cafea, alcool, dulciuri, tranchilizante, 
droguri; control sc zut asupra vie ii personale: aspect neglijent, întârzieri la 
serviciu, nerespectarea angajamentelor; 

2. Probleme cu legisla ia: datorii, amenzi, manifest ri violente, furt etc.; 
3. Închidere, izolare, refuzul muncii; 
4. Atitudini excesive i contrastante fa  de situa ii limit : refuzul recunoa terii 

i accept rii situa iilor limit /preocupare excesiv  fa  de acestea.  
 

Simptome psihice i fizice (somatice) în SP cronic  
(dup  Luban – Plozza i colaboratorii) 

1. Tulbur ri de concentrare, aten ie, memorie – sc derea randamentului intelectual; 
2. Epuizare fizic  i psihic , îmboln viri frecvente;  
3. Tulbur ri func ionale psihice (insomnie, fatigabilitate etc.) i psiho-somatice; 
4. Modific ri ponderale (sl bire/îngr are); 
5. Tulbur ri de apetit (inapeten /hiperfagie), tranzit (constipa ie/diaree); 
6. Tulbur ri de dinamic  sexual . 

Stresul afecteaz  fiecare militar în mod diferit, dar unele semne sunt comune. 
Aceste manifest ri constituie o reac ie normal  i nu trebuie interpretate ca deficien e de 
corectat. Militarii trebuie s  fie con tien i de modific rile psihice posibile în situa ii de 
stres, i astfel s  poat  aplica tehnici adecvate pentru a asigura performan a f r  pierderea 
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eficien ei. Majoritatea indivizilor pot recunoa te semnele stresului. În forme moderate ele 
sunt normale. În situa ii limit , în ciuda eforturilor intense ale militarilor de a se controla, 
stresul excesiv poate exista. Ca particularit i ale dinamicii psihice la combatan i în 
situa ii de stres, în urma evalu rilor psihologice, am identificat urm toarele manifest ri 
individuale i de grup, astfel: 

• Manifest ri mentale (cognitive) (ex. amnezia sau incapacitatea de concentrare); 
• Manifest ri psihologice (ex. anxietatea, frustrarea, sentimentul de vin , 

iritabilitatea, toropeala, nevrozitatea, pesimismul, tensiunea). 
A a cum se manifest  semnele stresului la nivelul individului, în acela i 

mod pot fi identificate i la nivelul grupului. Dup  o lung  desf urare a unor 
activit i intense sau misiuni dificile, fiecare membru al unit ii este epuizat. Totu i, 
acest lucru nu înseamn  c  structura respectiv  are probleme semnificative. Odihna 
i relaxarea reface func ionalitatea unit ii. Când exist  anumite simptome, 

comandan ii trebuie s  le recunoasc  drept semne ale stresului (absen ele 
nemotivate, conflictele minore, insatisfac iile, lipsa de coeziune, ignorarea ordinelor, 
insubordonarea, eficacitatea sc zut , sensibilitatea la critic , ipohondria). 

Aceste posibile modific ri psihice, atât la militari cât i la structuri, 
constituie semne clare ale apari iei stresului, deci, trebuie luate toate m surile pentru 
a men ine fenomenul în zona normalului. 

 
III. METODE I TEHNICI DE EVALUARE A MANIFEST RILOR 

PSIHICE LA MILITARI ÎN SITUA II DE STRES 
 
1.  Metode i tehnici psihologice utilizate 
Metoda de evaluare utilizat  a fost cea psihometric . În scopul cunoa terii 

obiective a fenomenului, am recurs la tehnica chestionarului psihologic, prin 
administrarea a patru instrumente de lucru; 

• Anamneza; 
• Inventarul pentru evaluarea nivelului de stres – Julian Melgosa (F.S. – 

J.M.A) – forma adaptat  pe popula ie militar ; 
• Scala lui Holmes – scal  care evalueaz  evenimentele stresante ce pot 

interveni în via a individului i se refer  la efectul stresant al schimb rilor de via  
asupra subiectului; 

• Inventarul de personalitate LP – 1A; 
• Chestionarul de personalitate LP – 2A; 
• Observa ia; 
• Interviul. 
 
2.  Descrierea probelor 
Inventarul pentru evaluarea nivelului de stres Julian Melgosa (F.S.-J.M.A.) 
Forma ini ial  a inventarului pentru evaluarea nivelului de stres (F.S.-J.M.) 

a fost preluat  din lucrarea „F r  stres”, realizat  de psiholog dr. Julian Melgosa 
(ap rut  la Casa de Editur  „Via  i s n tate”, Bucure ti, 2000)3. Instrumentul 
evalueaz  nivelul de stres în condi ii normale, obi nuite de via , excluzând situa iile 
excep ionale (r zboi, catastrof  natural , epidemie etc.). 

                                                 
3 Melgosa, J., F r  stres 
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Adaptarea, experimentarea, etalonarea, completarea, reetalonarea i 
validarea pe popula ie militar  au fost realizate de c tre Chi u Gheorghe (Centrul de 
investiga ii sociocomportamentale – D.M.R.U.), începând cu anul 2002 pân  în 
prezent, rezultând forma adaptat  F.S.-J.M.A. – form  ce poate fi utilizat  cu succes 
pentru evaluarea nivelului de stres a diferitelor categorii de militari în multiplele 
situa ii limit , func ie de zonele/misiunile unde ac ioneaz  unit ile armatei. 

Inventarul cuprinde 96 de itemi, grupa i în 6 scale dup  cum urmeaz : 
„Stil de via ” (V), „Mediu” (M), „Simptome” (S), „Slujb /Ocupa ie” (O), „Rela ii 
interpersonale” (R), „Personalitate” (P). 

R spunsurile se dau pe o scal  de tip Lickert cu 4 trepte. Prin însumarea 
intensit ilor exprimate se ob ine un scor total (Tg), scor care evalueaz  nivelul de 
stres resim it de individ. 

Tabelul nr. 1. Etalonul probei 
Zon  de stres 

(Z) 
Scorul total 

(Tg) 
Semnifica ia psihologic  a încadr rii într-o anumit  

zon  
Z1 0-48 Nivel de stres foarte sc zut 
Z2 49-72 Nivel de stres sc zut  
Z3 73-120 Zona normal  a stresului 
Z4 121-144 Nivel de stres ridicat  
Z5 peste 144 Nivel de stres foarte ridicat 

 
Scala lui Holmes 
Aceast  scal  evalueaz  evenimentele stresante care pot interveni în via a 

individului, i se refer  la efectul produs de schimb rile de via  asupra militarului. 
Proba const  într-o list  de evenimente care pot ap rea, la un moment dat, în via a 
fiec rui individ. Fiec rui eveniment de via  îi corespunde un anume punctaj. 

Ierarhizând situa iile stresante cu caracter de „schimbare” în via a 
diferi ilor indivizi, corelate cu posibilitatea crescut  de apari ie a bolii (deci sugerând 
un raport de cauzalitate), Holmes i Rahe au evaluat principalele evenimente, 
grupate în patru categorii („starea s n t ii”, „casa i familia”, „munca”, 
„personal i social”), acordând fiec ruia un punctaj care indic  poten ialul patogen 
al evenimentelor respective.  

Tabelul nr. 2. Etalonul probei 
Zon  de stres 

(Z) 
Scorul total 

(Tg) 
Semnifica ia psihologic  a încadr rii  

într-o anumit  zon  
Z1 0-150 F r  probleme semnificative 
Z2 151-200 Criz  u oar  de via  
Z3 201-300 Criz  medie de via  
Z4 301 i peste Criz  major  de via  

 
Inventarul de personalitate LP – 1A 
Inventarul de personalitate LP – 1 A este un chestionar multifazic construit prin 

combinarea unui sistem psihologic clasic i unul extras din nosologia psihiatric . Forma 
ini ial  a acestuia a fost elaborat  de H. Selg, Y. Fahrenberg i R. Hampel la 
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Universitatea din Freiburg i a fost utilizat , atât în domeniul clinic, cât i în cel 
neclinic. El eviden iaz , prin dimensiunile sale i parametrii pe care-i vizeaz , atât 
aspecte ale personalit ii normale, cât i aspecte patologice.  

În ara noastr , adaptarea probei a fost f cut  de c tre un colectiv de autori 
coordonat de Valeriu Ghigheanu. O contribu ie deosebit  la utilizarea cu succes a 
inventarului de personalitate, în psihodiagnoza personalit ii i evaluarea capacit ii de 
adaptare la via a militar , a fost adus  de H. Pitariu i L. Iernu an, începând cu anul 
1984. Varianta utilizat  în cercetare, respectiv LP – 1A a rezultat în urma adapt rii, 
complet rii, experiment rii, etalon rii, reetalon rii i valid rii atât pe popula ie militar  
cât i pe categorii de personal de c tre psihologii din structurile de psihologie ale 
Ministerului Ap r rii Na ionale începând cu anii `80 (Sec ia de Expertiz  Psihologic  a 
Armatei, Centrul Metodologic de Selec ie Aptitudinal  i Psihologic , Sec ia de 
Psihologie, Sec ia de Psihologie Militar , Laboratorul Psihologic, Centrul de 
investiga ii sociocomportamentale). 

Inventarul de personalitate LP – 1A con ine 212 întreb ri care solicit  
r spunsuri dihotomice, respectiv „DA” sau „NU”. 

 
Chestionarul de personalitate LP – 2A 
Forma ini ial  a acestuia a fost elaborat  de Eysenck & Eysenck în 1975 

(Minulescu, 2004)4. Chestionarul de personalitate LP – 2A este o prob  care 
analizeaz  dimensiuni esen iale ale personalit ii, evalueaz  echilibrul general al 
structurii i pune în eviden  eventualele personalit i dizarmonice, cu poten ial 
dezadaptativ latent. Proba cuprinde cinci scale – E – Extraversie-introversie; L – 
Minciun ; P – Psihotism; N – Nervozitate; C – Tulbur ri de comportament. 

De i sunt utiliza i termeni psihiatrici, semnifica ia acestora nu este, în 
concep ia autorilor, una propriu-zis clinic . Testul se adreseaz  persoanelor normale, 
dar care pot prezenta accentu ri de diferite intensit i în structura de personalitate. 
Manifest rile dezadaptative exprimate în abateri disciplinare, având uneori implica ii 
deosebit de grave, fac absolut necesar  cunoa terea indivizilor care prezint  
accentu ri de personalitate. 

Varianta utilizat  în cercetare, respectiv LP – 2A, a rezultat în urma 
adapt rii, complet rii, experiment rii, etalon rii, reetalon rii i valid rii atât pe 
popula ie militar  cât i pe alte categorii de personal, de c tre psihologii din structurile 
de psihologie ale Ministerului Ap r rii Na ionale începând cu anii `80 (Sec ia de 
Expertiz  Psihologic  a Armatei, Centrul Metodologic de Selec ie Aptitudinal  i 
Psihologic , Sec ia de Psihologie, Sec ia de Psihologie Militar , Laboratorul 
Psihologic, Centrul de investiga ii sociocomportamentale). 

Inventarul de personalitate LP – 2A con ine 90 de întreb ri care solicit  
r spunsuri dihotomice, respectiv „DA” sau „NU”. 

 
IV. DESIGNUL CERCET RII 

 

Studiul experimental urm re te s  eviden ieze unele aspecte caracteristice 
ale evalu rii nivelului de stres în mediul militar, posibilele modific ri ale dinamicii 
psihice i pune accent pe gradul în care, anumite tr s turi de personalitate 
favorizeaz  acumularea de stres. 
                                                 
4 Minulescu, M., Psihodiagnoza modern . Chestionarele de personalitate 
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Dup  cum s-a v zut, mediul militar este definit de unele aspecte specifice, 
oferind condi ii diferite de cele din via a civil , fapt care influen eaz  nivelul de 
acumulare de stres pentru fiecare individ în parte, dar în aceea i m sur  i pentru 
organiza ie. La aceasta se adaug  i specificul solicit rilor în diferitele situa ii limit , 
în func ie de modul i contextul în care ac ioneaz  militarii români. 

 
1. Obiectivele cercet rii 
Pentru elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de stres psihic generat 

de situa iile limit  la nivelul grupului de militari, reprezentat de o unitate special  care 
ac ioneaz  pentru rezolvarea diferitelor misiuni i sarcini, precum i în vederea stabilirii 
implica iilor psiho-sociale, cercetarea tiin ific  î i propune trei tipuri de obiective: 

1.1. Obiectivul teoretic îl constituie studiul rela iilor de intercondi ionare a 
agen ilor stresori în cadrul grupului de militari, având în vedere specificul activit ii, 
condi iile, locul de desf urare i tr s turile de personalitate cu referire la individ i 
comune grupului. 

Date fiind aceste condi ii, cercetarea tiin ific  trebuie s  dea r spuns 
urm toarelor probleme: 

• Militarii afla i în misiuni speciale prezint  anumite tr s turi de 
personalitate care, în unele situa ii i sub ac iunea agen ilor stresori, conduc la 
diverse tipuri de reac ii („active” – furie, groaz , ru ine etc.; „pasive” – triste e 
adânc , nesiguran , neajutorare, lips  de speran , siderare i altele); 

• Rela ia de intercondi ionare de tip cauz -efect este direc ionat  dinspre 
personalitatea de statut spre personalitatea de baz  sau invers, având în vedere 
caracterul misiunii i a locului de desf urare a acesteia; 

• Personalitatea modal  a militarilor afla i în situa ii limit , care se men ine 
relativ în limitele configura iei de dinainte de misiune, sau/ i existând posibilitatea ca 
tr s turile secundare i de fond s  se accentueze în astfel de împrejur ri. 

1.2. Obiectivul metodologic al cercet rii tiin ifice îl constituie elaborarea 
unei metodologii de evaluare a nivelului de stres i a implica iilor psihosociale ale 
acestuia pentru grupurile militare, vizând în special unit ile militare operative, 
acestea fiind cele care se afl  în fa a unor situa ii limit . 

1.3. Obiectivul practic-aplicativ al cercet rii tiin ifice vizeaz  
demonstrarea importan ei evalu rii nivelului de stres care poate afecta grupurile 
militare aflate în situa ii limit , stabilirea de programe de gestionare a stresului, 
conduite anti-distres conjuncturale, strategii privind evitarea stresurilor generate de 
specificul misiunii i a locului de desf urare a acesteia i modalit i de prevenire 
sau atenuare a distresului în cadrul activit ii psihologice desf urate în misiune. 

 
2. Ipotezele cercet rii 

Ipoteza general : Având în vedere structura specific  organiz rii mediului 
militar, presupunem c  aceasta influen eaz , într-un anume fel, nivelul de acumulare 
a stresului în situa ii limit  i modul de ac iune a diver ilor agen i stresori asupra 
individului sau a grupului de militari. 
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Ipotezele de lucru: 
a) Presupunem c  un nivel de stres ridicat implic  anumite modific ri ale 

dinamicii psihice la militari; 
b) Presupunem c  subiec ii (militarii) care au ca sarcin  de lucru activit i 

de conducere i coordonare cu un grad ridicat de responsabilitate, sunt predispu i 
spre acumulare de stres, într-o m sur  mai mare decât subiec ii care au ca sarcin  de 
lucru numai execu ia sau partea practic-aplicativ ; 

c) Presupunem c  mediul i condi iile austere impuse de diferitele 
misiuni la care particip  militarii unei unit i speciale reprezint  implicit i un factor 
declan ator al acumul rii de stres. 

d) Presupunem c  subiec ii care prezint  diferite tendin e spre accentu ri 
ale structurii de personalitate sunt predispu i, într-o m sur  mai mare, spre 
acumulare de stres, comparativ cu subiec ii care au o structur  de personalitate 
echilibrat . 

 
3. E antionul cercet rii 
Având în vedere obiectivele i ipotezele formulate, am folosit un lot alc tuit 

din 168 de subiec i (militari), dintre care 106 cadre militare, reprezentând un procent 
de 63,09%, i 62 solda i i grada i profesioni ti (S.G.P.), respectiv un procent de 
36,91% dintr-o unitate militar  special , având sex, grade, studii, func ii i vârste 
diferite. Grupul (popula ia din care a fost format lotul experimentului) este compus din 
504 subiec i. Se în elege astfel c , din perspectiva particip rii, cercetarea este una 
selectiv , inându-se cont c  reprezentativitatea, ca i calitatea esen ial  a lotului, 
trebuie s  reproduc  cât mai fidel structurile i caracteristicile membrilor organiza iei 
din care a fost extras. Astfel, am procedat la divizarea, stratificarea membrilor 
organiza iei dup  criteriul: categoria corpului de personal din care face parte. Au 
rezultat trei clase: primele dou , din cadre – ofi eri, m.m. i subofi eri, i a treia din 
s.g.p. Apoi, s-a luat din fiecare clas  o propor ie cumulat , de 35% la cadre i 13% la 
s.g.p., i a fost inclus  în lot (tabelul nr. 1). Selectarea participan ilor s-a realizat prin 
calculul frac iei de e antionare (f), cu formula f=n/N (n = num rul participan ilor în lot; 
N = num rul total al membrilor grupului), rezultând astfel distan a dintre dou  
elemente succesive (subiec i) de pe lista cu ordinea de încadrare a deta amentului, 
respectiv f =3 pentru cadre i f = 8 pentru s.g.p. Componen a lotului utilizat în 
cercetare i reparti ia pe categorii de personal este prezentat  în tabelul nr. 1. 

 
Tabelul nr. 1 - Componen a lotului de studiu 

Reprezentarea subiec ilor în func ie de categoria militar  
Subloturi Num r subiec i Procente 

1 Ofi eri  64 38,1 % 
2 Subofi eri i m.m. 42 25 % 
3 S.G.P. 62 36,9 % 

Total 168 100 % 
 
Interpretarea statistic  a datelor ob inute 
Interpretarea distribu iei subiec ilor pe zone de stres conform etalonului 

inventarului F.S.-J.M.A. 
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Conform etalonului probei, distribu ia subiec ilor, pe cele trei subloturi, în 
func ie de zona de stres în care se încadreaz , este urm toarea (tabelul nr. 2, figura nr. 1). 

Tabelul nr. 2 - Distribu ia subiec ilor pe zone de stres 
Zona 

de stres Categorie militar  Frecven  
subiec i 

Total 
subiec i Procente 

1 Solda i i grada i profesioni ti 4 4 2,4% 

2 Mai tri militari i subofi eri 
Solda i i grada i profesioni ti 

16 
24 40 23% 

3 
Ofi eri  
Mai tri militari i subofi eri 
Solda i i grada i profesioni ti 

50 
26 
34 

110 65,5% 

4 Ofi eri 14 14 8,3% 
5 - - - - 

 
Figura 1. Reprezentarea grafic  a distribu iei subiec ilor pe zone de stres 
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Std. Dev = ,61  
Mean = 2,8

N = 168,00

 
Conform tabelului i histogramei al turate, se observ  c  distribu ia 

subiec ilor pe cele cinci zone de stres este relativ normal , graficul putând fi 
aproximativ o curb  normal  (media=2,80; mediana = 3,00; modul=3,00). 

• majoritatea subiec ilor (65,5 %) se încadreaz  în zona de stres Z3, deci 
putem aprecia c  militarii afla i în diversele misiuni la care au participat pe parcursul 
anului 2012, s-au reg sit în zona normal  a stresului. În aceast  zon  se reg sesc 
subiec i din toate categoriile militare, cei mai mul i fiind ofi eri. 

• 23,8 % din subiec i, se situeaz  în zona de stres Z2, care indic  un nivel 
de stres sc zut, uneori prea sc zut, ceea ce poate determina un randament sub 
capacit ile reale ale subiec ilor. În aceast  zon  se reg sesc numai dou  categorii 
militare, respectiv mai tri militari i subofi eri i solda i sau grada i profesioni ti. 

• în zona de stres Z4, zon  a stresului ridicat , se reg sesc un procent de 
doar 8,3 % dintre subiec i, to i f când parte din categoria ofi eri. 

• în zona de stres Z1, caracterizat  printr-un nivel al stresului primejdios 
de sc zut, deci un stres prin subsolicitare, se reg sesc un procent de 2,4 % dintre 
subiec i, adic  4 persoane din categoria solda ilor i grada ilor profesioni ti. 
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La o analiz  atent  a rezultatelor ob inute în cadrul fiec rei categorii de 
militari, sunt eviden iate urm toarele aspecte: 

Tabelul nr. 3 - Distribu ia subiec ilor pe zonele de stres în func ie de categoria militar  

Categoria militar  Zona de stres Frecven  
subiec i Procent (%) Total procent 

(%) 

Ofi eri 3 
4 

50 
14 

78,1 
21,9 100 

Mai tri militari i 
subofi eri 

2 
3 

16 
26 

38,1 
61,9 100 

Solda i i grada i 
profesioni ti 

1 
2 
3 

4 
24 
34 

6,5 
38,7 
54,8 

100 

• majoritatea subiec ilor ofi eri (78,1 %) se încadreaz  în zona normal  de stres 
(Z3) i numai 21,9 % dintre ace tia se situeaz  în Z4, zon  cu nivel de stres ridicat; 

• categoria mai trilor militari i subofi erilor se situeaz  în întregime în 
zonele normale ale stresului (majoritatea, de 61,9%), i cu un nivel de stres sc zut 
(38,1%); 

• solda ii i grada ii profesioni ti se încadreaz  asemenea mai trilor 
militari i subofi erilor, în zonele normale ale stresului (majoritatea de 54,8%) i cu 
un stres sc zut (38,7%), i numai un procent nesemnificativ, de 6,5% se situeaz  în 
zona de stres foarte sc zut. 

În încercarea de a oferi o explica ie pentru distribu ia subiec ilor pe cele 
cinci zone de stres, prezentat  anterior, am comparat mediile ob inute de c tre 
ace tia pe cele ase scale ale inventarului, pentru fiecare categorie militar  i fiecare 
zon  de stres. Acest lucru este relevant, întrucât fiecare scal  are drept maxim i 
minim acela i num r de puncte (min N.B.=16; max. N.B.=48). Mediile ob inute pe 
cele ase scale ale probei, au fost ierarhizate în ordine cresc toare, luându-le în 
calcul pe primele trei. Rezultatele ob inute sunt prezentate în tabelul nr. 4. 

Tabelul nr. 4 - Ierarhizarea mediilor ob inute pe cele ase scale ale inventarului, în 
func ie de categoria militar  i încadrarea în zona de stres 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Cat. 

Mil. I II III I II III I II III I II III - 
1   M 

20.12
R 

19.58
O 

18.68
M 

22.17
O 

22.14
R 

21.43 
- 

2  S 
15.70

M 
11.25

O,R 
9,88

    - 

3 S 
11.50 

M 
8.00 

R,P 
7.00 

S 
14.17

M 
12.33

O 
11.08

    - 

 
Legend : Categoriile militare sunt: 1 = ofi eri, 2 = mai tri militari i subofi eri,  

3 = solda i i grada i profesioni ti; 
Cifrele romane reprezint  locul scalei respective într-o ierarhie de la I la III, iar cifrele 

arabe de sub simbolurile scalelor reprezint  mediile acestora; 
Scalele inventarului sunt: V-stil de via , M-mediu, S-simptome, O-slujb /ocupa ie,  

R-rela ii interpersonale, P-personalitate. 
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Acumularea de stres are surse diferite, surprinse prin intermediul scalelor 
inventarului F.S.-J.M.A. Acestea ne arat  poten ialii factori r spunz tori de 
încadrarea fiec rui subiect într-o anume zon  de stres, dup  cum urmeaz : 

• la categoria militar  1 (ofi eri), la subiec ii situa i în zona de stres ridicat 
(Z4), apreciem c  principalele cauze de stres ar putea fi factorii de mediu, de 
ocupa ie i specificul rela iilor interpersonale; 

• la categoria militar  3 (solda i i grada i profesioni ti), singura categorie 
ce include i subiec i situa i în zona de stres primejdios de sc zut (Z1), apreciem c  
principalele cauze de stres ar putea fi factorii de mediu, rela iile interpersonale i 
personalitatea. 

Cercetarea a continuat cu interpretarea diferen elor dintre medii între cele 
trei subloturi privind nivelul stresului acumulat. 

Pentru a verifica dac  militarii care au ca sarcin  de lucru conducerea, 
planificarea i r spunderea pentru desf urarea activit ilor, sunt predispu i spre 
acumulare de stres, într-o m sur  mai mare decât cei care au ca sarcin  de lucru 
execu ia i partea aplicativ , am comparat mediile scorului total (Tg) pe cele trei 
categorii militare: ofi eri, mai tri militari i subofi eri i solda i i grada i 
profesioni ti. 

 
Tabelul nr. 5 - Diferen e dintre medii între cele trei subloturi  

privind nivelul stresului cotidian 

m1 110,47 
m2 81 
M3 73,94 
t1 6,48 
T2 9,28 
t3 1,46 

Dac  t > 1.96, diferen a dintre medii este semnificativ  la pragul de 
p<0,05; 

Dac  t > 2,58, diferen a dintre medii este semnificativ  la pragul de 
p<0,01; 

Dac  t < 1.96, diferen a dintre medii este nesemnificativ . 
Din tabelul prezentat anterior rezult  c : 
• exist  diferen e semnificative între intensitatea stresului acumulat de 

c tre ofi eri fa  de intensitatea stresului acumulat de mai tri militari i subofi eri i 
solda i si grada i profesioni ti; 

• nu exist  diferen e semnificative între intensitatea stresului acumulat de 
c tre mai tri militari i subofi eri i cea a stresului acumulat de solda i i grada i 
profesioni ti. 

 
Concluzii: 
• aspectul care se desprinde din aceast  analiz  este c , la momentul 

administr rii probei, majoritatea militarilor afla i în misiune se situau în zona 
normal  de stres, în timp ce în zonele critice, prin suprasolicitare (Z4) i prin 
subsolicitare (Z1), se reg sea un procentaj relativ sc zut de subiec i. 
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• de remarcat este faptul c  subiec ii situa i în zona de stres ridicat (prin 
suprasolicitare), fac parte numai din categoria ofi erilor, iar aceia cu stres prin 
subsolicitare, din cea a solda ilor i grada ilor profesioni ti. Deci, ofi erii, prin 
natura muncii pe care o desf oar , sunt predispu i spre acumulare de stres, în mai 
mare m sur  decât mai trii militari i subofi erii sau solda ii i grada ii 
profesioni ti. 

Un alt aspect important de eviden iat este acela c , în zona de stres cu cea 
mai mare intensitate, Z5, nu se situeaz  nici un subiect. 

Interpretarea distribu iei subiec ilor în func ie de scorul total ob inut la 
scala lui Holmes  

Rezultatele ob inute de c tre subiec i, pe cele trei subloturi sunt 
urm toarele (tabelul nr.6, figurile 2, 3 i 4). 

 
Tabelul nr. 6 - Distribu ia subiec ilor pe zonele de stres  

în func ie de categoria militar  
Categoria 
militar  

Zona de 
stres 

Frecven  
subiec i Procente Total 

procente 

Ofi eri 
1 
2 
3 

48 
14 
2 

75% 
21,8% 
3,2% 

100% 

Mai tri militari 
i subofi eri 

1 
2 
3 

24 
16 
2 

57,14% 
38,10% 
4,76% 

100% 

Solda i i 
grada i 

profesioni ti 

1 
2 
3 
4 

30 
24 
4 
4 

48,38% 
38,70% 
6,46% 
6,46% 

100% 

 
Figura 2 - Reprezentarea grafic  a distribu iei ofi erilor pe zone de stres la scala lui 

Holmes 
 

SCALA HOLMES ZONA

4,003,503,002,502,00

SCALA HOLMES ZONA

Fr
eq

ue
nc

y

60

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = ,47  
Mean = 3,19

N = 64,00

 
 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
21

Figura 3 - Reprezentarea grafic  a distribu iei mai trilor militari i subofi erilor  
pe zone de stres la scala lui Holmes 
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Figura 4 - Reprezentarea grafic  a distribu iei solda ilor i grada ilor profesioni ti 
pe zone de stres la scala lui Holmes 
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Tabelul nr. 7 - Valorile indicatorilor statistici pe cele trei subloturi 
Indicatori Ofi eri Mai tri militari i subofi eri Solda i i grada i profesioni ti 

Media 1,28 1,48 1,70 
Mediana 1 1 2 
Modul 1 1 1 

Abaterea 
standard ,52 ,59 ,85 

Varian a ,27 ,35 ,73 
Minim 1 1 1 
Maxim 3 3 4 

Dup  cum se observ  din tabelele i histogramele de mai sus, distribu ia 
subiec ilor este relativ normal . 

Majoritatea subiec ilor se încadreaz  în zona de stres Z1, deci apreciem c  
cei mai mul i militari afla i în aceast  misiune s-au reg sit în zona normal  a stresului. 
Aici se reg sesc subiec i din toate categoriile militare, cei mai mul i fiind ofi eri. 

În zona de stres Z2, care indic  o u oar  criz  de via  se afl  un procent relativ 
sc zut de subiec i. Aici se g sesc într-o propor ie mai mare numai dou  categorii militare, 
respectiv mai tri militari i subofi eri i solda i i grada i profesioni ti. 
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În zona de stres Z3, zon  ce indic  o criz  medie de via  se afl  subiec i 
din toate categoriile militare, dar cei mai mul i sunt solda i i grada i profesioni ti. 

Zona de stres Z4, caracterizat  printr-o criz  major  de via  cuprinde 
numai categoria solda i i grada i profesioni ti, adic  4 persoane. 

Interpretarea datelor ob inute prin corelarea scorurilor inventarului de 
personalitate LP – 1 cu cele ale probelor de evaluare a nivelului de stres 

Rezultatele ob inute de c tre subiec ii investiga i cu chestionarul LP – 1 A nu 
au fost interpretate în sine, ci numai prin prisma posibilelor corela ii între acestea i 
rezultatele ob inute la probele pentru evaluarea nivelului de stres. 

În scopul fundament rii obiectivului principal, am realizat corela ii 
comparative (pe întreg lotul) între urm toarele probe (tabelul nr. 8): 

• chestionarul de personalitate LP – 1A – inventarul pentru evaluarea 
nivelului de stres – Julian Melgosa (F.S.-J.M.A.) – Scala lui Holmes (S.H.); 

• chestionarul de personalitate LP – 2A – inventarul pentru evaluarea 
nivelului de stres – Julian Melgosa (F.S.-J.M.A.) – Scala lui Holmes (S.H.); 

• inventarul pentru evaluarea nivelului de stres – (F.S.-J.M.A.) – Scala lui Holmes.  

Tabelul nr.8 - Corela ii LP – 1A – F.S.-J.M.A. – S.H. 
LP-1A

SH
FS-
JMA 

N A D E S Td I Fd Nle 

Z stres .354** .286** .441** .390** - .248** .261** .370** .437** 
Tg. .474** .464** .537** .556** -220** .484** .382** .451** .521** 
V - .228** .200** .271** - .227** - - .176* 
M .415** .407** .445** .403** -226** .334** .354** .404** .464** 
S .486** .280** .466** .418** -331** .358** .440** .329** .461** 
O .484** .390** .413** .468** -216** .492** .350** .362** .398** 
R .420** .452** .507** .533** -167* .458** .306** .446** .491** 
P - .204** .231** .246** - - - .211** .197** 
S.H.-Zs .326** .358** .389** .336** - .307** .249** .308** .364** 
Sc.H.Tg. .451** .427** .430** .376** - .341** .250** .401** .443** 

* - Corela ie semnificativ  la pragul de 0,05  
**- Corela ie semnificativ  la pragul de 0,01 
 
Dup  cum reiese din tabelul de mai sus, între cele trei probe psihologice s-au 

înregistrat urm toarele corela ii: 
• Corela ii înalt semnificative pozitive la pragul de 0,01 între scorul total (Tg) 

al inventarului F.S.-J.M.A. i scalele chestionarului LP – 1A; nevrozitate, agresivitate, 
depresie, excitabilitate, tendin a de dominare, inhibi ie, fire deschis  i echilibru 
emo ionale, i corela ii semnificative negative la pragul de 0,05 cu scala sociabilitate; 

• Corela ii înalt semnificative pozitive la pragul de 0,01 între zona de stres 
(Z stres) a inventarului F.S.-J.M.A. i scalele chestionarului LP – 1A: nevrozitate, 
agresivitate, depresie, excitabilitate, tendin a de dominare, inhibi ie, fire deschis  i 
echilibru emo ional. 
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• În ceea ce prive te inventarul de evaluare a nivelului de stres, se observ  faptul 
c  totalul s u general i zona de stres coreleaz  puternic semnificativ cu scalele 
chestionarului LP – 1 A, dar nu toate scalele probei F.S.-J.M.A. coreleaz  în aceea i m sur  
(de exemplu, scalele „Stil de via ” i „Personalitate” coreleaz  în mai mic  m sur ). 

• Totodat , scorul total al Scalei lui Holmes (Tg) i zona de stres a 
acesteia coreleaz  semnificativ pozitiv cu scalele chestionarului LP – 1A: 
nevrozitate, agresivitate, depresie, excitabilitate, tendin a de dominare, inhibi ie, fire 
deschis  i echilibru emo ional. 

Corela iile rezultate relev  faptul c  un subiect care acumuleaz  un nivel 
ridicat de stres sau se afl  într-una din zonele de stres primejdios de sc zute sau 
ridicate, manifest  tulbur ri psihosomatice, agresivitate i imaturitate emo ional  la 
nivel dispozi ional i chiar real, dispozi ie general  proast , iritabilitate, 
susceptibilitate, emotivitate, egocentrism, suspiciozitate, neîncredere în for ele 
proprii; sunt incapabili de rela ionare i manifest  o atitudine dezinvolt  cu tendin  
spre autocritic , au o dispozi ie labil  i sunt vulnerabili la frustrare. 

Acelea i explica ii justific  corela iile între scorul total (Tg) i zona de 
stres (Z) ale scalei lui Holmes i scalele men ionate din chestionarul LP – 1A. 

În continuare, am calculat procentele subiec ilor cu accentu ri pe diferitele 
laturi ale personalit ii i aceia care au scoruri ridicate ale acumul rii de stres la F.S.-
J.M.A. i S.H. (tabelele 9 i 10). 

 
Tabelul nr.9 - Accentu ri pe diferite laturi ale personalit ii a celor cu scor înalt  

al acumul rii de stres la F.S.-J.M.A. 
N A E S C Td I FD Extr NLE 

31,25% 37,50% 6,25% 12,50% 12,50% 12,50% 18,75% 12,50% 12,50% 37,50% 
Subiec ii viza i au fost cei cu scor total (Tg) al acumul rii de stres la F.S.-

J.M.A. mai mare de 113. 
În urma analizei la nivelul celor dou  probe, se constat  c  subiec ii care 

acumuleaz  un nivel mai mare de stres prezint  un puternic dezechilibru al sferei 
afectiv-emo ionale, o puternic  somatizare a afectelor, dar i o sc zut  rezisten  la 
frustrare, manifestat  prin impulsivitate i agresivitate verbal . 

 
Tabelul nr.10 - Accentu ri pe diferite laturi ale personalit ii a celor cu scor înalt  

al acumul rii de stres la S.H. 
N A E S C Td I FD Extr NLE 

29,75
% 

35,25
% 

5,8
% - - 12

% 
18,25

% 
12,85

% 
12,75

% 
38,25

% 
Subiec ii viza i au fost cei cu un scor total (Tg) al acumul rii de stres la 

S.H. mai mare de 151. 
Prelucr rile statistice de mai sus ilustreaz  faptul c  persoanele cu un nivel 

ridicat al acumul rii de stres sunt cele cu structuri de personalitate care prezint  
diferite accentu ri. 

Putem trage concluzia c  excitabilitatea, tulburarea în sfera echilibrului 
emo ional, tendin a de dominare, starea dispozi ional  depresiv , nevrozitatea i 
agresivitatea se pot manifesta pe fondul unor acumul ri de stres în cadrul 
misiunilor de lupt . 
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Tabelul nr. 11 - Corela ii LP – 2A – F.S.-J.M.A. – S.H. 
 E. LP-2A L. LP-2A P. LP-2 N. LP-2 C. LP-2 
Z stres -178* -422** .307** - .192* 
Tg -250** -407** 337** - .296** 
V - -223** .215** - - 
M - -403** .272** - .166** 
S -268** -219** .195*  .319** 
O -330** -304** .290** - .333** 
R -218** -392** .307** - .282** 
P - -228** - - - 
Sc.H Z 
stres - -396** .301** -196* .166* 

Sc.H Tg -190* -403** .321**   
* - Corela ie semnificativ  la pragul de 0,05  
**- Corela ie semnificativ  la pragul de 0,01 
 
Dup  cum rezult  din tabelul prezentat anterior, între cele trei probe 

psihologice exist  urm toarele corela ii: 
• Corela ii înalt semnificative pozitive la pragul de 0,01 între scorul total 

(Tg) al inventarului F.S.-J.M.A. i scalele chestionarului LP – 2A: psihotism i 
tulbur ri de comportament, corela ii înalt semnificative negative la pragul de 0,01 cu 
scalele: Extraversie – introversie i Lie – Minciun .  

• Corela ii semnificative pozitive la pragul de 0,01 i 0,05 între zona de 
stres (Z) a inventarului F.S.-J.M.A. i scalele chestionarului LP – 2A: psihotism i 
tulbur ri de comportament i corela ii semnificative negative la pragul de 0,01 i 
0,05 cu scalele de Extraversie-introversie i Lie-Minciun . 

• Se mai observ  c , nu s-au înregistrat corela ii cu scala nervozitate a 
chestionarului LP – 2A. 

• În ceea ce prive te inventarul de evaluare a nivelului de stres (F.S.-
J.M.A.), se observ  faptul c  totalul s u general (Tg) i zona de stres (Z) coreleaz  
semnificativ cu scalele men ionate ale chestionarului LP – 2A, dar nu toate scalele 
probei F.S.-J.M.A. coreleaz  în aceea i m sur  (de exemplu: scalele ,,stil de via ”, 
,,mediu” i ,,personalitate” coreleaz  în mai mic  m sur ). 

• De asemenea, scorul total al Scalei lui Holmes (Tg) în zona de stres a 
acesteia coreleaz  semnificativ (pozitiv sau negativ la nivelul celor dou  praguri de 
0,01 i 0,05) cu scalele chestionarului LP – 2A. 

Corela iile rezultate dintre chestionarul LP – 2A i cele dou  probe de 
evaluare a nivelului de stres se justific  prin faptul c  subiec ii care au acumulat un 
nivel ridicat de stres sau se afl  într-una din zonele de stres primejdios de sc zute 
sau ridicate, prezint  agresivitate i r ceal  afectiv , preferin  pentru lucruri 
ciudate, înclina ii pentru senza ii puternice i pericol, o anume incapacitate de 
integrare social  i control incomplet al sferei afectiv-volitive. 
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Tabelul nr. 12 - Corela ii F.S.-J.M.A. – S.H. 
F.S.-

J.M.A. 
S.H. 

Tg V M S O R P Sc.H. 
Stres 

Sc.H. 
Tg 

Z Stres .834** .511** .692** .603** .669** .745** .331** .882** .944** 
Tg - .555** .770** .802** .885** .900** .291** .787** .670** 
V - - .284** .244** .442** .422** .179* .508** .381** 
M - - - .544** .620** .657** .207** .639** .560** 
S - - - - .722** .662** .191** .569** .504** 
O - - - - - .783** .216** .644** .558** 
R - - - - - - .299** .676** .573** 
P - - - - - - - .314** .214** 
Sc.H Stres - - - - - - - - .814** 

* - Corela ie semnificativ  la pragul de 0,05  
**- Corela ie semnificativ  la pragul de 0,01 
 
Din tabelul nr. 12 rezult  urm toarele corela ii între cele dou  probe de 

evaluare a nivelului de stres (F.S.-J.M.A. i S.H.), astfel: 
• corela ii înalt semnificative pozitive la pragul de 0,01 între scorurile 

totale (Tg) i zonele de stres (Z); 
• corela ii înalt semnificative pozitive la pragul de 0,01 între scorurile 

totale (Tg) i zonele de stres (Z) i scalele inventarului F.S.-J.M.A. 
Corela iile între rezultatele celor dou  probe de evaluare a nivelului de 

stres induc concluzia c  acestea m soar  relativ acelea i aspecte ale stresului. 
 

V. CONCLUZII PRELIMINARE 
 

În urma analiz rii rezultatelor ob inute prin interpretarea probelor aplicate 
lotului men ionat, putem aprecia urm toarele aspecte privind confirmarea ipotezelor 
stabilite anterior: 

• Ipoteza num rul 1 se confirm , deci la subiec ii care au acumulat un 
anumit nivel de stres apar modific ri ale dinamicii psihice; 

• Ipoteza num rul 2 se confirm , deci militarii care au ca sarcin  de lucru 
activit i cu un grad ridicat de responsabilitate, precum: conducerea, organizarea, 
planificarea, controlul i r spunderea pentru desf urarea activit ilor i ac iunilor de 
lupt , sunt predispu i spre acumulare de stres într-o m sur  mai mare decât subiec ii 
care au ca sarcin  de lucru execu ia; 

• Ipoteza num rul 3, de asemenea, se confirm , astfel, mediul i condi iile 
austere impuse de participarea la misiuni speciale nu reprezint  implicit un factor 
declan ator al acumul rii de stres. 

• Ipoteza num rul 4, cu referire la faptul c  subiec ii, care prezint  
anumite tendin e spre accentu ri ale structurii de personalitate, sunt predispu i spre 
acumulare de stres, comparativ cu subiec ii care au o structur  de personalitate 
echilibrat , se confirm . inând cont de valorile corela iilor existente între probele 
de evaluare a structurii de personalitate i probele de evaluare a nivelului de stres, 
apreciem c , într-adev r, subiec ii care prezint  anumite tendin e spre accentu ri 
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sunt mai predispu i spre acumulare de stres decât subiec ii care prezint  o structur  
de personalitate echilibrat . 

În urma studiului realizat, se poate afirma c  în cadrul unit ii speciale au 
fost pu ine cazuri de stres generat de situa iile limit , dar nu au fost cazuri de stres 
posttraumatic. Ofi erii, cei care organizeaz  i conduc diferitele misiuni speciale i 
r spund pentru acestea, resimt în general i sunt predispu i la acumularea unui nivel 
mai ridicat de stres ca urmare a muncii lor, în compara ie cu celelalte categorii de 
personal. 

De asemenea, din studiu se desprinde concluzia c , persoanele cu anumite 
accentu ri ale structurii de personalitate sunt predispuse la acumul ri mai mari de 
stres decât cele cu o structur  echilibrat .  

Recomand m, inând cont c  un ofi er din 5 i un s.g.p. din 14, sunt 
predispu i c tre acumulare de stres, dar i din alte motive (rela ion ri deficitare, 
posibile surse de conflict etc.), ca persoanele cu accentu ri ale structurii de 
personalitate s  nu fie admise în deta amentele de misiuni interna ionale. 

În acela i context, se impune a adapta, experimenta i etalona noi probe 
pentru evaluarea nivelului de stres i, implicit, a posibilelor modific ri psihice la 
militari în multiplele situa ii limit  în care ac ioneaz . 

inând cont de noile condi ii în care ac ioneaz  militarii români, este 
necesar  elaborarea unei metodologii de evaluare a nivelului de stres i a 
implica iilor psihosociale ale acestuia pentru grupurile militare, vizând în special 
unit ile operative, deoarece se afl  de cele mai multe ori în fa a unor situa ii limit . 

Interpretarea rezultatelor cercet rii demonstreaz  importan a evalu rii 
nivelului de stres care poate afecta grupurile militare aflate în situa ii limit , a 
stabilirii de programe de gestionare a stresului, conduite antidistres conjuncturale, a 
elabor rii unor strategii privind evitarea stresurilor generate de participarea în teatrul 
de opera ii i a modalit ilor de prevenire sau atenuare a distresului în cadrul 
activit ilor specifice misiunii. 
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STATUTUL I ROLUL FEMEILOR  
LA BORDUL NAVELOR FOR ELOR NAVALE ROMÂNE 

 
 

Ciprian HANCIUC∗ 
M d lina BOTEANU∗∗ 

 
 

I. STUDIU COMPARATIV PRIVIND ACCESUL PERSONALULUI 
FEMININ ÎN ALTE ARMATE 

 
În ultimele decenii, femeia a evoluat atât pe plan social, cât i pe plan 

militar, a început s  ocupe diferite func ii de conducere i a demonstrat c  este la fel 
de capabil  ca i b rbatul, ba chiar c  poate excela în anumite domenii, mult mai 
bine decât b rba ii. În ultimele decenii, statutul, situa ia i num rul femeilor care fac 
armata i care î i aleg o carier  în armat  a evoluat, astfel încât, în Norvegia, în 
1999, în func ia de ministru al ap r rii a fost numit  o femeie i de asemenea, în 
S.U.A., în 2001, patru dintre ele au c p tat gradul de general de corp de armat  sau 
de corp aerian/viceamiral. Cel mai înalt grad atins de c tre o femeie, în armata 
canadian , este cel de general de brigad  în For ele aeriene i de comandant de vas 
în Marin . 

Gradul de integrare al femeilor în armat  difer  de la o ar  la alta, în 
func ie de tradi ie i cultur . Accesul femeilor în câteva din armatele statelor 
membre NATO se prezint  astfel: 

Nr. 
crt. 

State 
membre NATO (%) 

1 S.U.A. 14 % 
2 Slovenia 13 % 
3 Canada 10,8 % 
4 Belgia 7,8 % 
5 Fran a 7,5 % 
6 Norvegia 7,5 % 
7 Olanda 7,2 % 
8 Marea Britanie 6,7 % 
9 Portugalia 5 % 
10 Danemarca 5 % 
11 Grecia 3,75 % 
12 Spania 2,3 % 

13 Germania 24% - servicii medicale 
37% - fanfara militar  

                                                 
  ∗Psiholog, U.M. 02150 Bucure ti 
∗∗ Psiholog, U.M. 02150 Bucure ti 
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Nr. 
crt. 

State 
membre NATO (%) 

14 Turcia Doar 680 ofi eri femei 
15 Islanda Nu de ine armat  
16 Luxemburg Nu are cadre militare femei 

Pentru a facilita accesul i integrarea femeilor cât mai rapid în for ele 
armate, au fost adoptate diverse m suri menite s  îmbun t easc  calitatea vie ii 
militarilor femei. 

În Danemarca: s-au modificat baremele probelor fizice, pentru a permite 
femeilor s  se înroleze ca voluntare.   

În Belgia, pentru prima dat , 9 femei au fost încadrate pe un minehunter 
(vân tor de mine), reprezentând 19% din echipaj.  

În Canada, femeile continu  s  avanseze în pozi iile de lider; astfel, în 
anul 2003, în For ele Aeriene, o femeie a devenit comandant de escadron. De 
asemenea, o femeie a devenit tehnician de interven ie, una dintre cele mai dificile i 
solicitante func ii din For ele Canadiene.  

Fran a consider  deschis accesul femeilor în majoritatea func iilor, 
excep ie f când cele care implic  un contact direct cu for ele inamice: la bordul 
bombardierelor, al submarinelor, în unele unit i de marin  sau jandarmerie, precum 
i în trupele speciale.  

Ministerul Ap r rii din Germania a reevaluat criteriile referitoare la 
recrutarea femeilor, din 2000, de când una din candidatele la func ia de tehnician de 
mentenan  a f cut o plângere, prin care cerea ca femeile s  aib  acces, conform 
legilor europene, în toate categoriile de for e. Din 2001, acestea au acces la toate 
func iile din armata german , dac  îndeplinesc condi iile de încadrare impuse pentru 
b rba i.  

Armata german  în anul 2005, a inclus un num r de 16.000 de femei, din 
care în For ele Navale: 1600 (150 ofi eri, 770 subofi eri, 180 militari angaja i, 500 
ofi eri i subofi eri în rezerv ). 

În Grecia, cele mai înalte pozi ii în ierarhie le-au atins medicii militari -  
ofi eri. Începând cu anul 1990, femeile au fost admise i în alte coli militare sau 
academii. 

În anul 2000, în Olanda, primele femei au terminat Cursul avansat pentru 
ofi eri de stat major din For ele Aeriene, iar pentru prima oar , o femeie a fost 
avansat  comandor în For ele Navale. Tot în acela i an, o femeie a devenit ofi er 
secund pe o nav  dragoare. 

Femeile din Portugalia au fost acceptate în Marin , îns  nu au acces la 
unele specialit i de lupt .  

În for ele armate spaniole, femeile au acces în orice func ii de ofi eri i 
subofi eri, cu excep ia unit ilor tactice i operative, for elor speciale, submarinelor, 
for elor amfibii i a navelor mici f r  spa ii corespunz toare.  

În Turcia, femeile sunt admise numai ca ofi eri, existând, în 2003, un 
num r de 680 de femei ofi er încadrate în marin , avia ie, trupe terestre i 
jandarmerie.  
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Marea Britanie: un num r de 2.890 de femei (7,8 %) lucreaz  în Marina 
Regal , 745 fiind îmbarcate pe 50 de nave. Femeile sunt înc  excluse din Infanteria 
Marin , Corpul Regal de Armat  Blindat i din Regimentul Regal al For elor 
Aeriene. Oficialii britanici vor reconsidera accesul femeilor în diferitele specialit i, 
chiar i în cea de scafandri deminori.  

Statele Unite: accesul femeilor este permis la 88.2% dintre func ii. 
În Italia, accesul femeilor la ocuparea unor func ii de ofi er i subofi er, în 

serviciul activ, precum i posibilitatea de a se înrola pe baz  de voluntariat a fost 
reglementat printr-o lege din 1999. Astfel, în anul 2000, la Academia Militar , pân  
la 20 % (31 de studente) din locurile scoase la concurs pentru For ele Navale au fost 
ocupate de femei, iar dintre femeile (ofi er) care au absolvit cursuri universitare 
militare, în domeniile medical i administrativ, 32,2 % din totalul posturilor 
disponibile au fost repartizate în For ele Navale Italiene. De i integrarea femeilor în 
armata italian  este într-un stadiu incipient (cel mai înalt grad de inut, în prezent, de 
o femeie este locotenent), nu sunt opreli ti în privin a promov rii acestora.  

În mod teoretic, posturile din for ele armate ale rilor membre NATO sunt 
deschise femeilor, dar în practic , accesul acestora la anumite specializ ri (care in 
de capacitatea fizic  i cea a eficacit ii în lupt ) sunt restric ionate. Majoritatea 
femeilor lucreaz  în unit i de logistic  i de sus inere a luptei. 

 
II. TR S TURILE PERSONALIT II FEMININE I ROLUL 

ACESTORA ÎN CONTURAREA STATUTULUI LOR ÎN ORGANIZA IILE 
MILITARE 

 
Dou  dintre motivele pentru care femeile nu ocup  în armat  o pozi ie 

înalt  sunt descrise ca fiind: 
• excluziunea femeii de c tre b rba i 
• lipsa suportului social printre femei 
Excluderea pe plan func ional se realizeaz  prin încredin area unor misiuni 

administrative. Un exemplu este acela al femeilor, care nu sunt cooptate al turi de 
colegii lor, fiindu-le încredin ate alte misiuni.  

Ultimele decenii au adus inova ii tehnologice modificând natura r zboiului 
i reducând luptele tradi ionale, corp la corp, astfel ne mai existând nici un motiv de 

a refuza femeile competente din punct de vedere fizic i intelectual. 
Din punct de vedere psihologic, femeile sunt excluse din cauza rolului 

diferit de cel al b rba ilor, fiind deseori h r uite sexual. În ceea ce prive te inuta, 
spre deosebire de b rba i care se pot îmbr ca (exceptând perioadele când uniforma 
este obligatorie) cum doresc, femeile sunt obligate s  se îmbrace „decent” pentru a 
nu crea probleme.  

Dar care ar fi punctele forte ale femeilor?  
Femeile din mediul militar sunt mult mai pasionate i motivate 

profesional. Motiva ia i dorin a de a reu i sunt mult mai mari. Femeile sunt 
considerate perfec ioniste, b t ioase, conflictuale, înc p ânate i hot râte. Toate 
dificult ile care se ivesc în mod inevitabil sunt eliminate odat  cu acumularea de 
experien , femeile aflându-se permanent în lupt  pentru a demonstra de ce sunt 
capabile. 
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S  nu uit m c  femeia este mai puternic  pe termen lung i mult mai 
rezistent  în privin a durerii. Poate mai pu in rezistent  la ocuri emo ionale, dar 
lucrul acesta se poate corecta prin faptul c  este extrem de ambi ioas  i dornic  s  
se afirme. Femeile sunt din ce în ce mai dispuse s - i asume responsabilit ile unei 
cariere pentru a avea independen a, mai ales din punct de vedere financiar. 

Ca dimensiuni compensatorii ale puterii fizice reduse pot fi considerate: 
inteligen a emo ional  i social , abilit ile lingvistice, capacitatea de a desf ura 
mai multe sarcini concomitent etc. 

Performan a b rba ilor nu este afectat  negativ de prezen a femeilor în 
unitate. Mai mult, studiile demonstreaz  c  o capacitate bun  de conducere 
atenueaz  reac iile morale negative ale b rba ilor în condi iile particip rii unui 
partener de sex feminin. Integrarea sexual  faciliteaz  munca în echip  i coeziunea 
i reduce izolarea i marginalizarea. Cercet rile au ar tat c  performan a femeilor 

cre te i atitudinile se modific  în contextul instruirii comune.  
Politicile de selec ie, de angajare, precum i cultura institu ional  servesc 

în mai mare m sur  ca bariere în participarea i înrolarea femeilor decât evaluarea i 
instrumentele. De i nu exist  restric ion ri formale, exist  limit ri în ceea ce 
prive te participarea femeilor în for ele armate.  

Argumentele criticilor femeilor în uniform  i al rolului lor sunt: slaba 
preg tire fizic , instabilitatea emo ional , pot produce o ruptur  a coeziunii, o 
sc dere a angajamentelor i pot compromite ordinea i disciplina în armat .   

Se ridic  problema eficacit ii femeilor în lupt , un contraargument fiind 
capacitatea fizic . Femeile sunt mai pu in performante decât b rba ii în ceea ce 
prive te for a corporal . Teste realizate în armata american  au ar tat c , datorit  
constitu iei fizice, diferit  de cea a b rbatului, femeile au o putere de munc  diferit . 
Ele pot compensa dezavantajele fizice (realizeaz  în timpul instruc iei 60% din 
randamentul b rba ilor) printr-o implicare mai profund . 

O alt  cauz  o reprezint  scorurile sc zute la testele care m soar  abilit i 
tiin ifice i tehnice, utilizate pentru a determina trebuin ele de instruire pentru 

anumite misiuni, cunoscut fiind faptul c  ofi erii, sunt recruta i din rândurile 
absolven ilor de facult i tehnice. 

i mai mult, ele pot perturba leg turile formate între b rba i prin dorin ele 
sexuale pe care le pot provoca. Moralul este important i poate fi afectat – negativ 
sau pozitiv - de schimbare.  

Graviditatea este un alt factor care duce la neparticiparea femeilor la misiuni. 
În timp ce b rba ii primesc sarcini militare caracterizate ca fiind 

„decizionale”, femeile au misiuni mult mai u oare, cu implica ii decizionale reduse 
(de ex. servicii administrative, s n tate). Comparativ cu femeile, b rba ii sunt 
promova i mai rapid i mai mult decât femeile. 

Rolul femeilor în armat  nu este de neglijat chiar dac , la ora actual , 
acestea nu aduc un aport important în luarea deciziilor. Acestea ocup  pozi ii 
administrative în cadrul armatei, lucreaz  ca medici, infirmiere, traduc toare, nu se 
poate spune c  femeile nu au un rol important, dar foarte multe dintre ele nu ocup  
roluri în pozi ii de lupt , strategie i altele.  

Problematica func iei impune prezen a unora dintre cadrele militare femei 
la serviciu 10-12 ore pe zi. Apare o problematic  de stabilire a priorit ilor: cariera 
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sau familia? Depinde de fiecare cum î i stabile te priorit ile în via . Este într-
adev r o problem  foarte grea pe care b rba ii nu o au: cum s  realizezi echilibrul 
dintre aceste dou  elemente, fiecare cu importan a lui. Bineîn eles c  familia este la 
un moment dat mai important , atât pentru b rba i, cât i pentru femei, prin sprijinul 
pe care-l acord . Aici apare avantajul/dezavantajul de a avea sau nu o familie care s  
o în eleag  i s  o sprijine.  

De acord cu faptul c  femeile nu au aceea i for  fizic  cu cea a b rba ilor, 
dar, în momentul de fa , progresul tehnic i militar a permis folosirea min ii mai 
mult decât folosirea for ei fizice.  

Femeia în armat  este înc  o problem  serioas  a for elor armate din toat  
lumea; pe lâng  schimbarea mentalit ii preconcepute c  acestea nu au ce c uta în 
armat , ar trebui f cute i unele modific ri în ceea ce prive te unit ile/subunit ile 
în care î i desf oar  activitatea. Femeile vor s  fie puse pe picior de egalitate cu 
b rba ii dar, în acela i timp, au nevoie de intimitate. 

Conturat i încercat în timp, statutul femeii în armat  este destul de bine definit, 
inând cont i de faptul c  femeile au, teoretic, acelea i pârghii de a accede în cariera 

militar . Mai trebuie doar s  încerc m s  elimin m, pe cât este posibil, acele idei 
preconcepute. Dar credem c  se întâmpl  la fel în orice domeniu de activitate, întrucât 
mai exist  înc , din nefericire, b rba i (dar i femei) care consider  c  locul femeii este 
acas , iar rolul ei este acela de casnic . Practic, ast zi, nu mai exist  domenii ,,interzise” 
femeilor, ci doar b rba i care cred c  locul i rolul femeii sunt altele. 

 
III. MOTIVA IA I PERCEP IA CADRELOR MILITARE FEMEI 

ÎN ARMATA ROMÂNIEI 
 
În România, ca urmare a Ordonan ei de Guvern nr. 137/31.08.2000, ce 

urm re te prevenirea i sanc ionarea oric rei forme de discriminare, fetele nu mai au 
locuri speciale, iar accentul este pus pe valoarea candidatului.  

Dintr-un studiu efectuat în anul 2005 de c tre Sec ia de Investiga ii 
Sociologice, referitor la Rolul profesional al cadrelor militare femei în Armata 
României, reies urm toarele concluzii: 

• cadrele militare femei nu se diferen iaz  semnificativ de colegii lor 
b rba i din punct de vedere al raport rii la profesia aleas . Atât motiva iile alegerii 
profesiei, cât i raportarea la avantajele/dezavantajele practic rii acesteia contureaz  
o imagine bazat  pe beneficii economice i sociale; 

• în ansamblu, femeile militar se dovedesc a fi mai conservatoare decât 
b rba ii, tinzând s  p streze o imagine care exclude elementele de risc implicate de 
noile misiuni ce revin armatei (în afara teritoriului na ional), cât i unele aspecte ce 
ar putea afecta negativ via a de familie (mut ri succesive dintr-o garnizoan  în alta, 
timp liber mai pu in); 

• cadrele militare femei sunt apreciate de c tre colegii i comandan ii lor 
atât pentru activitatea profesional  desf urat , cât i pentru valoarea de liant al 
colectivelor din care fac parte, stimulând, totodat , competi ia în plan profesional. 
De asemenea, opinia majoritar  a ambelor categorii de cadre militare este c  femeile 
sunt mai protejate în activitatea lor profesional , prin încredin area de sarcini mai 
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u oare i prin acordarea unui nivel mai ridicat de aten ie i îndrumare, atât din partea 
comandan ilor, cât i din partea colegilor; 

• din punctul de vedere al mentalit ilor, cadrele militare, b rba i i femei, 
nu sunt preg tite pentru o total  deschidere a domeniilor de activitate pentru femei. 
Conform opiniei dominante, cadrele militare femei sunt performante în domenii în 
care prezen a lor este mai mare i la momentul actual (medical, juridic, intenden , 
rela ii publice, înv mânt). 

O mare parte a atitudinilor negative vin din partea b rba ilor, care nu au 
mai lucrat niciodat  cu femei, ceea ce ne conduce la concluzia c  aceste atitudini 
sunt bazate pe anumite prejudec i, i nu pe o cunoa tere real  a capacit ilor 
profesionale ale acestora. 

Un element ce provoac  un nivel de satisfac ie mai sc zut în rândul 
cadrelor militare femei este reprezentat de rela iile cu subordona ii. Aceast  
nemul umire provine, cel mai probabil, din dificult ile mai mari pe care le au 
femeile cu func ii de comand  în a se impune în rela iile cu subordona ii, în 
majoritatea lor b rba i, într-un mediu perceput ca fiind un teritoriu tipic masculin. 

 
IV. SITUA IA ÎNCADR RII CADRELOR MILITARE FEMEI ÎN 

FOR ELE NAVALE 
 
Un studiu comparativ privind distribu ia pe specialit i ale cadrelor 

militare femei, încadrate pe func ii de ofi er în For ele Navale, se prezint  astfel:  

Nr. 
crt. Arma/specialitatea 2007 2015 

1 Marin  1 39 
2 Logistic /intenden  3 7 
3 Medical 4 6 
4 Financiar 4 5 
5 Comunica ii i informatic  - 4 
6 Avia ie - 2 
7 Psihologie - 1 
8 Istorie, tradi ie militar  - 1 
9 Radioloca ie - 1 

10 Justi ie militar  - 1 
11 Personal 2 - 
12 Opera ii 1 - 

Total 15 67 
Din tabel se poate observa c , cu mici excep ii, în general acestea 

îndeplinesc func ii administrative. 
Prima femeie ofi er de marin  specialitatea naviga ie (Asp.ing. Marin 

Georgiana) a absolvit Academia Naval  în anul 2006, situa ie modificat  în anii urm tori. 
Cadrele militare femei, subofi eri i mai tri militari, încadrate în unit ile 

i marile unit i de uscat, î i desf oar  activitatea în urm toarele domenii: 
transmisiuni, radioloca ie, tehnic  de calcul, medical, logistic , stat major, conform 
tabelului: 
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Nr. 
crt. Arma/specialitatea 2015 

1 Marin  62 
2 Logistic /intenden  29 
3 Avia ie 8 
4 Comunica ii i informatic  4 
5 Muzici militare 3 
6 Artilerie i rachete 2 
7 Infanterie  2 
8 Geniu 1 
9 Rachete i ap rare A.A. 1 

10 Ap rare CBRN 1 
Total 129 

Dintre specialit ile cadrelor militare femei care î i desf oar  efectiv 
activitatea la bordul navelor, amintim:  

• timonier i tehnic  de naviga ie naval ; 
• radioloca ie naval  i hidroacustic ; 
• radio i observare semnalizare; 
• artilerie i arme de lupt  sub ap ; 
• sanitari i buc tari. 
Începând cu anul 2007, prin apari ia statutului soldatului i gradatului 

voluntar, în seria de încorporare martie 2007, au fost înregistrate primele 4 fete 
înscrise ca militar voluntar în arma marin , iar în prezent sunt 67.  

În condi iile sc derii bazei de selec ie i confrunta i cu fenomenul alarmant 
al migr rii (demisiilor) militarilor voluntari c tre alte institu ii din domeniul ap r rii, 
siguran ei i ordinii publice (Poli ia de Frontier , Jandarmeria i Pompierii), 
atragerea, motivarea i p strarea personalului feminin trebuie s  constituie o 
politic  de personal pentru a face fa  provoc rilor întâmpinate de trecerea la o 
armat  pe baz  de voluntariat. 

 
V. DIFICULT I ÎNTÂMPINATE DE C TRE FEMEI PRIVIND 

ACTIVITATEA LA BORDUL NAVELOR MILITARE 
 
Dintre aspectele care ar putea îngreuna/perturba desf urarea activit ii 

cadrelor militare femei la bordul navelor militare, putem aminti: 
a. Lipsa condi iilor de intimitate i igien  de la navele mici. Pe navele de 

tip vedet  fluvial  (vedet  dragoare) sau alup  fluvial  de remorcare salvare, vedet  
de scafandri, exist  un grup sanitar folosit i ca du , spa iu sanitar comun pentru 
întreg echipajul. Problema utiliz rii acestor spa ii sanitare se pune mai stringent pe 
timpul mar urilor i în diferite activit i pe mare/fluviu cu o durat  mai mare, când 
nu se pot utiliza spa iile de igien  de la mal sau navele baz . Spre exemplu, pe 
navele tip vedet  rapid  maritim  pentru scafandri (V.R.M.S.) construite pe corp de 
vedet  torpiloare mic  (V.T.), nu exist  din construc ie grup sanitar, iar pe timpul 
mar urilor, satisfacerea nevoilor fiziologice constituie o real  problem . Cu toate 
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acestea, în anul 2005 au fost repartizate din promo ie pe acest tip de nav , 3 mai tri 
militari femei (timonieri). 

De asemenea, spa iile de odihn  de la navele mai mici nu asigur  
intimitatea necesar . Spre exemplu, într-o misiune de 5-6 zile desf urat  în raion, 
pe una din nave, unde era repartizat  i un maistru militar femeie, a fost utilizat ca 
spa iu de odihn  camera ofi erului de gard  pe nav , întrucât ar fi trebuit s  se 
odihneasc  într-un spa iu comun cu al i mai tri militari b rba i. 

La navele mari exist  condi ii de asigurare a intimit ii i igienei personale 
dar, aceste spa ii trebuie amenajate cu încuietori, geamuri mate, posibilitatea 
depozit rii hainelor la du uri etc. Este de preferat ca la navele mari, unde exist  
posibilit i, s  se repartizeze cadrelor militare femei cabine separate cu grup 
sanitar/du  în cabin  sau m car cu chiuvet . 

Spre exemplu, la nava coal  „Mircea”, unde anual î i desf oar  stagiul 
de practic  marin reasc  elevii i studen ii din For ele Navale, a fost 
compartimentat  cazarma centru i creat un spa iu de odihn  separat pentru fete, 
fiind prev zut  inclusiv o intrare separat  pentru grupul sanitar i du uri. 

b. Graviditatea. Pentru cadrele militare femei, perioada gravidit ii este una 
destul de delicat . Se tie c  în primele 3 luni de sarcin  sunt necesare asigurarea unor 
condi ii optime pentru dezvoltarea s n toas  a f tului, ori, în unele specialit i militare 
cum sunt electromecanic, artilerie/rachete, arme de lupt  sub ap , pot ap rea probleme 
legate de: prezen a noxelor (fum i vapori toxici de la bateriile de acumulatori i de la 
combustibili), insuficienta ventilare a compartimentelor, temperaturile ridicate sau 
sc zute, umezeala, radia iile electromagnetice de la sta iile radar i transmisiuni etc. De 
asemenea, pot s  apar  probleme legate de sarcin  la cadrele femei ce prezint  „r u de 
mare” (nu am g sit date referitoare la aceast  problem , dar cred c  exist  o corela ie 
între cele dou  aspecte, mai ales pentru cele la care „r ul de mare”, acesta se manifest  
prin v rs turi puternice, imposibilitatea hr nirii, senza ie de sl biciune). La navele 
maritime, pe vreme rea, datorit  fenomenului de tangaj i ruliu (oscila ii în planul 
transversal i longitudinal al navei), exist  posibilitatea lovirii accidentale de diferite 
obiecte. 

Perioada legat  de sarcin  i de îngrijirea copilului poate ajunge, conform 
legisla iei actuale, la 2 ani, timp în care cadrele militare femei sunt scoase din 
activitate. Scoaterea din activitate pentru 2 ani i ducerea prin „cumul” a 
responsabilit ilor, creeaz  disfunc ii i nemul umiri legate de r spundere, salarizare, 
timp liber etc. 

Tot legat de sarcin , în cazul în care aceste cadre femei îns rcinate ar ie i 
pe mare/fluviu, atât pe timpul misiunilor interne, dar mai ales externe, cu termen 
lung, pot s  apar  complica ii ce necesit  asisten  medical  de specialitate, ceea ce 
nu se poate asigura la bordul navelor. 

Consider m c  este necesar , pentru protejarea f tului i a viitoarei mame, 
ca pe timpul sarcinii, aceasta s - i desf oare activitatea la unit ile de uscat/navele 
baz  (s  nu execute misiuni pe navele ce ies pe mare i fluviu). 

c. Activit ile desf urate la bordul navelor presupun i lucr ri periodice 
de între inere, cum ar fi:  

• cur area i piturarea santinelor (spa iul unde se adun  scurgeri de 
combustibili, ap  etc.); 
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• lucr ri la pun i, suprastructuri i în arborad  (totalitatea catargelor, 
arborilor, bastoanelor de la bordul navei); 

• lucr ri în afara bordului pe sc ri, schele, lucrul în centura de siguran . 
Aceste lucr ri se execut  prin mar agonire (lovirea intermitent  a pieselor de fier, cu 
un ciocan special numit mar agon, pentru a elimina vopseaua veche), ra chetare, 
piturare, activit i ce presupun un efort fizic deosebit, ce au ca efecte irita ii ale 
ochilor i pielii datorit  substan elor toxice utilizate.  

Uneori exist  tendin a comandan ilor i efilor de lucr ri de a atribui 
sarcinile mai dificile cadrelor militare b rba i, ceea ce ar putea crea nemul umiri în 
rândul echipajelor, legat de faptul c , de i sarcinile mai dificile le execut  b rba ii, 
salarizarea fa  de femei este aceea i. 

d. Având în vedere faptul c  femeile au o serie de responsabilit i 
suplimentare în cadrul familiei, obligativitatea particip rii la o serie de misiuni cu o 
durat  mare de timp ce presupune dep rtarea de familie (mar uri pe mare i fluviu, 
serviciul de nav  de gard ) i timpul liber insuficient datorit  lucrului peste program, 
pot constitui probleme în executarea serviciului la bordul navelor de c tre acestea.  

De asemenea, exist  tendin a în unele unit i, ca femeile cadre militare s  
nu participe la executarea serviciilor de zi, ceea ce conduce de asemenea, la m rirea 
num rului de servicii executate de ceilal i colegi i implicit nemul umirea acestora. 
Aceste situa ii trebuie bine analizate i sunt deplin justificate în situa ia de pierdere a 
so ului (prin deces sau prin divor ), responsabilitatea familiei r mânând în sarcina 
acestora. 

 
VI. TIPURI DE ABORD RI ALE POLITICILOR DE PROMOVARE 

A ANSELOR EGALE 
 

Exist  mai multe tipuri de abord ri care pot fi urmate pentru protejarea 
intereselor femeilor i pentru participarea cât mai activ  în diferite domenii. 

1. Un prim tip îl reprezint  tratamentul egal, care prevede acordarea de 
acces egal i tratarea în manier  similar  a femeilor i b rba ilor, f r  a se lua în 
considerare existen a unor diferen e de gen. Conform acestei abord ri, este suficient 
s  nu existe interdic ii în ceea ce prive te accesul femeilor la intrarea în sistemul 
militar. 

2. Un al doilea tip de abordare porne te de la recunoa terea diferen elor de 
gen i caut  s  creeze oportunit i pentru femei, care au fost istoric defavorizate. 
Acest tip de abordare include o serie larg  de ac iuni destinate cre rii de anse egale 
pentru femei, de intensitate diferit , care variaz  de la ac iunea pozitiv  pân  la 
discriminare invers .  

a. Ac iunea pozitiv  include o serie de m suri care încearc  s  asigure 
integrarea femeilor în munc , inând cont de faptul c  acestea au o serie de 
responsabilit i în cadrul familiei. M suri ce se pot adopta: organizarea de cursuri 
speciale pentru femei, care s  le introduc  în noile tehnologii (atunci când femeile 
prezint  deficien e în preg tirea profesional , dar nu din cauza lipsei de competen , 
ci din cauza lipsei de oportunit i), asigurarea unui program flexibil, posturi cu 
program redus etc. 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
36

b. Discriminarea pozitiv  nu vizeaz  egalitatea de anse sau cea a 
condi iilor, ci egalitatea rezultatelor. Aceasta prevede cre terea num rului 
categoriilor subreprezentate într-o anumit  specializare. Programele discrimin rii 
pozitive î i fixeaz  obiectivul urm rit în dou  forme: 

• prin scopuri: stabilirea compozi iei for ei de munc : de exemplu, ne 
propunem ca în urm torii 5 ani s  încadr m 30% din func ii cu cadre militare femei. 
Scopul: în fiecare an de înv mânt colariz m procente egale (6%) sau diferite, 
astfel încât, în 5 ani, s  ajungem la procentul propus; 

• prin cote: atunci când în cadrul selec iei candida ilor la institu iile de 
înv mânt militare prioritate au fetele (în detrimentul b ie ilor), pân  la atingerea 
procentului propus. 

c. Discriminarea invers : preferarea femeilor în fa a b rba ilor când 
candida ii au aceea i preg tire. 

În contextul actual, nu mai putem afirma despre sistemul militar c  este 
unul preponderent masculin. Se poate spune mai curând, c  este unul în care b rba ii 
trebuie s  accepte tot mai mult femeile, s  înve e s  le respecte munca, s  le 
considere egalele lor.  

În concluzie, odat  cu cre terea i dezvoltarea rapid  a nevoilor de 
securitate na ional  i interna ional , armata nu î i poate permite s  întoarc  spatele 
sau s  iroseasc  talentele niciunui segment din popula ia civil .  

Prezen a unei femei într-un mediu în care, pân  nu demult, aveau acces 
doar b rba ii, nu trebuie privit  ca un dezavantaj ci, ca o necesitate pe care o resimt 
toate armatele moderne, întrucât, a a cum exist  profesii în care b rba ii au abilit i 
specifice, la fel exist  domenii în armat  în care femeile sunt mai potrivite.  

 
BIBLIOGRAFIE 
 
1) * * *colec ia revistei Spirit militar modern, perioada 1994-2006; 
2) * * *Sec ia de Investiga ii Sociologice, „Rolul profesional al cadrelor 

militare femei în Armata României”, 2005; 
3) * * *www.presamil.ro 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
37

 
 

EVALUAREA PSIHOAPTITUDINAL  A PERSONALULUI 
ÎMBARCAT LA BORDUL NAVELOR  

ÎN CADRUL SIMULATORULUI INTEGRAT  
PENTRU CONDUCEREA NAVEI  

 
 

Ciprian HANCIUC∗ 
Gherghina ALEXE∗∗ 
Maricica PL IAN∗∗∗ 

 
 
Rezumat: Selec ia psihologic  i preg tirea profesional  cu ajutorul Simulatorului 

Integrat pentru Conducerea Navei (S.I.C.N.) sunt deosebit de eficiente datorit  simul rii 
oper rii unei nave în întreaga sa complexitate. Antrenamentul simultan al speciali tilor din 
comanda navei i al ofi erilor de punte, permite îndeplinirea cerin elor de  asigurare a unei 
bune cooper ri,  în condi ii similare celor de la bordul navei. 

 
Abstract: Psychological selection and professional training on the simulator 

integrated ship management (SICN) are particularly effective because the simulation operation 
of a ship in all its complexity. Simultaneous training of the head specialists and deck officers is 
to meet the requirements for ensuring smooth cooperation in conditions similar to those on 
board. 

 
 

I. PREZENTAREA SIMULATORULUI INTEGRAT  
                   PENTRU CONDUCEREA NAVEI (S.I.C.N.) 

 
Simulatorul Integrat pentru Conducerea Navei (S.I.C.N.) reprezint  cea 

mai nou  evolu ie în domeniul selec iei psihologice a personalului ce î i va 
desf ura activitatea la bordul navelor din cadrul For elor Navale, iar produsul este 
destinat asigur rii instruirii cursan ilor din cadrul Academiei Navale ,,Mircea cel 
B trân”, a comenzilor navelor i unit ilor de nave, gradual, pe diferite nivele de 
cuno tin e i diferite trepte ierarhice de comand , având drept scop realizarea 
urm toarelor obiective: 

• desf urarea procesului didactic din Academia Naval  ,,Mircea cel 
B trân”, pentru disciplinele specifice Catedrei „ tiin e Nautice” i Catedrei „Ma ini 
Navale” în transmiterea cuno tin elor de specialitate c tre cursan i; 

• înv area cursan ilor prin simulare, a modului de operare a 
echipamentelor i sistemelor de naviga ie, propulsie i conducerea navei; 
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∗∗ Psiholog, U.M. 02192 Constan a, M.Ap.N. 
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• formarea deprinderilor viitorilor ofi eri de Marin  Militar  i Civil , de 
punte i electromecanici, în executarea atribu iunilor de ofi er de cart; 

• antrenarea echipelor de cart de punte i ma in  de la navele din 
compunerea For elor Navale, separat i întrunit; 

• evaluarea periodic  (anual i premerg tor execut rii misiunilor na ionale 
i interna ionale) a capacit ilor membrilor echipelor de comand  de punte i ma in  

de la navele din compunerea For elor Navale; 
• antrenarea i calificarea comenzilor navelor i unit ilor de nave militare 

în manevra navelor în forma ii de lupt  i pe timpul evolu iilor acestora; 
• prestarea de servicii de preg tire i verificare calificat , la cerere, pe 

baz  de contract, a competen elor personalului navigator din afara Ministerului 
Ap r rii Na ionale; 

• ob inerea informa iilor suplimentare despre nivelul comunic rii, 
poten ialul adaptativ, capacitatea decizional  i capacitatea de rela ionare, care pot 
confirma/infirma informa iile ob inute prin intermediul altor probe (în special 
chestionarele de personalitate).  

Capabilit ile personalului navigant care pot fi estimate cu ajutorul 
simulatorului integrat de conducere a navei sunt: 

• capacitatea de planificare, conducere i executare a unui plan de voiaj; 
• abilit ile de men inere în condi ii de siguran  a cartului de naviga ie; 
• capacitatea de a ac iona în cazul unor situa ii de urgen /pericol pe mare; 
• deprinderi i abilit i pentru manevra navei în diferite condi ii de 

naviga ie; 
• orientarea spa ial  i proprioceptiv  în determinarea cu precizie a 

pozi iei navei, a corec iilor compaselor (giro i magnetic); 
• sim  organizatoric pentru ac iunile i opera iunile de c utare i salvare pe 

mare (SAR) i reaprovizionare pe mare (RAS); 
• capacitatea de ierarhizare i aplicare a procedurilor de comand  de c tre 

echipa de cart; 
• asumarea realiz rii diferitelor tipuri de comunica ii conform procedurilor 

GMDSS; 
• comportamentul în diferite situa ii standardizate sau de urgen /pericol. 
Solicit rile fa  de subiectul evalu rii cu simulatorul integrat de conducere 

a navei sunt complexe, multiple, se simuleaz  activit ile cu 11 pun i de comand  
care, în func ie de modul de prezentare al echipamentelor de naviga ie i de modul 
de vizualizare a zonei de naviga ie au fost denumite astfel: 

• Puntea principal , cu o deschidere de 2400; 
• Puntea intermediar , cu o deschidere de 1200; 
• 3 Pun i secundare, cu deschidere de 900; 
• 6 Pun i virtuale, cu deschidere de 300.  
Astfel, se pot simula elemente de naviga ie i manevr  a navei în 16 zone 

de naviga ie, cum ar fi:  
• strâmtori i canale intens circulate (Bosfor, Dardanele, Gibraltar, 

Malacca, Dover, Belt, Canalul Suez); 
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• porturi majore la nivel mondial (New York, Europort, Osaka Bay, Rivel 
Plate, Hong Kong); 

• cele 4 porturi maritime române ti (Mangalia, Constan a, Midia, Sulina). 
Simularea acoper  tipuri de manevre cu 20 de nave (5 nave militare i  

15 civile), reprezentând majoritatea tipurilor de nave pe care î i vor desf ura 
activitatea viitorii absolven i ai Academiei Navale ,,Mircea cel B trân”, precum i 
domenii multiple ale naviga iei: maritim , radar Plotting, hiperbolic  i radio, 
electronic  i identificare GPS, costier , manevra navei în diferite condi ii meteo i 
zone cu risc (acostare, plecare din dane etc.), comunicare între nave i uscat folosind 
consola GMDSS, sisteme de comunica ii între pun i (intercom, telefon cu baterie, 
comunica ii generale), semnalizare i comunica ii cu pavilioane saul , codul Morse 
sonor i luminos. 

Principalul element care confer  acestui complex de simulare unicitate în 
România const  în posibilitatea de a lucra în mod combinat (Joint Operation) cu cele 
dou  module pentru 3 tipuri reprezentative de nave: nav  Ro-Ro de 5000 tdw (figura 
1), nav  LCC (Large Crude Oil Carrier) de 65000 tdw (figura 2 ) i fregat  din clasa 
ANZAC (figura 3). 

 
 

 
Figura 1 

 
 

 
Figura 2 
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Figura 3 

 
Aceste facilit i fac posibil  simularea oper rii unei nave în întreaga sa 

complexitate, pentru toate cele trei tipuri de nave i instala ii de propulsie, respectiv 
m surarea însu irilor, abilit ilor, aptitudinilor i atitudinilor personalului navigant 
în situa ia de lucru i de lupt . 

Antrenamentul simultan al speciali tilor electromecanici i al ofi erilor de 
punte, permite îndeplinirea urm toarelor cerin e: 

• asigurarea unei bune cooper ri între cele dou  echipe de speciali ti, în 
condi ii similare la bordul navei; 

• familiarizarea cu complexitatea i interac iunile tuturor sistemelor de la 
bordul navei; 

• antrenamentul pentru situa ii de urgen  (incendii, g uri de ap ); 
• familiarizarea complet  cu echipamentele de la bordul navelor, avându-

se în vedere gradul ridicat de automatizare al tuturor instala iilor de la bordul navei. 
În aceea i m sur  se pot efectua antrenamente pentru situa ii speciale, 

necesare în cadrul cursurilor de Bridge Team Management i în situa ii de necesitate 
i urgen , cum ar fi: 

• manevra navei în condi ii arctice; 
• antrenamente pentru c utare i salvare pe mare (SAR), în conformitate 

cu procedurile interna ionale aflate în vigoare; 
• antrenamente cu forma ii de nave, în conformitate cu standardele NATO 

de interoperabilitate. 
Unul dintre elementele de noutate al acestei noi genera ii de simulatoare 

const  în aten ia deosebit  acordat  atât model rii matematice a comport rii navei 
pe mare, a condi iilor meteo, dar i în ceea ce prive te simularea i modelarea 
opera iilor efectuate cu ajutorul radarelor asigurate, concomitent cu m surarea 
elementelor comportamentale i reactivit ii personalului în situa ii specifice. 

Modulul pentru simularea Compartimentului de Ma ini (ERS 5000) a fost 
conceput i dezvoltat pentru a se realiza cerin ele de preg tire i antrenare ale 
studen ilor cu specializarea electromecanic  i electromecanic  naval , a ofi erilor 
de cart din compartimentul ma ini, a ofi erilor mecanici secunzi i a ofi erilor 
mecanici, instruirea acestora realizându-se la standarde înalte profesionale, în 
condi ii reale de lucru în camera ma ini, atât la nivel opera ional, cât i la nivel 
managerial. 
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II. TESTARE PSIHOTEHNIC  ÎN CADRUL S.I.C.N. 

 
R ul de mare reprezint  starea provocat  de expunerea brusc  a 

organismului, la mediul marin care este în general ostil omului. Mi c rile navei se 
transmit organismului i sunt receptate de sistemul nervos i organul de echilibru din 
urechea intern , declan ând reflexe nervoase spre inim , pl mâni i, în special, 
aparatul digestiv. La aceast  stare de disconfort contribuie i al i factori: mi c rile 
corpului i ale ochilor, teama de ap , zgomot i vibra ii produse de motoare, aer 
închis, mirosuri nepl cute i factorul de solicitare psihic  (vederea altor persoane 
suferind de r u de mare). 

Metoda de evaluare este observa ia direct , de c tre psiholog, dar i 
completarea de c tre participan i, la ie irea din simulator, în s lile de debriefing, a 
unui inventar al indicatorilor, care urm re te manifest rile specifice r ului de mare: 

 
1. Manifest ri psihosomatice  
• tulbur ri digestive  (gre uri, senza ii de v rs turi, foame exagerat ); 
• tulbur ri vasomotorii (paliditate, eritem); 
• tulbur ri neurovegetative (dureri de cap, ame eli, senza ie de „nod în gât”). 
2. Manifest ri psihoemo ionale – angoas , st ri de anxietate, atac de 

panic , labilitate emo ional , lipsa st pânirii de sine i a echilibrului emo ional, 
nelini te. 

3. Manifest ri neuropsihice – stare confuzional , somnolen , nervozitate, st ri 
de agita ie psihomotorie, lipsa concentr rii. 

4. Manifest ri psihomotrice – organizarea i promptitudinea mi c rilor, 
adaptare la stimuli noi, coordonare motric vizual , senza ie de r u de mi care 
(paloare, transpira ie rece, stare de disconfort general, grea , vom ).  

Rezultatele ob inute pân  în prezent ne îndrept esc s  sper m c  aceast  
evolu ie în planul dot rii psihotehnice poate aduce o contribu ie semnificativ  la 
calitatea procesului de selec ie. 

Un astfel de sistem permite abordarea unor teme de cercetare 
interdisciplinare (studiul oboselii, capacitatea de adaptare la stres etc.), studiul 
deprinderilor operatorilor cu procedurile standard de operare de la bordul navei, 
testarea reac iilor membrilor echipajului i r spunsul acestora la diferite cerin e.  
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MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE  
ALE MILITARILOR PARTICIPAN I LA MISIUNI  
ÎN AFARA TERITORIULUI STATULUI ROMÂN 

 
 

Corina IC -MACICA ∗ 
Vasile MARINEANU∗∗ 

 
 

Rezumat: Necesitatea acestui articol, vine din lipsa cercet rii în domeniul 
predic iilor financiare, a erorilor psihologice ce înso esc aceste predic ii, mai ales în cazul 
participan ilor la misiuni în teatrele de opera ii, unde cre terea rapid  a venitului, urmat  de 
lipsa planific rii acestuia conduce la decizii cu implica ii pe termen lung. Lucrarea de fa  
contribuie la conturarea unei imagini conforme cu stadiul actual al cunoa terii, iar prin 
argumentele pe care le aduce contribuie la cre terea nivelului de con tientizare a propriilor 
tendin e de pierdere a controlului în comportamentul de consum. Elementul cheie al acestui 
demers const  în a încuraja participan ii s  arunce o privire asupra situa iei financiare proprii 
i s  dezvolte un plan care s  men in  starea de bine-financiar pe parcursul misiunii. 

Obiectivul acestui demers este unul dublu. Pe de-o parte se urm re te realizarea unui sistem 
teoretic i coerent de predic ie a comportamentului compulsiv de cump rare, iar pe de alt  
parte se urm re te oferirea unor unelte pentru dezvoltarea unei strategii financiare care s  
ajute militarii români, în timp ce î i servesc patria. Ne a tept m ca rezultatele implement rii 
unui astfel de program s  reduc  semnificativ cheltuielile nejustificate i sentimentul regretului 
post-misiune. 
 

Abstract: This article comes from the lack of research in the field of financial 
predictions, in particular of the psychological errors accompanying those predictions and with 
particular importance for military missions where the rapid growth of the income, without it's 
adequate planning, can lead to wrong decisions with long term implications. This paper, aims 
to contour an image in accordance with actual scientific knowledge and it brings arguments 
that help to raise awareness over one's lost of control over consuming behavior. The key 
element of this initiative is to encourage participants to take a look at their current financial 
situation and develop a plan to maintain the financial well-being, during the deployment. This 
initiative has two main purposes. First, we aim to project a theoretical and coherent system in 
order to predict compulsive buying. Our second goal is to provide tools for developing a 
financial strategy that helps Romanian Army personnel, while serving their country. It is 
expected that the results of implementing such a program, to significantly reduce unnecessary 
expenses and post-deployment feeling of regret. 
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I. INTRODUCERE 
 

Necesitatea acestui demers rezult  din lipsa cercet rii în domeniul 
predic iilor financiare, în special al erorilor psihologice ce înso esc aceste predic ii, 
mai cu seam  pe timpul misiunilor în afara teritoriului statului român, unde cre terea 
rapid  a venitului, urmat  de lipsa planific rii acestuia conduce la decizii cu 
implica ii pe termen lung.1 Via a într-o unitate cu tradi ie în misiuni externe 
înseamn  o via  dinamic , înc rcat  de responsabilit i i deplas ri frecvente, iar 
înv area managementului s n tos al banilor, îi ajut  pe militari s  fac  fa  mai bine 
incertitudinii de zi cu zi. Pericolul cel mai mare, în cazul comportamentului de 
consum, apare atunci când acesta devine adictiv. În cazul dependen elor, chiar dac  
nu pot controla fenomenul, oamenii sunt con tien i de momentul în care apare 
nevoia nest pânit , precum i de o parte din cauzele ce o declan eaz .2 De aceea, 
consecin ele sunt apari ia sentimentului de vinov ie, a neg rii i a ra ionaliz rii. Din 
acest motiv, pentru a preveni apari ia unor astfel de situa ii, este nevoie de 
conceperea unui plan de cre tere a auto-controlului la nivelul comportamentului de 
consum. 

Literatura de specialitate din alte domenii arat  c , predic iile cu privire la 
propriile cheltuieli, tind s  fie lipsite de acurate e, iar in cele mai multe cazuri hiper-
optimiste.3 Lipsa planific rii bugetului este un factor cunoscut al exager rii, atunci 
când vine vorba de achizi ionarea produselor. Majoritatea consumatorilor cheltuiesc 
de dou  ori mai mul i bani într-un magazin de tip hipermarket, din cauza lipsei 
planific rii i a centr rii pe oferte. Sistemul de judecat  al clientului este acela c  în 
loc s  pl teasc  10 lei pentru un produs, a pl tit doar 6 lei i a câ tigat 4 lei. În 
realitate, el a cheltuit 6 lei din propriul buget4.  

Acest mod de gândire este planificat i sus inut de magazine, eviden iind 
cât anume câ tig  clien ii i nu cât cheltuiesc. În bazele militare din Afganistan i 
Irak func ioneaz  foarte bine magazinele de tip PX (Post Exchange), care ofer  
reduceri substan iale pentru militarii americani, discount-uri de care beneficiaz  i 
militarii români. În ciuda soldei primite pe timpul misiunii i a avantajelor scutirii de 
taxe la produsele oferite, familiile militarilor ar putea în continuare s  se confrunte 
cu dificult i financiare, cu costuri ridicate de între inere a copiilor i a casei. 
Con tientizarea aspectelor financiare pe timpul misiunilor i dezvoltarea unui plan 
de management al resurselor (incluzând planificarea bugetului, a economiilor i 
managementul datoriilor) pot reduce semnificativ nivelul de anxietate asociat cu 
perioada pre/post-dislocare.  

Literatura recent  din domeniul economic pune accent pe perspectiva 
comportamental  asupra auto-controlului, ca o modalitate de a în elege i corecta 
gre elile comportamentului consumatorului: cheltuieli prea mari, economii prea 
pu ine, cump r turi cu ajutorul creditelor. Argumentele pe care le g sim în toate 

                                                 
1 Peetz & Buehler, Is There a Budget Fallacy? The Role of Savings Goals in the Prediction of Personal Spending 
2 Elster, Strong feelings: Emotion, addiction and human behavior 
3 Dunning, Kruglanski, Arie, Higgins, & Tory, Prediction: The inside view, Social Psychology 
4 Quain, No One Ever Made Money by Discouraging Their Customers from Spending It! 
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aceste lucr ri contribuie la cre terea nivelului de con tientizare asupra propriilor 
tendin e de pierdere a controlului în comportamentul de consum.5 

Pe de alt  parte, comportamentul de consum este dictat de o colec ie de 
reguli i practici, mai degrab  decât de un patern fluent. Aceste reguli i practici nu 
sunt rigide sau universale, ci pot varia in func ie de context i se pot modifica de-a 
lungul timpului6. De aceea, în sus inerea demersului aplicativ, devine necesar  
conturarea unei imagini holistice asupra acestui fenomen. 
 

II. ANALIZA SISTEMATIC  A LITERATURII DE SPECIALITATE 
ÎN DOMENIU 
 

Am identificat, în bazele de date utilizate (Elsevier Science Direct, 
ProQuest Central, Sage i Google Scholar), 75 de articole tiin ifice pe problematica 
cercetat . Pentru identificarea acestora am utilizat urm toarele cuvinte cheie: 
,compulsive buying, impulsive buying, consumer behavior, strategies, program, self-
control, financial manangement, procesul încheindu-se atunci când titlul articolelor 
nu mai con inea sintagma ini ial lansat . C utarea articolelor s-a desf urat în dou  
perioade de timp, prima în octombrie-noiembrie 2014, iar ce-a de-a doua pe 
parcursul unei s pt mâni din luna octombrie 2015. Principala surs  de selectare a 
articolelor a fost Journal of Economic Psychology. 

Criteriul de incluziune a fost identificarea în titlu sau în abstractul articolelor 
a unor informa ii relevante sau a unor încerc ri de implementare a proiectelor de 
management financiar. În urma analizei titlului i a abstractului, au r mas în analiz  32 
de articole. În urm torul pas, am analizat con inuturile articolelor i am eliminat acele 
articole care trateaz  variabila criteriu în rela ie cu alte variabile îndep rtate 
domeniului de interes, precum i acele articole care nu surprind demersuri suficient de 
clare sau de coerente de reducere a dimensiunilor comportamentului vizat. În urma 
acestei etape, au fost considerate ca fiind relevante 15 articole tiin ifice, dovezile 
aduse de acestea fiind prezentate în tabelul de mai jos. 

Sursa bibliografic  Dovezi în analiza i abordarea  
cump ratului ira ional 

Argumente de ordin teoretic în predic ia comportamentului compulsiv de 
cump rare 

Gathergood, 2012 

Abordeaz  comportamentul de cump rare 
compulsiv  sub influen a a doi predictori: 
problemele de auto-control i lipsa 
cuno tin elor în managementul finan elor. 
Ambii predictori sunt rela iona i pozitiv cu 
variabila criteriu. 

Yi i Baumgartner, 2011 

Comportamentul de cump rare impulsiv  este 
rela ionat pozitiv cu strategiile de coping 
(evitant sau centrat pe problem ) i conduce, în 
func ie de acestea, la sentimente de vinov ie 
sau de ru ine. 

                                                 
5 Starr, Saving, Spending and Self-Control: Cognition versus Consumer Culture 
6 Laibson & List, BEHAVIORAL ECONOMICS IN THE CLASSROOM Principles of (Behavioral) Economics 
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Sursa bibliografic  Dovezi în analiza i abordarea  
cump ratului ira ional 

Pham et al., 2012 

Argumenteaz  rolul atitudinilor fa  de 
economii i al comportamentelor de 
management al resurselor în reducerea 
cump ratului compulsiv. 

Zaleskiewics et al., 2013 

Con tientizarea posibilit ii de a muri sau 
anxietatea în leg tur  cu propria moarte sunt 
considerate de c tre autori ca fiind predictori 
rela iona i pozitiv cu comportamentul de 
economisire. 

Fisher i Montator, 2010 

Abordeaz  cinci predictori rela iona i pozitiv 
cu comportamentul de economisire: situa iile 
de urgen , achizi iile majore, momentul din 
carier /apropierea pension rii, educa ia 
copiilor/nepo ilor i nevoile familiei. 

Donnely et al., 2013 

Analizeaz  rolul st rii emo ionale ini iale în 
apari ia comportamentului de cump rare 
compulsiv . Managementul deficitar al 
finan elor este rela ionat pozitiv cu criteriul, 
precum i cu motiva ia de schimbare a st rii 
emo ionale ini iale. 

Starr, 2004 
Aduce în prim plan problemele de auto-control 
în explicarea comportamentului de 
cheltuire/economisire a banilor. 

Shafir i Thaler, 2006 
Încearc  ob inerea unei imagini holiste asupra 
comportamentului flexibil al oamenilor de 
evaluare a valorii 

Guven, 2012 

Principalul predictor al comportamentului de 
economisire este starea de bine/fericirea. De 
asemenea aduce argumente potrivit c rora, 
oamenii mai ferici i sunt mai aten i la 
planificarea financiar  pe termen lung. 

Lepori, 2015 
Starea emo ional  curent  este analizat  ca 
principal predictor al deciziilor financiare în 
condi ii de risc. 

Gambetti i Giusberti, 2012 

Sus in experimental rolul anxiet ii în 
diminuarea comportamentului de cump rare i 
rolul furiei în cre terea acestuia. Autorii al tur  
analizei i nivelul de experien  în domeniul 
economiei/finan elor ca predictor al 
comportamentului de economisire. 
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Sursa bibliografic  Dovezi în analiza i abordarea  
cump ratului ira ional 

Argumente de ordin practic în managementul comportamentului compulsiv  
de cump rare 

Koehler et al., 2015 
Sus ine introducerea în practica 
managementului financiar, a unor sarcini 
accesibile de realizare a economiilor. 

Oaten i Cheng, 2007 

Aduce dovezi în sus inerea rolului auto-
controlului i auto-regl rii în reducerea 
comportamentului de cump rat compulsiv i 
introduce un program de automonitorizare a 
comportamentului de cump rare compulsiv . 

Bryan, 2011 
Aduce argumente în motivarea oamenilor s  
economiseasc  bani pentru scopuri pe termen 
lung (via a post-pensionare). 

Horvath et al., 2015 

Analizeaz  rolul încerc rilor de auto-control în 
diminuarea comportamentului de cump rare 
compulsiv  i lanseaz  strategii accesibile de 
cre tere a auto-controlului cu scopul reducerii 
comportamentului dezadaptativ. 

 
În urma analizei literaturii de specialitate, s-au identificat dou  mari 

direc ii de abordare a comportamentului compulsiv de cump rare. 
Prima direc ie este fundamental teoretic  i vizeaz  identificarea 

predictorilor relevan i în cre terea sau reducerea comportamentului de cump rare 
ira ional . Pentru a cre te cantitatea de informa ie util  i pentru a verifica nivelul de 
congruen  în cadrul literaturii, am luat în considerare ca variabil  criteriu i 
comportamentul de economisire a banilor (reversul variabilei vizate). În acest sens, 
am urm rit predictorii ce sunt rela iona i i cu aceast  variabil , i m sura în care 
predictorii descriu rela ii opuse cu cele dou  variabile antagonice. 

Cea de-a doua direc ie, surprins  în cadrul articolelor, vine în sus inerea 
rolului dublu al demersului nostru i vizeaz  implementarea unor strategii/programe 
de reducere a comportamentului ira ional sau de cre tere a auto-controlului în 
vederea încuraj rii comportamentului de economisire. Se remarc , la nivelul 
abord rii practice, o orientare preponderent  spre tehnicile terapiei cognitiv-
comportamentale i spre simplificarea metodelor i a tehnicilor, în vederea cre terii 
gradului de aplicabilitate, precum i a extinderii loturilor de aplicare. Acest lucru 
vine în sus inerea celei de-a doua sec iuni a acestui articol, deoarece scopul nostru 
final îl constituie implementarea unui program de interven ie pentru con tientizarea 
comportamentului de consum la militarii români. 

Ambele arii de analiz  a variabilei vizate prezint  un nivel ridicat de 
congruen  i permit conturarea unor imagini clare cu privire la modalit ile de 
abordare ale acestui domeniu.  
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III. MODEL DE ANALIZ  HOLISTIC  A COMPORTAMENTULUI 
COMPULSIV DE CUMP RARE 
 

În urma analizei sistematice a literaturii de specialitate, consider m c  
exist  suficiente argumente pentru lansarea unui model integrativ al rela iilor pe care 
comportamentul compulsiv de cump rare le stabile te cu celelalte variabile. Acest 
model a fost conceput în raport cu scopul în elegerii unitare a domeniului i 
eviden ierii gradului de congruen  din literatura analizat . În acest sens, pornind de 
la rela iile specifice ale predictorilor identifica i cu variabila vizat , dar i a altor 
predictori ai comportamentului de economisire (variabil  opus  variabilei vizate), 
ne-am permis introducerea în model i a noilor predictori (schimbând sensul 
rela iei). inând cont de caracterul teoretic al acestui articol, modelul a inclus un 
num r mai mare de predictori decât o impune practica cercet rii, ceea ce ridic  
riscul imposibilit ii test rii lui empirice. Cu toate acestea, vom p stra designul 
modelului în forma rezultat  din analiza documentelor, limitele i dificult ile 
urmând a fi eviden iate în practica de cercetare ulterioar . 
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Modelul propus se bazeaz  pe rela iile semnificative eviden iate pe 
popula ii diverse, în culturi i contexte diferite, iar testarea i  implementarea lui pe 
popula ia militar  româneasc  poate aduce plus valoare nivelului actual al 
cunoa terii. Grupul int  este reprezentat de personalul structurilor militare care au 
desf urat sau urmeaz  s  desf oare misiuni în afara teritoriului statului român, iar 
o caracteristic  a acestuia o constituie faptul c , de i mul i dintre militari au 
participat anterior la cel pu in o misiune, se confrunt  înc  cu dificult i sau anxiet i 
financiare. 
 

IV. PROGRAM DE INTERVEN IE PENTRU REDUCEREA 
COMPORTAMENTULUI COMPULSIV DE CUMP RARE 
 

Deoarece militarii se pot confrunta cu multe alte probleme pe care trebuie 
s  le rezolve, nu se gândesc la situa ia lor financiar  în mod explicit i în timp util 
pentru a diminua eventualele disfunc ionalit i. Este important de tiut faptul c  
mul i dintre ei nu cunosc baza managementului financiar. Elementul cheie al acestui 
demers este de a încuraja militarii s  arunce o privire asupra situa iei lor financiare i 
s  dezvolte un plan care s  men in  starea de bine-financiar pe parcursul misiunilor. 
Obiectivul acestui program este acela de a oferi instrumente utile pentru dezvoltarea 
unei strategii financiare care s  îi ajute în timp ce î i servesc patria i include 
urm toarele etape:  

1) Etapa de auto-evaluare a imaginii financiare curente: se pot folosi 
întreb ri ajut toare precum ,,Ai un buget calculat?”, ,,E ti atent la cât cheltui?”, ,,Ai 
un fond de rezerv ?” sau chestionare de evaluare a propriilor finan e. 

2) Psihoeduca ie pe tema comportamentului ra ional de cheltuire: vizeaz  
explicarea faptului c  dislocarea în teatrul de opera ii poate afecta nivelul de 
cheltuieli i de resurse; în plus, evenimentele nea teptate de acas  (de exemplu, 
stricarea ma inii sau alte cheltuieli neprev zute ocazionate de îmboln virea unui 
membru al familiei) pot afecta acest flux, de aceea un plan de cheltuieli poate ine 
lucrurile sub control. 

3) Psihoeduca ie pe tema comportamentelor ira ionale de cheltuire: 
explicarea faptului c , prin con tientizarea comportamentului de cheltuire, se face 
primul pas în corectarea obiceiurilor nes n toase i reducerea stresului; reamintirea 
faptului c  managementul banilor este un set de decizii i c  niciodat  nu exist  
suficien i bani pentru tot ceea ce ne dorim; con tientizarea faptului c  existen a unui 
plan de urgen  are menirea de a asigura nevoile vitale. 

4) Demararea procesului de monitorizare a comportamentului de consum: 
se poate planifica un buget lunar de cheltuieli i se pot înregistra toate momentele în 
care acel buget a fost dep it; se recomand  notarea cauzelor ce au dus la dep irea 
acestuia precum i înregistrarea progresului de la o lun  la alta. 

5) Crearea unui fond de rezerv , luând în considerare c : 
• pentru personalul militar activ, plata facturilor i acoperirea nevoilor 

familiei reprezint  principalele griji financiare; 
• planificarea unei rezerve este o modalitate de a fi preg tit pentru 

cheltuielile neprev zute, proprii sau ale familiei, ce apar pe timpul disloc rii în 
teatrul de opera ii; 
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• militarii nu trebuie stresa i cu economii drastice; este suficient un num r 
mic de economii zilnice, îns  trebuie începute cât mai devreme; 

• aceste rezerve trebuie revizuite o data la 3 - 6 luni, deoarece cheltuielile 
se pot schimba în timp. 
 

V. CONCLUZII 
 

Deoarece literatura de specialitate din domeniul comportamentului 
ira ional de cheltuire este destul de s rac , iar în context militar acest aspect este 
neglijat de comunitatea tiin ific , nu exist  suficiente dovezi pentru a permite 
tragerea unor concluzii semnificative cu privire la acest aspect. Demersurile 
prezentului articol au avut ca scop principal extragerea unei imagini coerente asupra 
nivelului actual de cunoa tere. De asemenea, analiza sistematic  a articolelor 
tiin ifice identificate ne-a permis conturarea a dou  direc ii principale de abordare a 

fenomenului.  
Primul rezultat al acestei analize vizeaz  fundamentarea teoretic  i 

implic  o serie de predictori cu rol explicativ asupra cump ratului compulsiv, dar ia 
în calcul i dou  posibile consecin e ale acestuia. Prin natura sa, i prin scopul 
fundamental de îmbun t ire a stilului de via  al militarilor, acest model se poate 
înscrie în paradigma psihologiei pozitive. 

Cel de-al doilea rezultat al analizei nivelului actual al cunoa terii a permis 
lansarea, sub forma unui program în cinci pa i, a unui demers de reducere a 
comportamentului de cheltuire ira ional . Programul propus are la baz  principiile 
terapiei cognitiv-comportamentale, precum i principiul ergonomiei. 
 

VI. LIMITE 
 

Fiind un demers pur teoretic, în momentul de fa  el contribuie doar la 
conturarea unei imagini de ansamblu asupra fenomenului de cump rare compulsiv , 
f r  s  poat  confirma valoarea real  a ac iunilor concrete propuse pentru 
diminuarea efectelor acestui fenomen. Lipsa datelor empirice împinge acest demers 
în sfera explor rii empirice, concluziile prezentului articol putând fi considerate 
puncte de plecare în studiile riguroase de testare, atât a modelului teoretic predictiv, 
cât i a programului de interven ie propriu-zis . 
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IMPLICA IILE FACTORILOR DE PERSONALITATE  
ÎN CONDUCEREA MICROSTRUCTURILOR MILITARE 

 
 

Cristian ILIE∗ 
 
 

Rezumat: Structurile militare sunt chemate s  serveasc  într-o gam  larg  de 
misiuni, care sunt complexe i schimb toare, iar provoc rile din mediul opera íonal, pentru 
liderii acestora, sunt deosebite în acest mediu opera ional. În acest context, în elegerea gamei 
de factori care contribuie la conducerea eficient  a microstructurilor militare este mai 
important  decât oricând. Prin aceast  cercetare explorativ  se dore te identificarea 
tr s turilor de personalitate ce duc la performan e în conducerea microstructurilor militare. 
Acestea sunt evaluate cu un chestionar destinat m sur rii factorilor care constituie 
dimensiunile modelului alternativ i care acord  importan  aspectelor psihobiologice. 

 
Abstract: Our forces are called to serve in a wide range of missions that are 

complex and changeable and challenges for military microstructures leaders, they are special 
in this operational environment. In this context, understanding the range of factors that 
contribute to efficient management of military microstructures is more important than ever. 

With this explorative research is intended to identify personality traits that lead to 
performance microstructures in the military leadership. They are assessed with a questionnaire 
for measuring factors that constitute alternative model size and attaches importance 
psychobiological aspects. 

 
I. INTRODUCERE 
 
Probabil c  domeniul competen elor de leadership este cel mai studiat 

subiect din tiin a managementului (Hogan, Kaiser, 2005). În ultima perioad , 
cercet torii care au încercat s  abordeze empiric problema conducerii, au avut 
tendin a s  se concentreze pe studierea proces rii informa iilor i a diferitelor 
abilit i mentale, în timp ce factorii de personalitate au fost studia i mult mai pu in. 

De asemenea, este corect s  spunem c  exist  un acord redus cu privire la 
exact ceea ce este conducerea. Cum ar trebui s  fie definit  conducerea? 

Yukl (1991) ofer  o privire de ansamblu excelent  a defini iilor, teoriilor i 
direc iilor de cercetare în domeniul conducerii. Similar cu Yukl, consider m c  liderii 
asigur  conducerea, influen eaz  alegerea obiectivelor i strategiilor, organizarea 
sarcinilor i activit ilor, dezvoltarea abilit ilor, angajându-se în motivarea 
subordona ilor prin influen area modului în care evenimentele sunt interpretate. 

Robert Sternberg a prezentat o teorie, concentrându-se direct pe rolul 
,,informa iilor practice” i pe cunoa terea bazat  pe experien  (cunoa tere tacit ), 
relevând importan a acestora pentru succesul liderului (Snook i Sternberg, 2003). 

                                                 
∗ Psiholog dr., Centrul de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
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Anterior, Stephen Zaccaro i colegii s i au prezentat un model similar, prin 
care au demonstrat importan a cunoa terii bazat  pe experien  pentru flexibilitatea 
i eficien a liderului într-o serie de situa ii (Zaccaro, 2004). În conformitate cu 

aceast  abordare, nivelurile crescute de informa ii practice i cuno tin ele tacite vor 
fi de valoare pentru lideri în toate situa iile cu care se pot confrunta. 

Alte studii despre conducere, au subliniat rolul semnificativ al abilit ilor 
cognitive i al abilit ilor de rezolvare a problemelor, care ar putea distinge cu 
acurate e liderii eficien i de liderii ineficien i (Mumford, Zaccaro, Harding, 
Fleishman, i Palmon Reiter, 1993; Phillips i Hunt, 1992; Mumford, Zaccaro, 
Harding, Jacobs, i Fleishman, 2000). 

În parte, acest accent pe variabile cognitive vine ca urmare a accep iunii c  
tr s turile de personalitate nu par a prezice foarte bine conducerea, cel pu in 
independent de alte variabile (Hollander i Julian, 1969; Stodgill, 1948; House, 
1988). Dar interesul în studiul tr s turilor de personalitate, altele decât abilit ile 
cognitive, a persistat (Bass, 1998; Burns, 1978; Howell, 1992). Acest lucru poate fi 
în parte datorat faptului c  abilit ile cognitive, de i sunt importante, las  multe 
aspecte inexplicabile despre conducerea eficace. 

Unii cercet tori sugereaz  c  a fost abandonat  prea timpuriu abordarea 
influen ei tr s turilor de personalitate asupra conducerii, observând c  factorii 
metodologici au influen at negativ primele rezultate i concluzii. Probabil cea mai 
influent  perspectiv  teoretic  este cea a leadership - ului transforma ional, dezvoltat 
pentru prima oar  de Burns i elaborat  de Bass i Avolio (1989). 

Leadership-ul transforma ional este strâns legat de conceptul de leadership 
carismatic. Unul dintre oamenii de tiin  care au abordat printre primii tema 
liderului carismatic a fost Max Weber, care a descris-o ca pe o form  de autoritate 
social  bazat  pe calit ile excep ionale, spre deosebire de autoritate ra ional-legal  
sau de autoritatea bazat  pe tradi ie. 

Modelul elaborat de Bass postuleaz  practic dou  tipuri de stiluri de 
leadership: transforma ional i tranzac ional. Liderul tranzac ional opereaz , în 
principal, pe baz  de schimb sau tranzac ii, recompenseaz  subordona ii pentru 
comportamente dorite i, uneori, îi pedepse te pentru cele nedorite. 

În schimb, liderul transforma ional caut  s  fortifice i s  inspire 
subordona ii, oferind o viziune interesant  a viitorului în timp ce comunic , de 
asemenea, îngrijorare i sprijin personal. 

Una dintre evolu iile majore în psihologia personalit ii din ultimii ani, 
este consensul în cre tere cu privire la a a-numitul model ,,Big Five”, al 
personalit ii normale. Progresele înregistrate în conceptualizarea i m surarea 
personalit ii normale a contribuit de asemenea la interesul reînnoit în aplicarea 
chestionarelor de personalitate în cercetarea conducerii. Conceptual, tr s turile de 
personalitate sunt consistente cu stilurile de gândire, sim ire i ne putem a tepta s  
afecteze multe aspecte ale comportamentului, inclusiv cele de conducere. 

Tr s turile de personalitate de baz  ale individului pot influen a modul în 
care obiectivele i planurile sunt urm rite, eficien a modului în care sunt formulate, 
con tiinciozitatea i modul în care acestea sunt respectate. 

Modelul în cinci factori reprezint  cu siguran  un avans tiin ific 
important în studiul personalit ii, îns  nu trebuie s  fie privit ca descrierea total  a 
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personalit ii normale. A a cum a sus inut Jack Block (1995), pot exista tr s turi 
care nu sunt pe deplin reprezentate de paradigma ,,Big Five”, i care au o influen  
considerabil  asupra comportamentului în diverse domenii, inclusiv al conducerii. 

Asocia ii semnificative au fost g site, de asemenea, între competen ele de 
conducere i tr s turile de personalitate, care nu par complet cuprinse de modelul în 
cinci-factori i care au fost evaluate cu Chestionarul de personalitate Hogan, 
Inventarul de Personalitate California, i Myers-Briggs Type Indicator. 

În acest moment studiile despre personalitate i performan a liderilor 
microstructurilor militare nu ar trebui s  fie, probabil în mod nejustificat, restrânse la 
model ,,Big Five”, i ar trebui s  ia în considerare i alte dimensiuni. 

Spre deosebire de Modelul „Big Five”, Modelul alternativ cu cinci factori 
(AFFM) m soar  concepte care au o baz  biologic-evolu ionist  i permit 
compararea comportamentelor, precum Agresivitatea (în loc de Amabilitate) sau 
C utarea impulsiv  de senza ii (în loc de Con tiinciozitate). 

Încercând s  identifice dimensiunile acestui model, M. Zuckerman s-a 
oprit ini ial asupra a nou  factori: sociabilitate, neuroticism, anxietate, ostilitate, 
socializare, c utarea de senza ii, impulsivitate, activitate i dezirabilitate social . 

O serie de cercet ri, pe care le-a realizat ulterior, utilizând sute de subiec i, 
cu ajutorul unor scale care m surau ace ti factori, au condus doar la cinci 
dimensiuni, pe care le-a denumit: C utare impulsiv  de senza ii, Sociabilitate, 
Neuroticism-anxietate, Agresivitate-ostilitate i Activitate. Acestea constituie 
dimensiunile Modelului alternativ cu cinci factori. Ele sunt evaluate de scalele 
chestionarului ZKPQ (Opre, D., Kiss, F., Opre, A., 2004). 

 
II. METODOLOGIA CERCET RII 
 
Prin aceast  cercetare explorativ  se dore te identificarea predictorilor care 

influen eaz  performan a în conducerea microstructurilor militare. 
1. Obiectivele practic-aplicative ale lucr rii vizeaz : 
1.1. studierea implica iilor factorilor de personalitate în adoptarea unui 

comportament optim în conducerea microstructurilor militare; 
1.2. identificarea instrumentelor necesare investig rii leadershipului 

microstructurilor militare. 
2. Subiec ii cercet rii 
Participan ii la cercetare sunt 40 de subiec i care ocup  func ii de 

conducere (pluton, grup ) într-o organiza ie studiat . Vârsta subiec ilor variaz  între 
20 i 32 de ani având o medie de 27 ani. În func ie de experien  avem urm toarea 
distribu ie: 46% 1 misiune, iar 54% 2 misiuni. Lotul este omogen din punct de 
vedere al genului (sunt to i de genul masculin). 

3. Instrumente 
3.1. Constructele m surate de chestionarul ZKPQ 
Scala C utarea impulsiv  de senza ii con ine dou  grup ri de itemi, care 

m soar  dou  constructe: 
• constructul Impulsivitate se refer  la lipsa unei planific ri i la tendin a 

de a ac iona rapid, din impuls, f r  a reflecta în prealabil. 
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• constructul C utare de senza ii care descrie nevoia general  de excitare 
i agita ie, preferin a pentru situa ii neprev zute i prieteni cu comportament 

impredictibil, precum i nevoia de schimbare i noutate. 
Scala Neuroticism - anxietate reune te itemi care se refer  la sup r ri, 

tensiuni emo ionale, îngrijor ri, dificultatea de a lua decizii, lipsa încrederii în sine i 
la sensibilitatea la critici. 

Scala Agresivitate - ostilitate m soar  dou  constructe: 
• itemii care evalueaz  Agresivitatea descriu predispozi ia c tre 

exprimarea agresivit ii, mai ales sub form  verbal . 
• itemii care m soar  Ostilitatea se refer  la impolite e, comportament 

antisocial, r zbunare i du m nie, la un temperament vulcanic i la ner bdarea 
manifestat  în rela iile interpersonale. 

Scala Sociabilitate con ine dou  grup ri de itemi: 
• prima grupare m soar  constructul Atrac ia fa  de petreceri i prieteni. 

Itemii se refer  la pl cerea subiectului de a lua parte la petreceri mari, de a 
interac iona cu al ii i de a avea mul i prieteni. 

• a doua grupare de itemi evalueaz  constructul Intoleran a la izolarea 
social . În cazul persoanelor introvertite, m soar  preferin a pentru activit i 
solitare, iar în cazul persoanelor extravertite, intoleran a la izolare social . 

Scala Activitate evalueaz  dou  constructe: 
• primul este Nevoia de activitate. El este m surat prin itemi referitori la 

nevoia de a fi mereu în activitate, la ner bdarea i nelini tea resim ite atunci când nu 
este nimic de f cut. 

• al doilea construct, Nevoia de a depune efort, exprim  preferin a pentru 
o munc  provocatoare i dificil  i consumarea unei mari cantit i de energie în 
munc  i în efectuarea altor sarcini. 

3.2. Constructele m surate de chestionarul pentru evaluarea leadershipului 
microstructurilor militare (CEL) 

Chestionarul pentru evaluarea leadershipului microgrupului militar (CEL) 
este format dintr-un num r de 30 de afirma ii legate de aspecte ce caracterizeaz  
conducerea microstructurilor militare. 

Pentru evaluarea conduitei de rol a liderilor microstructurilor militare am 
utilizat chestionarul CEL. Consider m util acest chestionar pentru c  reu e te s  
surprind  adecvat comportamentele eficiente de conducere în condi iile specifice 
teatrelor de opera ii. 

Instrumentul con ine cinci variabile majore: promovarea ini iativei în rândul 
subordona ilor (V1), calit i de lupt tor (V2), abilit i conceptuale (V3), descoper  i 
dezvolt  lideri din rândul subordona ilor (V4), flexibilitate comportamental  (V5) i 
eficien  în situa ii incerte (V6). 

4. Procedura 
Instrumentele de evaluare a dimensiunilor psihologice prezentate au fost 

aplicate colectiv într-o singur  sesiune de lucru  întregului e antion de subiec i selecta i 
din structura studiat . Pentru verificarea ipotezelor am utilizat regresia în scop explicativ. 
În absen a unui design experimental care s  permit  atât manipularea variabilelor 
independente cât i controlul variabilelor, care ar putea afecta rela ia dintre variabilele 
independente i variabila dependent , este dificil s  izolezi o rela ie de tip cauzal. 
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În asemenea situa ii, regresia multiliniar  reprezint  metoda prin care se 
încearc  stabilirea unei rela ii nedistorsionate între variabilele independente (în acest 
studiu tr s turile de personalitate) i variabila dependent  (leadershipul microgrupului 
militar), în condi iile controlului statistic al altor variabile. 

În aceast  cercetare ne-am propus s  observ m care este influen a factorilor 
de personalitate (c utarea impulsiv  de senza ii, anxietate-neuroticism, ostilitate, 
activitate i sociabilitate) asupra comportamentului de conducere a microstructurilor 
militare, controlând efectele altor variabile posibile. 

Controlul efectelor altor variabile l-am ob inut în primul rând prin alegerea 
unui e antion de subiec i similari (au absolvit aceea i academie sau coal  militar , 
conduc acela i tip de microstructuri militare i au executat instruc ie întrunit pentru o 
perioad  semnificativ ), iar în al doilea rând am exercitat un control statistic asupra 
influen ei experien ei profesionale i a num rului de misiuni executate în diferitele 
teatre de opera ii în rela ia dintre tr s turile de personalitate i conducerea 
microstructurilor militare. Ca orice regresie de tip ierarhic, ea presupune compararea 
eficien ei explicative a dou  modele ierarhice.  

 
III. REZULTATELE CERCET RII 
 
Analiza consisten ei interne a chestionarului pentru evaluarea 

leadershipului microstructurilor militare (CEL) este important  din mai multe 
motive. O consisten a intern  ridicat  relev  c  itemii coreleaz  puternic pozitiv între 
ei, deci scorurile ob inute se refer  la una i aceea i variabil . A adar, se presupune c  
to i itemii din chestionar m soar  aspecte ale leadershipului. Calculul consisten ei 
interne constituie i o estimare a erorii de m surare. Cu cât valoarea coeficientul α 
Cronbach este mai mare cu atât eroarea de m surare este mai mic . Un al treilea motiv 
este constituit de faptul c  consisten a intern  condi ioneaz  validitatea concurent  a 
unui chestionar, adic  m rimea consisten ei interne este i limita superioar  admis  a 
corela iei cu un alt chestionar. 

Cum se poate observa în tabelul nr. 1, to i coeficien ii de fidelitate alfa 
Cronbach al tuturor scalelor au valori aproximativ 0.70, ceea ce demonstreaz  c  
scalele au un nivel bun de fidelitate. Fidelitatea constructului ,,calit i de lupt tor” i 
,,abilit i conceptuale” ar putea fi îmbun t it  prin eliminarea unui item de pe scalele 
respective. Cu toate acestea, din moment ce datele relev  unidimensionalitatea tuturor 
scalelor, precum i fidelitatea lor, fiecare scal  a fost acceptat  i niciun item nu a fost 
scos în acel moment. 
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Tabelul nr. 1 - Indicatori ai consisten ei interne 
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,768 ,642 ,620 ,807 ,658 ,796 

A fost utilizat, de asemenea, i Chestionarul de personalitate Zuckerman 
Kulman (ZKPQ) ce con ine urm toarele scale: C utarea impulsiv  de senza ii 
(factorizarea a condus la doi factori, itemii de impulsivitate care descriu o lips  de 
planificare i o tendin  de a ac iona f r  s  gândeasc , iar itemii de c utare a 
senza iilor descriu o nevoie general  de excitare), neuroticism – anxietate (itemii 
descriu o condi ie de tulburare emo ional , tensiune, îngrijorare, team , indecizie, 
lips  de încredere în sine i sensibilitate la critic ), ostilitate – agresivitate (itemii 
indic  un comportament brutal, nechibzuit sau antisocial, r zbun tor, dispre uitor), 
activitate (se refer  la nevoia de activitate, ner bdare i nelini te când nu are nimic 
de f cut precum i o preferin  spre munc  grea i provocatoare) i sociabilitatea 
(indic  tendin a pentru interac iuni i prietenii precum i o intoleran  pentru o 
izolarea social . 

 
Tabelul nr. 2 - Indicatori ai consisten ei interne 
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0,77 0,77 0.82 0,76 0,74 

Cum se poate observa în tabelul nr. 2, to i coeficien ii de fidelitate alfa 
Cronbach al tuturor scalelor au valori aproximativ 0.75, ceea ce demonstreaz  c  scalele 
au un nivel bun de fidelitate, aspect ce relev  unidimensionalitatea tuturor scalelor. 

Chestionarul ZKPQ are o validitate relativ  la construct bun , în sensul c  
scalele sale m soar  acelea i constructe care sunt evaluate de versiunea original  a 
chestionarului, în limba englez . În ultimul timp, îns , accep iunea atribuit  termenului 
„validitate” s-a schimbat. Acum, validitatea este privit  ca o calitate a utiliz rii 
rezultatelor testului: „Validitatea unui test se refer  la cât de potrivite sunt interpret rile 
descriptive, explicative sau predictive care se dau scorurilor sale” (Silva, 1993). 
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Tabelul nr. 3 - Statistici pentru variabilele studiate 
 Media e antion Abaterea standard 
Promovarea ini iativei (V1) 17 ,382 
Calit i de lupt tor (V2) 22,15 ,292 
Abilit i conceptuale (V3) 26,15 ,292 
Descoper  i dezvolt  lideri (V4) 26,42 ,428 
Flexibilitate comportamental  (V5) 16,08 ,477 
Eficien  în situa ii incerte (V6) 20,30 ,489 
C utarea impulsiv  de senza ii (V7) 7,27 1,105 
Neuroticism – anxietate (V8) 4,82 1,241 
Ostilitate – agresivitate (V9) 5,10 1,960 
Activitate (V10) 9,63 1,743 
Sociabilitatea (V11) 8,33 1,200 

Deoarece eroarea standard de m sur  a testului este mic , testul are o 
fidelitate mare, iar scorurile sale din e antionul extras variaz  pu in, intervalul de 
încredere al scorurilor are o lungime mic , aspect ce permite o localizare mai precis  a 
scorurilor reale.  

Condi iile de aplicare a corela iei sunt îndeplinite deoarece, pe lâng  
caracterul numeric al datelor, din analiza norilor de puncte am constatat atât liniaritatea 
rela iei cât i homoscedascitatea rela iei. 

Am utilizat ca indicator statistic coeficientul de corela ie al lui Pearson, iar 
rezultatele sunt prezentate în tabelul nr. 4.  

Din analiza valorilor pragurilor de semnifica ie putem afirma c  exist  o 
foarte sc zut  probabilitate de a ob ine datele observate, în condi iile în care nu ar 
exista o asociere între conducerea microstructurilor militare i tr s turile de 
personalitate evaluate cu ZKPQ. 

 
Tabelul nr. 4 - Corela ii între tr s turile de personalitate i leadership 

 L CIS N-A O-A A S 
1,000 -,419 -,414 -,322 -,285 ,361 Leadership-ul  ,003 ,003 ,004 ,014 ,000 
-,419 1,000 ,397 ,409 ,443 -,372 C utarea 

impulsiv  de 
senza ii ,000  ,004 ,005 ,004 ,011 

-,414 ,397 1,000 ,409 ,271 -,343 Neuroticism – 
anxietate ,003 ,004  ,005 ,025 ,050 

-,322 ,409 ,409 1,000 ,253 -327 Ostilitate – 
agresivitate ,004 ,005 ,005  ,003 ,031 

-,285 ,443 ,271 ,253 1,000 -,304 Activitate ,014 ,004 ,025 ,003  ,054 
,361 -,372 -,343 -327 -,304 1,000 Sociabilitatea ,000 ,005 ,05 ,031 ,054  

Dimensiunile personalit ii sunt în rela ii de covariere, într-o manier  
diferit , în raport cu leadershipul microstructurilor militare. Pentru analiza rela iilor 
dintre variabilele modelului propus s-a realizat o analiz  de regresie ierarhic  în 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
58

dou  etape. În prima etap  au fost introduse variabilele independente: experien a în 
institu ia militar  i num rului de misiuni executate în diferitele teatre de opera ii, iar 
în a doua etap  au intrat variabilele de personalitate. În tabelul nr. 5 sunt prezentate 
rezultatele analizei de regresie, incluzând coeficien ii de determinare multipl , 
schimb rile în coeficien ii de determinare multipl  i coeficien ii beta. Analizele de 
regresie efectuate sunt semnificative la p < ,05. 

Tabelul nr. 5 - Rezultatele analizei de regresie 
Variabilele Pasul 1 Pasul 2 

Experien a în institu ia militar  ,272 ,250 
Num rul de misiuni ,311 ,302 
C utarea impulsiv  a senza iei - -,271 
Nevrotism – anxietate - -,391 
Ostilitate – agresivitate - -,268 
Activism - ,022 
Sociabilitatea - ,267 
R² ajustat ,297 ,404 
Schimb ri ale R² ,265 ,375 

Se constat  c  29,7% din evolu ia dispersiei rezultatelor înregistrate la 
variabila dependent  poate fi explicat  de experien a în institu ia militar  i num rul 
de misiuni în teatrele de opera ii. Acest procent cre te dac  introducem în analiz  i 
variabilele de personalitate, astfel încât 40% din dispersia variabilei dependente poate 
fi rezultatul ac iunii comune a variabilelor independente evaluate pentru aceast  
cercetare. Diferen a dintre cele dou  valori ale coeficientului de determinare multipl  
R² schimbare este de 10%. Toat  aceast  cre tere a puterii explicative o consider m 
a fi rezultatul influen ei dimensiunilor de personalitate asupra leadershipului 
microstructurilor militare. 

În concluzie, de i experien a în structurile militare i num rul de misiuni 
contribuie semnificativ la predic ia variabilei dependente, controlând influen a acestor 
factori, dimensiunile de personalitate aduc un plus explicativ.  

În primul model, dintre variabilele independente variabila num rul de 
misiuni în teatrul de opera ii exercit  cea mai mare influen  (beta standardizat = ,311) 
în timp ce experien a în structurile militare (beta standardizat = ,272) contribuie mai 
pu in la estimarea variabilei dependente.  

Dac  vom analiza rezultatele ob inute în cea de a doua ecua ie de regresie, 
vom observa c  numai variabila de personalitate Activitate nu contribuie semnificativ 
la explicarea variabilei dependente. Mai mult, datorit  utiliz rii metodei ierarhice, 
putem s  concluzion m c  dimensiunile de personalitate C utarea impulsiv  de 
senza ii, Anxietate-neuroticism, Ostilitate i Sociabilitate contribuie semnificativ la 
explicarea leadershipului microstructurilor militare. 

 
IV. CONCLUZII 
 
De i experien a în structurile militare i num rul de misiuni contribuie 

semnificativ la predic ia variabilei dependente, controlând influen a acestor factori, 
dimensiunile de personalitate aduc un plus explicativ. Valorile negative ale 
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coeficien ilor de regresie asocia i variabilelor de personalitate semnaleaz  c  militarii 
cu nivel ridicat de impulsivitate, neuroticism, anxietate i ostilitate, afecteaz  într-un 
mod negativ activitatea de conducere a microstructurilor militare. Aceste variabile de 
personalitate influen eaz  adaptarea la condi iile din teatrul de opera ii, scad 
capacitatea de control al impulsurilor i capacitatea de a face fa  stresului indus de 
particularit ile misiunilor i al subordona ilor. 

Studiul efectuat s-a focusat numai pe lider, f r  a analiza i alte aspecte 
semnificative precum subalternii sau contextul (implica iile condi iilor i misiunilor din 
teatrele de opera ii). Aceasta este una din limitele acestei cercet ri. Subalternul i 
contextul r mân surse neexplorate pentru în elegerea procesului de conducere a 
microstructurilor militare. 

În perioada de vârf a cercet rii situa ioniste teoria tr s turilor p rea s  fie 
inacceptabil . Cu toate acestea, numeroase studii au ajuns s  consolideze  cercetarea 
tr s turilor i a dus la descoperirea semnificativ  c , de i, tr s turile nu au o mare 
capacitate de a prezice comportamentul în situa ii excep ionale, ele efectueaz  predic ii 
bune ale comportamentului cumulat în mai multe situa ii. S-a constatat c  structura cu 
cinci factori a tr s turilor apare în mod consecvent în toate culturile, oferind dovezi 
suplimentare ale teoriei c  tr s turile de personalitate s-ar putea s  fie construc ii  
psihobiologice universale (Matthews, G., Deary, I., Whiteman, M., 2012). 

Totu i, exprimarea tr s turilor poate fi modificat  atât de constrângerile 
situa ionale, cât i cele culturale, i este posibil ca tr s turile i culturile s  se 
influen eze reciproc (Matthews, G., Deary, I., Whiteman, M., 2012). 

Studiile actuale relev  necesitatea de a se continua efectuarea unor cercet ri 
ample (efectuate de colective interdisciplinare) longitudinale, privind procesul de 
conducere a microstructurilor militare, astfel încât s  devin  posibil identificarea 
elementelor importante ale situa iilor specifice, care produc modific ri în 
comportament i s  ne permit  s  facem previziuni mai corecte despre exprimarea în 
diferite tipuri de situa ii. 

Posibilit ile de cercetare în domeniul conducerii sunt vaste, de aceea 
manifest m încrederea c  în viitor vom avea mai multe explica ii i, în consecin , mai 
multe solu ii, pentru îmbun t irea conducerii microstructurilor militare. 
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TR S TURILE DE PERSONALITATE CARACTERISTICE 
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Rezumat: Prezenta lucrare î i propune s  investigheze tr s turile de personalitate 
specifice liderilor militari. Astfel, ne-am propus s  cercet m care sunt tr s turile de 
personalitate i motiva ionale relevante pentru performan  (studiul 1), precum i s  
identific m variabilele de personalitate care sunt necesare pentru a fi eficient ca lider în 
organiza ia militar  româneasc  (studiul 2). Metodologia: Ne-am propus s  identific m un 
profil psihologic caracteristic militarului prin aplicarea F-JAS (Fleishman Job Analysis 
Survey) i s  investig m care sunt tr s turile de personalitate importante pentru performan  
în organiza ia men ionat  (am utilizat ca instrumente NEO PI-R i CPI 260). Rezultatele au 
eviden iat existen a anumitor caracteristici specifice pentru organiza ia investigat , ceea ce 
poate contribui la optimizarea procesului de selec ia a liderilor din organiza ia militar . 
Utilitatea practic  a lucr rii deriv  din posibilitatea utiliz rii rezultatelor atât pentru 
optimizarea strategiilor de selec ie, cât i pentru proiectarea unui program de dezvoltare a 
abilit ilor de conducere, ceea ce duce, implicit, la dezvoltarea i optimizarea func ion rii 
organiza ionale per ansamblu.  

Cuvinte cheie: lider militar, leadership, tr s turi de personalitate 
 
Abstract: This paper aims to investigate specific personality traits of military 

leaders. Thus, we aimed to investigate the personality traits that are relevant to performance 
and motivation (study 1) and to identify personality variables that are required to be effective 
as a leader in the Romanian military organization (study 2). Methodology: We aimed to 
identify a psychological profile of military leader by applying F-JAS (Fleishman Job Analysis 
Survey) and to investigate which personality traits are important for job performance (we used 
NEO PI-R and CPI 260 ). The results revealed the existence of certain features specific to the 
organization investigated, which may help to optimize the selection of the leaders of the 
military organization. The practical utility of the work derives from the possibility of using the 
results for both selection, and to design a program to develop leadership skills that will lead to 
the development of the military organization. 

Keywords: military leader, leadership, personality traits 
 
 
Din punct de vedere strategic, începutul secolului XXI înregistreaz  o 

schimbare de paradigm  în gândirea liderilor politici i militari. Ace tia accept , în 
sfâr it, c  organiza ia militar  trebuie s  devin  flexibil , trebuie s  se adapteze 
permanent la evolu iile societ ii. Liderul militar face parte dintr-o categorie 
profesional  aparte, care incumb  existen a anumitor aptitudini sociale, 
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interpersonale i tr s turi de personalitate care pot fi considerate predictori de 
performan  într-un mediu organiza ional cu un specific aparte. 

În literatura de specialitate, interesul pentru leadership a ocupat un rol 
extrem de important. Contextul socioeconomic aflat într-o continu  evolu ie creeaz  
premise pentru reajust ri permanente ale stilurilor de conducere. Se ridic  
întrebarea: „care este stilul de conducere optim, cum se identific  sau se creeaz  
acesta i, mai ales, cum se pliaz  pe realitatea social  actual ?” Prin modul de 
conducere, stabilirea de standarde, obiective i priorit i, un lider poate s  aduc  un 
plus de performan  i satisfac ie profesional .  

Un individ devine lider, prime te o func ie de conducere gra ie unui 
m nunchi de însu iri personale - este mai energic, mai activ i cu ini iativ  etc., 
comparativ cu al ii. Într-un colectiv i într-o anumit  situa ie aceste calit i îl împing 
în prim plan, fiind persoana potrivit  pentru rolul sau sarcina respectiv . Intrând în 
acest rol, individul devine mai energic, mai activ, mai implicat în problemele 
grupului. Altfel spus, o func ie de conducere devine i formativ . Activitatea este 
terenul în care se manifest  cineva, se dezv luie i se formeaz  în acela i timp. Un 
individ devine lider gra ie unor însu iri pe care le posed  i, totodat , a unor valori 
pe care le reprezint .  

Modelul interac ionist sistemic propune o paradigm  conform c reia 
personalitatea trebuie privit  ca un sistem cu o structur  complex , ce include 
diverse subsisteme ce interac ioneaz  (de exemplu, modelul presupune existen a 
unei rela ii între neurofiziologic i psihic, între planul individual i cel social, între 
Eu i lume). Acest sistem se caracterizeaz  prin dinamism, complexitate, caracter 
deschis i probabilist. Modelat  sub influen a solicit rilor mediului extern asupra 
sferei subiective, personalitatea se caracterizeaz  prin dezvoltare i maturizare, prin 
autoorganizare, dar i prin destructur ri i dezorganiz ri. Personalitatea este 
influen at  permanent de condi iile i caracteristicile mediului în care se formeaz . 
Teoria sistemic  ofer  o perspectiv  dinamic  i evolutiv  asupra structurii 
personalit ii, oferindu-ne posibilitatea de a în elege modul în care se construiesc i 
se diferen iaz  con inuturile informa ionale ale personalit ii, precum i modul în 
care elementele ei componente rela ioneaz  i depind unele de altele.  
 

I. ASPECTE METODOLOGICE 
 

Obiectiv: Identificarea structurii tr s turilor de personalitate ale liderului 
performant în organiza ia militar  româneasc  contemporan . 

 
Ipoteze: 
1) Presupunem c  dac  exist  anumite aptitudini necesare pentru a ob ine 

performan  profesional  în sarcinile specifice pentru organiza ia militar , atunci 
putem contura un profil al aptitudinilor liderilor militari. 

2) Presupunem c  exist  un model al tr s turilor de personalitate 
specifice liderului militar performant în organiza ia militar . 
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II. PROCEDURA DE LUCRU 
 

Subiec ii: Popula ia studiului a fost format  din 107 subiec i, 91 b rba i i 
16 femei, cu vârste cuprinse între 25-51 ani, cadre militare cu studii superioare, care 
ocup  o pozi ie managerial  sau au atribu ii specifice liderilor i î i desf oar  
activitatea profesional  în sistemul na ional de ap rare. Subiec ii au fost selec iona i 
anterior dup  criterii de performan  profesional , managerial  i cognitiv  
superioare mediei din organiza ie.  

 
 N Minim Maxim Media A.S. 
Vârst  107 25 51 35 4.64 
Vechime 107 5 21 9.93 3.96 

 
 % Vârsta medie A.S. Vechimea medie A.S. 

Func ii manageriale 50,5 36,59 4,48 12,04 3,32 
Func ii de execu ie 49,5 33,40 4,26 7,77 3,38 

 
III. INSTRUMENTE 
 
1) F-JAS – Ghidul aptitudinilor umane (Pitariu, H., Iliescu, D. & Coldea, 

D., 2008, dup . Fleishman, E.A. - Fleishman Job Analysis Survey) este un instrument 
care pune la dispozi ia utilizatorului un sumar complet i util al aptitudinilor cognitive, 
psihomotorii, fizice, senzoriale/perceptuale i sociale/interpersonale, facilitând astfel 
procesul de analiz  a muncii în scopul identific rii aptitudinilor necesare/caracteristice 
pentru diverse posturi sau profesii. Ghidul cuprinde un num r de 73 aptitudini care, 
potrivit taxonomiei lui Fleishman, permite o potrivire între profilul aptitudinilor unui 
individ i cerin ele aptitudinale ale unei ocupa ii. Abordarea lui Fleishman postuleaz  
faptul c , de i unele aptitudini sunt mai maleabile decât altele, o abilitate este în 
principiu o tr s tur  sau o capacitate general , relativ stabil , care este rela ionat  cu 
performan a în anumite sarcini, presupunând c  sarcinile difer  în ceea ce prive te 
gradul în care o anumit  aptitudine este necesar  pentru a genera o performan  
superioar . 

2) CPI 260 – Inventarul Psihologic California (Pitariu, Horia; Iliescu, 
Drago ; Tureanu, Vlad & Peleas , Cosmin, 2009, dup  Harrison G. Gough - 
California Psychological Inventory) este f r  doar i poate cel mai puternic 
instrument psihometric pentru evaluarea personalit ii umane, adulte, normale. CPI 
este folosit pe scar  larg  intr-o multitudine de situa ii i scenarii, precum selec ia de 
personal, analiza aptitudinilor de leadership, a aptitudinilor creative, diagnoza 
grupurilor/a echipelor de munc , orientarea voca ional , dezvoltarea carierei etc. 
CPI con ine 20 de scale primare, grupate în 4 categorii principale i 8 scale 
suplimentare. 

3) NEO PI-RTM. Inventarul de Personalitate NEO Revizuit (Minulescu, 
Mihaela; Iliescu, Drago ; Ispas, Dan & Nedelcea, C t lin, 2008, dup  Paul T. Costa, 
Jr.& Robert R. McCrae - Revised NEO Personality Inventory) este unul dintre cele 
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mai celebre, cele mai utilizate i cele mai ,,în vog ” chestionare de personalitate în 
psihologia modern , evaluând constructele clasice ale modelului Big Five. NEO PI-R 
este un instrument de m surare a tr s turilor personalit ii normale. Împreun , cele  
5 domenii i 30 de fa ete ale NEO PI-R permit o evaluare comprehensiv  a 
personalit ii adulte. 
 

IV. REZULTATE I INTERPRET RI 
 

F-JAS – Ghidul aptitudinilor umane (Pitariu, H., Iliescu, D. & Coldea, D., 
2008, dup  Fleishman Job Analysis Survey. Fleishman, E.A., 1992) a fost aplicat 
pentru identificarea aptitudinilor necesare pentru a ob ine performan  profesional  
în sarcinile specifice din organiza ia investigat . Din Ghidul aptitudinilor umane au 
fost re inute spre investigare doar aptitudinile din sfera social /interpersonal , 
considerând c  acestea sunt importante pentru a fi eficient în rolul de lider din 
organiza ia militar .  

Tabelul nr. 1 - Aptitudinile sociale/interpersonale, ierarhizate în func ie de medii. N=21. 
Aptitudinea Media A.S. Aptitudinea Media A.S. 

Ob inere de informa ii prin 
conversa ie 5,95 .498 Asertivitate 5,14 .854 

Responsabilitate 5,95 .669 Controlul deciziilor pripite 5,14 .359 
Amabilitate 5,90 .539 Argumentare verbal  5,14 .727 
Conformism social 5,67 .796 Perseveren  5,14 .655 
Autocontrol 5,57 .746 Dorin  de realizare 5,14 .573 
Receptivitate social  5,52 .602 Persuasiunea 5,14 .727 
Sociabilitate 5,43 .676 Deschidere spre experien 5,10 .768 
Flexibilitate comp. 5,33 .577 Capacitate de  negociere 5,10 .539 

Capacitate de coordonare 5,24 .436 Capacitatea de refacere a 
tonusului 5,00 .837 

Încredere social  5,19 .750 Controlul deciziilor pripite 5,14 .359 
Analiza aptitudinilor a fost efectuat  cu ajutorul a 21 de speciali ti din 

domeniul vizat, care au acordat punctaje de la 1 la 7 (conform instruc iunilor 
manualului) pentru fiecare dintre cele 21 de aptitudini sociale/interpersonale. În 
urma analizei au fost re inute doar 19 aptitudini, care au ob inut medii peste 5.00 
(conform recomand rilor autorului), considerându-se c  sunt relevante pentru a 
ob ine performan e superioare în sarcinile specifice posturilor vizate (lider 
performant profesional în domeniul militar). 

În concluzie, putem contura urm torul profil psihoaptitudinal al cadrului 
militar performant (ipoteza 1), descris conform ghidului aptitudinilor umane: 

Putem afirma c  ipoteza 1 – „Presupunem c  exist  un profil al 
aptitudinilor necesare pentru a ob ine performan  profesional  în sarcinile specifice 
pentru  organiza ia militar ” – a fost confirmat . Având în vedere rezultatele 
ob inute, putem contura urm torul profil psihologic al aptitudinilor necesare unui 
lider performant profesional în organiza ia militar  (conform defini iilor Ghidului 
aptitudinilor umane): 
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Sunt capabili s  descopere informa ii importante referitoare la o 
problem , prin conversa ie, întreb ri sau discu ii, folosesc logica pentru a în elege 
situa ia i pentru a ob ine într-un mod eficient informa ii de la ceilal i; sunt 
persoane de încredere i cu sim ul responsabilit ii fa  de ceilal i; sunt 
caracteriza i de disciplin , con tiinciozitate i sunt demni de încredere în 
îndeplinirea obliga iilor i sarcinilor pe care al ii le a teapt  de la ei; au 
aptitudinea de a se face pl cu i, sunt plini de tact i serviabili în rela iile de munc  
cu ceilal i; au capacitatea de a adera la reguli i politici de comportament social; 
r mân calmi i echilibra i în situa ii dificile sau stresante, sunt capabili s  î i 
controleze emo iile în prezen a stimulilor iritan i, nea tepta i sau stresan i; în eleg 
corect situa iile sociale, în eleg i respect  p rerile i sentimentele altor persoane i 
sunt capabili s  evalueze consecin ele propriilor ac iuni sau ale celorlal i; sunt 
comunicativi i participativi în situa iile sociale, au dorin a i disponibilitatea de a 
lucra cu alte persoane i de a facilita interac iunile celorlal i; î i adapteaz  propriul 
comportament la situa iile schimb toare din mediul de munc ; au dorin a i 
posibilitatea de a reac iona flexibil i adaptativ la a tept rile i standardele în 
schimbare ale celorlal i; au eficacitate în managementul timpului  i al resurselor, 
astfel încât s  reu easc  o bun  sincronizare a propriilor ac iuni cu ale celorlal i; 
î i manifest  deschis încrederea în sine, siguran a i optimismul în interac iunea cu 
ceilal i; au capacitatea de a î i exprima p rerile i opiniile într-un mod curajos i 
activ; au capacitatea de a se ab ine de la decizii finale pân  când nu au reu it s  
culeag  i s  evalueze toate datele relevante, nu se gr besc cu concluzii pripite; au 
capacitatea de a î i sus ine i ap ra verbal ra ionamentele i propriile concluzii; au 
capacitatea de a î i men ine un nivel optim de efort pân  când sarcinile de munc  
sunt realizate cu succes; au capacitatea de a- i fixa standarde foarte înalte i de a 
realiza cât mai bine posibil o sarcin , sunt capabili s  depun  eforturi suplimentare 
pentru îndeplinirea obiectivelor dificile; au capacitatea de a prezenta informa iile 
astfel încât s  influen eze opiniile sau ac iunile altor persoane; sunt caracteriza i de 
o atitudine deschis  i ve nic curioas , sunt receptivi la idei, circumstan e i medii 
noi; solu ioneaz  diferendele prin concesii reciproce pentru a asigura o rezolvare 
acceptabil  pentru toate p r ile implicate; au capacitatea de a î i reveni în mod 
rapid la nivelul de energie i entuziasm ini iale, dup  o situa ie de e ec sau 
descurajant ; sunt inovatori i sunt capabili s  ia decizii f r  a se consulta cu al ii; 
ofer  consiliere sau sprijin personal pentru dezvoltarea poten ialului celorlal i. 

În continuare, am analizat rezultatele ob inute la Inventarul Psihologic 
California –CPI 260 (Pitariu, Horia; Iliescu, Drago ; Tureanu, Vlad & Peleas , 
Cosmin, 2009, dup  Harrison G. Gough - California Psychological Inventory) i la 
Inventarul de Personalitate NEO Revizuit - NEO PI-RTM (Minulescu, Mihaela; 
Iliescu, Drago ; Ispas, Dan & Nedelcea, C t lin, 2008, dup  Paul T. Costa, Jr.& 
Robert R. McCrae - Revised NEO Personality Inventory).  

Am transformat în note T media fiec rei scale a inventarelor i am calculat 
procentul subiec ilor cu rezultate sub media conven ional  a testului (T<45), 
circumscrise mediei (T între 45 i 55), i peste media testului (T>55). 
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Tabelul nr. 2 - Notele T ale mediilor la scalele testului CPI 260 
CPI T 1 T T 2 Modul 

Do - Dominan  50 57 64 57 
Cs - Capacitate de statut 43 58 57 63 
Sy - Sociabilitate 44 56 56 54 
Sp - Prezen  social  43 54 57 60 
Sa - Acceptare de sine 43 55 57 58 
In - Independen  44 58 56 60 
Em - Empatie 41 60 59 61 
Re - Responsabilitate 43 54 57 58 
So - Socializare 44 56 56 58 
Sc - Autocontrol 42 54 58 48 
Gi - Impresie bun  43 56 57 57 
Cm - Comunalitate 44 53 56 53 
Wb - S n tate 45 57 55 61 
To - Toleran  41 60 59 55 
Ac - Realizarea prin conformism 44 56 56 57 
Ai - Realizarea prin independen  41 60 59 61 
Ie - Eficien  intelectual  43 59 57 51 
Py - IS Intui ie psihologic  42 57 58 58 
Fx - Flexibilitate 40 52 60 42 
F/M - Feminitate/Masculin. 41 45 59 36 
Mp - Poten ialul managerial 43 59 57 67 
Wo - Orientare munc  43 57 57 56 
Ct - Temperament creativ 40 54 60 51 
Lp - Leadership 44 62 56 65 
Ami - Amicabilitate 43 57 57 55 
Leo - Orientare spre lege 43 56 57 59 
Hos - Ostilitate 41 42 59 36 
Ff - Lupt tor 42 61 58 68 

 
Tabelul nr. 3 - Notele T ale mediilor la scalele testului NEO Pi-RTM 

Factori Neo Pi-RTM T 1 T T 2 Modul 
E Extraversie 47 59 70 59 
E1 C ldur  48 59 69 64 
E2 Spirit gregar 51 62 73 63 
E3 Asertivitate 44 62 79 62 
E4 Activism 43 53 63 45 
E5 C utare senza ii 33 44 54 42 
E6 Emo ii pozitive 40 53 66 53 
A Agreabilitate 50 60 70 52 
A1 Încredere 53 63 74 58 
A2 Onestitate 41 53 65 46 
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Factori Neo Pi-RTM T 1 T T 2 Modul 
A3 Altruism 53 61 69 53 
A4 Complian  47 57 68 52 
A5 Modestie 41 53 65 57 
A6 Blânde e 37 48 58 39 
N Nevrozism 17 25 33 27 
N1 Anxietate 21 28 36 34 
N2 Furie_Ostilitate 21 30 39 32 
N3 Depresie 26 33 40 30 
N4 Timiditate 25 35 45 40 
N5 Impulsivitate 24 33 43 20 
N6 Vulnerabilitate 27 33 38 28 
O Deschidere 37 48 59 46 
O1 Fantezie 32 41 51 40 
O2 Estetic  30 43 57 44 
O3 Sentimente 31 43 55 49 
O4 Ac iune 38 50 62 46 
O5 Idei 47 59 70 59 
O6 Valori 48 58 68 54 
C Con tiinciozitate 57 66 75 74 
C1 Competen  52 62 72 59 
C2 Ordine 50 60 70 60 
C3 Sim ul datoriei 56 63 70 71 
C4 Dorin  de realizare 51 59 68 68 
C5 Autodisciplin  60 66 73 75 
C6 Deliberare 51 62 72 64 

Rezultatele ob inute ne permit s  contur m un model al tr s turilor de 
personalitate specifice liderului militar performant profesional (ipoteza 2):  

Sunt persoane de încredere i cu sim ul responsabilit ii, au un grad superior 
de disciplin  i con tiinciozitate; comunic  i tiu cum s  se fac  pl cu i, sunt plini de 
tact i sunt serviabili cu ceilal i în rela iile de munc ; sunt persoane care respect  
standardele i normele sociale la locul de munc , ader  la regulile i politicile de 
comportament social; sunt echilibra i i r mân calmi în situa iile dificile sau stresante de 
via , au un nivel ridicat de autocontrol al emo iilor în prezen a stimulilor iritan i, 
nea tepta i sau stresan i; au capacitatea de a- i adapta propriul comportament la 
situa iile schimb toare din mediul de munc , au dorin a i posibilitatea de a reac iona 
flexibil i adaptativ; sunt optimi ti, siguri i manifest  încredere în sine în interac iunea 
cu ceilal i; au capacitatea de a- i sus ine propriul punct de vedere, de a prelua ini iativa 
în activit ile de grup i de a- i  exprima în mod activ p rerile i opiniile; sunt capabili s  
caute i s  evalueze toate datele relevante i au capacitatea de a reflecta profund i 
deliberat înainte de a lua o decizie, ab inându-se de la luarea unor decizii pripite; au 
capacitatea de a men ine un nivel optim de efort pentru o perioad  lung  de timp, pân  
când au realizat cu succes sarcinile de munc , în pofida obstacolelor (oboseal , 
plictiseal  etc.) sau a altor factori de distragere a aten iei; sunt capabili s  î i fixeze 
standarde înalte, s  depun  eforturi suplimentare pentru a realiza cât mai bine posibil o 
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sarcin  ori pentru a îndeplini obiectivele dificile; sunt flexibili, au un nivel ridicat de 
toleran  la diversitate sau opinii divergente; au o atitudine deschis  i curiozitate fa  
de nou, sunt receptivi la idei, medii i situa ii noi; au abilitatea de a negocia cu al ii 
pentru solu ionarea unui conflict. 
 

V. CONCLUZII 
 

Profesia de militar incumb  existen a anumitor tr s turi de personalitate i 
repere valorice care pot fi considerate a fi predictori de performan  într-un mediu 
organiza ional cu un specific aparte. Concluziile ob inute ne îndrept esc s  afirm m c  
exist  anumite tr s turi i caracteristici care pot descrie profilul angajatului motivat s  
dezvolte comportamente performante i, implicit, s  ob in  satisfac ie profesional  în 
organiza ia militar .  

Datele cercet rii confirm  importan a evalu rii tr s turilor de personalitate ale 
liderilor, rezultatele putând fi utilizate pentru proiectarea unui model cu utilitate practic  
în activitatea de management al resurselor umane, pe componenta de selec ie atât a 
viitorilor lideri, cât i a unor lideri pentru anumite proiecte, misiuni sau tipuri de sarcini, 
dar i pe componenta de dezvoltare a stilurilor eficiente de leadership (prin evaluarea 
poten ialului fiec rui angajat/lider i identificarea eventualelor nevoi de optimizare, 
raportat la profilul liderul militar motivat pentru eficien  profesional ) în scopul cre terii 
eficien ei organiza ionale prin optimizarea actului de conducere. De asemenea, se creeaz  
premise pentru dezvoltarea unor instrumente de selec ie a liderilor, cu aplicabilitate i în 
alte tipuri de organiza ii.  
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Rezumat: Lucrarea abordeaz  modul de desf urare i rezultatele ob inute cu  noul 
tip de evaluare psihologic  de tip screening aplicat în Armata Român . Obiectivul principal a 
fost acela de a identifica poten ialele cazuri cu manifest ri psihocomportamentale sau 
simptome specifice tulbur rilor rela ionate cu stresul i evenimentele traumatice, în vederea 
ini ierii unor planuri de tratament timpurii i limit rii efectelor nocive la nivel individual i de 
grup. Activitatea a necesitat o aten ie deosebit  deoarece unii militari au fost expu i la 
evenimente traumatice. Componentele evaluate au fost evenimentele de via , s n tatea 
mental , mecanismele etiopatogenetice i cele de sanogenez , pentru fiecare dintre acestea 
folosindu-se câte dou  seturi de instrumente. Au fost analizate dou  grupuri de rezultate: cele 
legate de simptomele rela ionate cu trauma i cele ale mecanismelor de coping folosite.  

Cuvinte cheie: mecanisme de coping, stresor, screening, traum   
 
Abstract: The paper presents the results of the new approach regarding the 

psychological screening conducted in Romanian Military. The main goal was to identify the 
potential cases of PTSD and other trauma and stressors related disorders, in order to develop 
early personalized treatment plans and to limit the harmful effects at individual and group 
level. This activity required greater attention because some of the soldiers had witnessed a 
potential traumatic event. The components assessed were life events, mental health 
components, the etiopathogenesis mechanisms and those who sustain resilience, using at list 
two tools for each. We analyzed two clusters of findings: trauma and stressor related symptoms 
and the coping mechanisms engaged.  

Key words: coping mechanism, stressor, screening, trauma  
 
 
Evaluarea psihologic  a personalului care particip  la misiuni în afara 

teritoriului statului român este o practic  curent  în Armata României, desf urându-
se atât înaintea disloc rii cu aproximativ trei luni (120 zile), cât i dup  repatriere la 
aproximativ dou  luni (60 zile), fiind ghidat  de modelul evalu rilor rapide, de tip 
screening.  

Evaluarea psihologic  de tip screening const  în aplicarea unui ansamblu 
de instrumente i tehnici de investigare a unei popula ii, în scopul descoperirii 
precoce (timpurii) i eviden ierii într-un stadiu incipient a unor manifest ri specifice 
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tulbur rilor psihice, a unor factori de risc sau a unor vulnerabilit i psihice pentru ca 
eventualele interven ii specializate s  fie mai eficiente iar costurile mai mici. 

Evaluarea personalului, desf urat  înaintea particip rii la misiuni, opera ii 
i activit i de preg tire în afara teritoriului statului român, nu vizeaz  fixarea unui 

diagnostic, ci identificarea prezumtiv  a celor care prezint  vulnerabilitate pentru 
dezvoltarea unor tulbur ri psihice sau simptome ale acestora, precum i pentru 
identificarea comportamentelor cu poten ial contraproductiv, iar evaluarea 
desf urat  dup  participarea la misiuni vizeaz  identificarea celor care prezint  
manifest ri psihocomportamentale sau simptome ale tulbur rilor rela ionate cu 
stresul i evenimentele traumatice. Exist  cercet ri recente care arat  o corela ie 
semnificativ  a rezultatelor pozitive de la evalu rile de tip screening cu cele ale 
diagnostic rii tulbur rilor rela ionate cu stresul i evenimentele traumatice. 

A adar, luând în considerare scopul evalu rii psihologice de tip screening, 
aducem în aten ie obiectivele specifice acestui tip de evaluare care se desf oar  în 
mediul militar, astfel: 

• depistarea precoce (timpurie) a unor factori de risc i/sau a unor 
manifest ri specifice tulbur rilor rela ionate cu stresul i evenimentele traumatice; 

• determinarea prevalen ei unor tulbur ri psihice în rândul personalului 
militar i a cauzelor care le-au determinat; 

• evaluarea unor manifest ri psihice i elaborarea programelor de 
interven ie specializat ; 

• determinarea st rii de s n tate mental  a unei colectivit i de militari, 
cum ar fi cei care solicit  participarea la misiuni în afara teritoriului statului român, 
dar i alte tipuri de solicit ri; 

• elaborarea unor programe de preven ie pentru men inerea st rii de 
s n tate i prevenirea unor tulbur ri psihice. 

Este cunoscut faptul c , în diagnosticarea tulbur rilor rela ionate cu stresul 
i evenimentele traumatice, cât i a altor tulbur ri psihice, pot ap rea o serie de 

rezisten e ale persoanelor evaluate, care vizeaz , în special: 
a) teama de etichetare – în orice cultur  militar  solicitarea sprijinului 

psihologului înseamn  sl biciune i dezechilibru, interpretare dat  atât de persoana 
evaluat , cât i de colegi i/sau efi; 

b) disimularea – raport ri false ale participan ilor la misiuni pentru 
ob inerea de avantaje materiale. 

Din aceste considerente, psihologii Centrului de investiga ii 
sociocomportamentale pun accentul, înc  de la început, pe stabilirea unor raporturi bazate 
pe respect, încredere i pe psihoeduca ia specific  diferitelor categorii de militari. 

Probele psihologice utilizate în cadrul screening-ului acoper  urm toarele 
domenii: evenimente de via , componente de s n tate mental , mecanisme 
etiopatogenetice i mecanisme de sanogenez .  

Screening-urile psihologice triaz  i aduc în aten ie persoanele care 
prezint  vulnerabilit i sau diferite probleme psihocomportamentale, de care 
speciali tii se ocup  ulterior în cadrul unui proces de psihodiagnostic clinic (în care 
se utilizeaz  intrumente psihologice care sondeaz  în profunzime vulnerabilita ile/ 
simptomele identificate). Militarii care au aceste probleme coagulate într-un 
diagnostic clinic, beneficiaz  de psihoterapie i/sau primesc medica ie. Dac  
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problemele sunt de nivel subclinic (sunt de intensitate i frecven  reduse i nu 
acoper  cele 4 categorii de simptome specifice tulbur rilor rela ionate cu stresul i 
evenimentele traumatice – reexperimentarea persisitent  a evenimentului traumatic, 
evitarea stimulilor asocia i cu trauma, hiperactivitate generalizat  i alterarea 
negativ  a gândurilor i a st rii emo ionale generale1), persoanele în cauz  
beneficiaz  de un program de interven ie specializat , sub forma consilierii 
psihologice. Toate aceste persoane sunt reevaluate dup  6 luni, 1 an, 1,5 ani, pân  la 
30 de luni de la întoarcerea din teatrele de opera ii.  

Cu siguran  c , în compara ie cu popula ia general , participan ii la 
misiunile din teatrele de opera ii prezint  un risc ridicat de a prezenta tulbur ri 
rela ionate cu stresul i evenimentele traumatice (inclusiv tulburarea de stres 
posttraumatic – Post Traumatic Stress Disorder). Prevalen a tulbur rii de stres 
posttraumatic la militarii americani care au participat la opera iile Enduring Freedom 
i Iraqi Freedom i care solicit  sprijin psihologic dup  misiuni este între 4 i 50% 

(cifrele provin din 10 studii)2. În Fran a a fost raportat un num r de aproximativ 400 
de militari care au efectuat misiuni în Afgansitan i care sufer  de tulburarea de stres 
posttraumatic3. În anul 2012, un studiu al armatei daneze, efectuat pe militarii care 
au executat misiuni în provincia Helmand, Afganistan, a prezentat faptul c  47% 
dintre ace tia au experimentat fric , oroare sau neajutorare, iar 97% au fost martorii 
unui eveniment traumatizant. Cu toate acestea, studiul a ar tat c  prevalen a 
tulbur rilor rela ionate cu stresul i evenimentele traumatice a fost 0%4.  

Cea mai frecvent  dintre tulbur rile rela ionate cu stresul i cu 
evenimentele traumatice este tulburarea de stres posttraumatic. Acest termen apare 
pentru prima dat  în Manualul de diagnostic i statistic  al tulbur rilor mentale, 
edi ia a III-a din anul 1980 (DSM-III) i comport  o serie de modific ri pân  la 
varianta actual  (DSM-V, ap rut  în 2013). Ini ial, accentul era pus pe tr iri 
subiective ale evenimentului traumatic (fric  intens , neputin , oroare) i pe trei 
categorii de simptome:  

a) reexperimentarea persistent  a evenimentului traumatic (flashback-uri, 
vise recurente, amintiri intruzive etc.); 

b) evitarea persistent  a stimulilor asocia i cu trauma (evitarea gândurilor 
i situa iilor care au leg tur  cu trauma, paralizia reactivit ii generale etc.); 

c) simptome persistente de hiperactivitate generalizat  (agresivitate, 
insomnie, agita ie etc.). 

În prezent, criteriul tr irii subiective a evenimentului traumatic a fost 
eliminat i raportarea se face la înc  o categorie de simptome, aceea de alterare 
negativ  a gândurilor (cogni iilor) i a st rii emo ionale generale (dispozi ie afectiv ). 

De la înfiin are i pân  în prezent, Centrul de investiga ii 
sociocomportamentale a evaluat personalul a dou  deta amente care au executat 
misiuni în teatre de opera ii interna ionale, în anul 2014, în locuri i perioade diferite. 

                                                 
1 American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, 
2013, p. 271. 
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2891773/ 
3 http://www.coemed.hu 
4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23158889 
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Un aspect semnificativ luat în considerare de evaluatori, a fost faptul c , în 
perioadele misiunilor, în ambele deta amente, au existat evenimente cu poten ial 
traumatizant, respectiv dispozitive explozive improvizate (IED) au fost detonate de 
insurgen i în coloanele a dou  patrule. În primul caz, în urma exploziei, un militar a 
decedat i al i cinci au fost r ni i, iar în cel de-al doilea caz au fost r ni i u or doi 
militari. 

Referindu-ne la prima structur , evenimentul a fost experimentat în mod 
direct de militarii patrulei i de cei care au oferit primul ajutor, i în mod indirect de 
cei care se aflau în rela ii apropiate cu ace tia. 

În urma prelucr rii statistice i a analizei datelor, au fost eviden iate o serie 
de concluzii care sunt prezentate sintetic prin intermediul graficelor i descrierilor 
urm toare. 

La 94% dintre militari, nu au fost identificate simptome i/sau manifest ri 
psihocomportamentale disfunc ionale relevante pentru tulbur rile rela ionate cu 
stresul i cu evenimentele traumatice. La 6% dintre militari au fost dezvoltate 
manifest ri psihocomportamentale disfunc ionale de intensitate subclinic , care îns  
nu îndeplinesc criteriile de diagnostic pentru tulbur rile rela ionate cu stresul i cu 
evenimentele traumatice. Astfel, în figura nr. 1 sunt prezentate datele referitoare la 
strategiile de coping, care au rol de men inere i suport afectiv, utilizate de militari. 
La 98% dintre militarii evalua i, a fost eviden iat faptul c , în cazul confrunt rii cu 
situa ii dificile, se bazeaz  pe suportul moral i emo ional al camarazilor, c  
subunit ile sunt coezive i c  sentimentul de apartenen  la grup este puternic. 

 
Figura nr. 1 – Rela ia dintre strategiile de coping centrate pe emo ie (Ce), strategiile de 

coping bazate pe rezolovarea de probleme (Cp) i intensitatea suportului moral (Sm) 
 
Pe de alt  parte, a fost remarcat  o corela ie semnificativ  între rezultatele 

ob inute la proba care vizeaz  simptomele de stres posttraumatic (PCL-M) i cea care 
vizeaz  strategiile de coping centrate pe emo ie, utilizate de c tre militari (rho = 0.376, 
p<0.05), a a cum rezult  din figura nr. 2. 
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Figura nr. 2 – Rela ia dintre strategiile de coping centrate pe emo ie (Ce), strategiile de coping 

bazate pe rezolovarea de probleme (Cp) i intensitatea simptomelor de stres posttraumatic (PCL-M) 

Se poate concluziona c , militarii care au fost expu i evenimentului cu 
poten ial traumatic i au suferit r ni, au aplicat solu ii din sfera afectiv  pentru a- i 
rezolva problemele. Deoarece simptomele acestora sunt de natur  subclinic , iar în 
acela i timp exist  un deficit de strategii centrate pe rezolvarea de probleme, psihologul 
va avea sarcina s  urm reasc  evolu ia acestora i, totodat , s  recomande sau s  aplice 
tehnci de interven ie specifice terapiei cognitiv-comportamentale, dac  va fi cazul. 

În ceea ce prive te percep ia individual  a st rii generale de s n tate, a a cum 
se observ  în figura nr. 3, aceasta începe s  se modifice în sensul apari iei primelor acuze 
psihosomatice din momentul în care frecven a de apari ie a unor manifest ri specifice 
stresului posttraumatic începe s  creasc  (rho = 0.502, p<0.001). Modul în care militarii 
percep viitorul prin prisma a tept rilor identificate cu scala dezn dejdii, nu coreleaz  nici 
cu starea general  de s n tate, nici cu percep ia subiectiv  a simptomelor stresului 
posttraumatic. 

 
Figura nr. 3 – Rela ia dintre simptomele de stres posttraumatic (PCL-M), scala dezn dejdii 

(Beck) i intensitatea tr irii str rii de s n tate (PHQ) 
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Fa  de screening-ul anterior, în cazul celei de a doua structuri, noutatea 
const  în faptul c  setul de probe psihologice a fost completat cu un inventar, care 
scoate în eviden  rezilien a individual , nivelul perceput al riscului înaintea, în 
timpul i dup  misiune, percep ia militarului asupra calit ii preg tirii de care a 
beneficiat, precum i percep ia sprijinului familial i social în timpul i dup  
misiune.  

Participarea zilnic  sau aproape zilnic  la misiuni, precum i posibilitatea 
de a fi martor la via a comunit ilor locale, coreleaz  semnificativ cu valori crescute 
la lista simptomelor de stres posttraumatic (pentru dimensiunile D i PCL-M, rho = 
0.221, p<0.01). Cu cât un militar particip  la mai multe misiuni, cre te riscul s u de 
a fi afectat negativ de condi iile în care tr iesc localnicii. Totu i, este demn de 
remarcat c  majoritatea militarilor nu a fost influen at  negativ de factorii externi în 
care i-a desf urat misiunea, a a cum rezult  i din figura nr. 4. 

 

 
Figura nr. 4 – Rela ia dintre experien a în lupt  (D), experien a de dup  lupt  (E)  

i lista simptomelor de stres posttraumatic (PCL-M) 
 
În figura nr. 5, este eviden iat faptul c  preg tirea în vederea execut rii 

misiunii în teatrul de opera ii a fost perceput  ca fiind corespunz toare de c tre 
militari, în special de c tre cei care nu au participat zilnic la misiuni i de c tre cei 
care nu i-au f cut griji legate de mediul în care ac ionau. În acela i timp, se observ  
o tendin  de nemul umire privind nivelul antrenamentului primit în ar  i al dot rii, 
la militarii care au f cut parte din patrule i care, datorit  interac iunii cu mai multe 
categorii de persoane, i-au f cut i cele mai mari griji privind propria siguran  
(pentru dimensiunile H i D rho = -0.271, p<0.01).  
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Figura nr. 5 – Rela ia dintre experien a în lupt  (D), îngrijor rile  

pe timpul disloc rii (G) i antrenamentul i preg tirea înaintea disloc rii (H) 
 
În urma evalu rii strategiilor individuale de adaptare la stres în situa ii 

dificile sau cu un grad ridicat de risc, s-a constatat o corela ie pozitiv , echilibrat , 
între strategiile centrate pe rezolvarea de probleme (cp), cele centrate pe emo ie (ce) 
i suportul moral (sm) (pentru dimensiunile ce i cp rho = 0.650, p<0.001, respectiv 

pentru dimensiunile cp i sm rho = 0.587, p<0.001).  
Valorile ridicate la utilizarea strategiilor de coping coreleaz  pozitiv cu 

valorile ridicate ale sprijinului moral, ceea ce subliniaz  importan a coeziunii unei 
structuri atât pentru succesul misiunii cât i pentru dezvoltarea personal  a fiec rui 
membru. 

În figura nr. 6 este eviden iat  corela ia dintre strategiile de coping în 
func ie de pozi ia celor care au f cut parte din patrula expus  la evenimentul cu 
poten ial traumatizant. Nivelul de expunere a fost stabilit astfel: 3 – membru al 
echipajului ma inii care a fost deteriorat , r nit, 2 – membru al echipajului ma inii 
deteriorate, f r  r ni, 1 – participant în cadrul patrulei, 0 – neparticipant în cadrul 
patrulei. Se observ  c  cei doi r ni i au cel mai ridicat nivel la adoptarea strategiilor 
centrate pe rezolvarea de probleme (tendin  adoptat  i de ceilal i membri ai 
echipajului ma inii afectate), ceea ce duce la concluzia c  refacerea lor urmeaz  
cursul normal.  



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
76

 
Figura nr. 6 – Rela ia dintre strategiile de coping bazate pe emo ie (Ce), strategiile 

de coping centrate pe problem  (Cp) i expunerea la evenimentul cu poten ial 
traumatic 

 
Compara ia dintre modul în care militarii din cele dou  patrule care au fost 

expuse la evenimentele traumatice au perceput acela i tip de eveniment traumatic 
este prezentat  în figurile nr. 7 i nr. 8. 

 

 
Figura nr. 7 – Rela ia dintre lista simptomelor de stresposttraumatic (PCL-M), 

scala dezn dejdii (Beck) i expunerea la evenimentul cu poten ial traumatic, pentru 
lotul 1 
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Figura nr. 8 – Rela ia dintre lista simptomelor de stresposttraumatic (PCL-M), 

scala dezn dejdii (Beck) i expunerea la evenimentul cu poten ial traumatic,  
pentru lotul 2 

 
În ambele cazuri, se observ  c  o percep ie intens  a evenimentului 

traumatic este înso it  de scoruri oarecum ridicate la lista simptomelor de stres 
posttraumatic, dar valorile sunt diferite între cele dou  grupuri (între 24 - 32 pentru 
prima patrul  i 21 pentru a doua patrul ). Se remarc , în acela i timp, c  la militarii 
primei patrule, expu i la evenimentul cu poten ial traumatic, în compara ie cu cei 
neexpu i, exist  varia ii semnificative doar la scorurile ob inute cu scala dezn dejdii 
(la testul Kruskal-Wallis, 2 = 8.358, p<0.05), iar la militarii celei de-a doua patrule, 
expu i la evenimentul cu poten ial traumatic, în compara ie cu cei neexpu i, exist  
varia ii semnificative doar la scorurile ob inute cu scala simptomelor psihosomatice 
(la testul Kruskal-Wallis, 2 = 9.904, p<0.05).  

Facem men iunea c  rezultatele au fost prezentate i în cadrul grupului de 
lucru desf urat la Ramstein, de c tre Centrul de excelen  NATO pe problematica 
s n t ii mentale, iar acest gen de evaluare psihologic  a fost apreciat de c tre 
partenerii din unele armate NATO. Limitele studiului constau în num rul redus, 
pân  în prezent, al acestui gen de evalu ri precum i în lipsa realiz rii de corela ii cu 
alte categorii de militari, atât din ar  cât i din armatele partenere. Studiile 
urm toare vor avea în vedere, pe de o parte, dep irea acestor limite, precum i 
ad ugarea la setul de probe utilizat a unor instrumente noi, pentru surprinderea cât 
mai fidel  a poten ialelor probleme psihocomportamentale. 
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Rezumat: Modelul „teoriei inteligen elor multiple” pare a fi superior, din anumite 
perspective, modelului tradi ional i poate propune solu ii conceptuale sau practice, atât 
pentru dimensiunea orient rii voca ionale, cât i pentru selec ia psihologic . Problema 
clasific rii persoanelor în func ie de I.Q., este înc  de actualitate i se utilizeaz  de c tre 
foarte mul i practicieni, dar i viziunea pluralist  asupra inteligen ei cucere te din ce în ce mai 
mul i adep i. Noul model accept  faptul c  oamenii dispun de puteri i stiluri cognitive diverse, 
specifice unor domenii largi ale activit ii umane, iar nivelul i combinarea acestora dau 
amprenta individului.  

 
Abstract: The Theory of Multiple Intelligences seems to be superior to the 

traditional model and it could propose conceptual or practical solutions so to the vocational 
directions as if for the psychological selection. The problem of the hierarchy of people 
according to I.Q is still actually and it is used from many practicants, but also the pluralist 
vision above intelligence conquers more and more fans. The new model accepts the fact that 
people have different kinds of cognitive styles and their combinations and their development 
level give the individual imprints. 

 
 
I. M SURAREA ÎN PSIHOLOGIE 
 
M surarea în psihologie are extindere notabil  i la alte func ii decât cele 

cognitive, începând cu senzorialitatea i evoluând spre tr s turile de personalitate cu 
valoare emergent  cum ar fi inteligen a emo ional , rezolvarea de probleme în materie de 
sens al vie ii .a. 

Se apreciaz  c  psihologia nu are sl biciuni metodologice în raport cu 
tiin ele naturii. Atribuirea de numere unui fapt comportamental presupune 

corectitudine i condi ia de unicitate a semnifica iilor. Nu este o insuficien  a 
psihologiei c  practic  m sur ri primare, cum ar fi undele cerebrale sau pragurile 

                                                 
* Psiholog dr., Centrul de investiga ii Sociocomportamentale, M.Ap.N. 
** Psiholog dr., Centrul de investiga ii Sociocomportamentale, M.Ap.N. 
∗∗∗ Psiholog pr., Centrul de investiga ii Sociocomportamentale, M.Ap.N. 
∗∗∗∗ Psiholog dr., Centrul de investiga ii Sociocomportamentale, M.Ap.N. 
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senzoriale (cum este cazul inteligen ei sau originalit ii). În toate sferele de 
determinism, fizic, chimic, astronomic, geologic, biologic, se practic  cele dou  
genuri de m sur tori. Ca s  fie corecte i univoce, intervin alte m sur tori, începând 
cu semnifica iile corela iilor. 

Dac  analiz m orient rile actuale ale practicii psihologice vom observa 
preocuparea pentru formalizare, standardizare i practic  unitar , atât în psihometrie 
cât i în psihoterapie, ca rezultat al nevoii de aliniere i de r spuns la m surarea 
eficien ei practicii psihologice în cele dou  subdomenii enun ate, respectiv a 
prognozei comportamentului i al amelior rii deficien elor sau tulbur rilor psihice. 

În concluzie, demersul de m surare a proceselor psihice r mâne deschis 
studiului i, totodat , o preocupare pentru dezvoltarea metodelor, tehnicilor i 
procedurilor, dar i a modului de interpretare i valorificare a rezultatelor ob inute. 

 
II. MODELE TEORETICE PRIVIND ABORDAREA INTELIGEN EI 
 
Inteligen a, ca dimensiune psihic , înseamn  o raportare la real cu 

considerarea mai mult sau mai pu in explicit  a structurii situa iei problematice i c  
are implica ii asupra tuturor situa iilor de via .  

Încercând s  g seasc  o explica ie i o form  de m surare concret  a 
inteligen ei, mai bine de o jum tate de secol, testul Standford-Binet i variantele 
sale, au clasificat oamenii din diverse profesii, vârste i din tot spectrul activit ilor 
umane, dup  o formul  matematic  surprinz tor de general . Performan ele definite 
statistic, pentru o popula ie reprezentativ , sunt raportate la vârsta biologic  a 
persoanei concrete, iar pentru evitarea num rului zecimal, se înmul e te cu 100. 
M sura inteligen ei generale („g”), dup  Spearman ori a „I.Q.” dup  Terman, a fost 
supus  probelor de fidelitate i validitate, urm rindu-se longitudinal loturi tipice de 
persoane, cedând prioritate astfel experien ei, motiva iei i valorilor personale, iar 
m surarea inteligen ei se dovede te prin recunoa terea „meritelor” profesionale, prin 
citare, acceptare i impact.  

Dat  fiind înalta mobilitate func ional  a psihicului, testele de poten ial sau 
randament, ca i cele de personalitate, indic  o tendin  a dezvolt rii proxime, l sând 
vie ii rolul de modelator pentru forme, con inuturi, ritmuri i semnifica ii. 

Studiul inteligen ei a cunoscut o preocupare veche i constant , 
structurându-se astfel mai multe orient ri teoretice care abordeaz  atât procesul 
psihic deosebit de complex, cât i conceperea sau opera ionalizarea instrumentelor 
de evaluare.  

În literatura de specialitate, cele mai frecvente abord ri teoretice vizeaz : 
modelul psihometric, modelul factorial, modelul genetic, modelul ecologic i 
modelul triarhic (Andrie , 2007)1. Îns , mai recent, la începutul anilor ’80, ca o 
completare la modelele tradi ionale enumerate anterior, apare o nou  i interesant  
abordare, denumit  teoria inteligen elor multiple. 

Referindu-se la teoria inteligen elor multiple, autorul acesteia, Howard 
Gardner (2006)2, prezint  teoria ca un model alternativ, ghidat de o alt  orientare 

                                                 
1 Andrie , A. - Testarea psihologic . Aptitudini i inteligen  
2 Gardner, H., - Inteligen e multiple 
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asupra dezvolt rii i m sur rii inteligen ei, fiind în esen  o viziune pluralist . 
Modelul recunoa te mai multe fa ete discrete i diferite ale inteligen ei i accept  
faptul c  oamenii au puteri i stiluri cognitive deosebite, dar i capacit i distincte, 
începând cu inteligen a muzical  pân  la cea implicat  în în elegerea de sine. 

Teoria inteligen elor multiple pluralizeaz  conceptul tradi ional al 
inteligen ei, sus inând c  o inteligen  este „o capacitate computa ional ”, adic  o 
capacitate de a procesa un anumit tip de informa ie sau aptitudinea de a rezolva un 
anumit tip de probleme pe baza unor opera ii sau a unui set de opera ii identificabile 
(Gardner, 2006). Se apreciaz  c , fiecare inteligen  este activat  sau declan at  de 
anumite tipuri de informa ii prezente la nivel intern sau extern. 

Autorul conchide (2006): „teoria inteligen elor multiple descrie mai bine 
competen a cognitiv  uman  în termenii unui set de capacit i, talente sau aptitudini 
mentale, numite inteligen e i to i indivizii normali posed  fiecare dintre aceste 
aptitudini într-o oarecare m sur , iar diferen a dintre ace tia este dat  de propor ia 
aptitudinilor i natura combin rii lor”. 

La prima vedere putem aprecia c  modelul „teoriei inteligen elor multiple” 
pare a fi superior, din anumite perspective, modelului tradi ional i poate propune 
solu ii conceptuale sau practice, atât pentru selec ia psihologic , cât i pentru 
dimensiunea orient rii voca ionale.  

Problema clasific rii persoanelor în func ie de I.Q., specific  modelului 
tradi ional, este înc  de actualitate i se utilizeaz  de c tre foarte mul i practicieni, 
dar i viziunea pluralist  asupra inteligen ei cucere te din ce în ce mai mul i adep i.  

M surarea I.Q., abordat  ca viziune unidimensional  de evaluare a 
inteligen ei, plaseaz  persoanele în dou  categorii, unele deasupra pragului/limitei, 
respectiv admise pentru a urma un anume program, altele sub pragul/limita, 
respectiv respinse pentru a urma programul, poate chiar pentru un singur punct 
diferen . 

F r  îndoial  aceast  abordare func ioneaz  bine pentru anumite persoane, 
cele mai bune i str lucite vor fi situate acolo unde le este locul, îns  cele care se 
afl  în zona pragului/limitei de admis/respins cu siguran  vor avea frustr ri i 
nemul umiri. 

Viziunea unidimensional  pare a fi corect , în fond fiecare persoan  este 
tratat  în acela i mod iar sistemul de m surare este ra ional. 

Totu i, în practica selec iei, au fost observa ii i exprimate unele 
nedumeriri precum c  „sportivi cu rezultate remarcabile, absolven i de diverse 
institu ii i diferite specializ ri cu merite deosebite, speciali ti cu expertiz  în diferite 
domenii etc.”, la testele de inteligen , uneori ob in scoruri care se afl  la limita 
standardului de admis, de i, f r  îndoial , ace tia dispun de o anume inteligen  care 
le permite s - i îndeplineasc  sarcinile de înv are sau de munc .  

Se poate deduce astfel c , prin maniera tradi ional  sau viziune 
unidimensional  de m surare a inteligen ei, nu se iau în considerare domenii i arii 
largi ale activit ii umane sau c , în anumite situa ii probele/testele nu sunt cele mai 
potrivite sau adecvate tipului de sarcin  pentru care se utilizeaz . 

Pornind de la aceste considerente, dar i de la unele aprecieri precum c  o 
fa et  a inteligen ei se poate dezvolta doar pe baza celorlalte capacit i de 
prelucrarea a informa iei (fa ete) i c  este operabil  fluent atunci când mai multe 
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capacit i computa ionale specifice sunt prezente (Gardner, 2006)3, am ales s  
studiem selec ia la intrarea în organiza ie prin prisma fa etelor inteligen elor 
multiple. 

Astfel, o echip  de speciali ti dintr-o structur  de profil, având ca obiectiv 
general elaborarea unor probe psihologice dup  modelul „teoriei inteligen elor 
multiple”, au conceput un design de studiu privind unele fa ete ale inteligen ei 
multiple care este prezentat în capitolul urm tor. 

Pentru fiecare fa et /tip de inteligen  ne-am propus s  elabor m i s  
utiliz m cel pu in un test cu con inut tematic similar i specific capacit ii cognitive, 
iar persoanele evaluate s  fie solicitate pentru a rezolva probleme asem n toare pe 
tot parcursul testului, ceea ce îi va ajuta s  utilizeze capacit ile proprii de 
ra ionament i de rezolvare a problemelor.  

Alegerea/construirea testelor/probelor formale, utilizate în procesul de 
evaluare/selec ie a fa etelor inteligen ei, reprezint  o etap  extrem de important  în 
demersul de validare a modelului. Testele pot fi un aliat al specialistului pentru a 
recunoa te diferite caracteristici cognitive, dar numai dac  sunt concepute pentru a 
eviden ia, în loc de a masca, asemenea diferen e.  

De asemenea, o alt  dimensiune extrem de important  a studiului vizeaz  
valorificarea rezultatelor individuale ob inute i conturarea profilului aptitudinal, 
care va r spunde i cerin ei de consiliere/orientare voca ional , prin sublinierea i 
eviden ierea specialit ilor în care persoana poate ob ine o eficien  crescut .  

 
III. METODOLOGIA CERCET RII 
 
Studiul privind elaborarea unei baterii de probe psihologice destinat  

evalu rii fa etelor inteligen ei/aptitudinilor cognitive, echivalente cu criteriile 
psihologice „aptitudini generale” a pornit de la necesitatea selec iei subiec ilor pe 
baza aptitudinilor necesare rezolv rii unor sarcini concrete, la standardele de 
performan  impuse de postul/func ia pentru care se solicit  evaluarea.  

În elaborarea bateriei de probe pentru evaluarea setului de criterii 
psihologice numite „aptitudini generale” am avut în vedere „teoria inteligen elor 
multiple”. 

Pentru realizarea obiectivului general, am stabilit etapele de construire a 
bateriei de probe, etape care ulterior s-au concretizat în obiective practic – 
aplicative, astfel: 

O1 - identificarea celor mai importante fa ete ale inteligen ei implicate în 
activitatea vizat  ( etapa I de cercetare – metoda exper ilor); 

O2 - definirea i opera ionalizarea conceptelor/fa etelor inteligen ei (etapa 
a II-a de cercetare – metoda exper ilor); 

O3 - elaborarea itemilor pentru fiecare fa et  a inteligen ei (etapa a III-a de 
cercetare – metoda exper ilor); 

O4 - construirea bateriei de probe psihologice respectând criteriile de 
fidelitate i validitate (etapa a IV-a de cercetare – metoda experimentului); 

                                                 
3 Gardner, H., - Inteligen e multiple 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
82

O5 - definitivarea formei finale a bateriei de probe i stabilirea profilului 
psihoaptitudinal optim (etapa a V a de cercetare, metode combinate). 

Pentru realizarea primului obiectiv (identificarea celor mai importante 
fa ete ale inteligen ei implicate în activitatea vizat ) am operat cu modelul „teoriei 
inteligen elor multiple” elaborat de Gardner i cu profesiogramele existente, la 
momentul actual, în COR (Clasificarea Ocupa iilor din România) pentru unele 
familii de specialit i sau profesii. 

Utilizând metoda exper ilor (psihologi cu experien  în domeniul selec iei 
psihologice), în demersul de identificare a celor mai importante fa ete ale 
inteligen ei r spunz toare pentru atingerea unor performan e în activitatea 
profesional , au rezultat 6 fa ete ale inteligen ei, denumite criterii psihologice 
„aptitudini generale”, astfel: 

• inteligen a verbal  (I.V); 
• inteligen a numeric  (I.N); 
• inteligen a spa ial  (I.S); 
• inteligen a organizatoric  i func ion reasc  (I.O.F.); 
• inteligen a tehnic  (I.T); 
• inteligen a general  de înv are (I.G.Î.).  
În cea de-a doua etap  de cercetare, care vizeaz  definirea i 

opera ionalizarea conceptelor/fa etelor inteligen ei (O2), au fost concepute defini iile 
fiec rei fa ete, opera ionalizate conceptele (cele 6 fa ete ale inteligen ei) i a fost 
stabilit  importan a evalu rii lor pentru activit ilor ce vor fi desf urate ulterior la 
locul de munc .  

Preciz m c  diferen a fundamental  dintre modelul tradi ional i cel al 
teoriei inteligen elor multiple, privind evaluarea, const  în maniera de 
opera ionalizare a conceptelor. Dac  în evaluarea I.Q. se utilizeaz  teste, verbale sau 
nonverbale, ale c ror itemi abordeaz  teme diversificate în con inut, evaluarea 
fa etelor inteligen elor multiple va utiliza teste structurate pentru fiecare categorie.  

Pentru conturarea cadrului conceptual, prezent m conceptele de baz  cu 
care oper m, a a cum sunt descrise în literatura de specialitate, dar mai ales cum au 
fost adaptate i acceptate de grupul de exper i: 

a) Inteligen a verbal  exprim  capacitatea de a recep iona, prelucra i 
opera cu cuvinte, de a în elege rela iile dintre no iuni i de a elabora ra ionamente de 
tip verbal, fiind necesar  pentru: 

• emiterea, recep ionarea i procesarea unor mesaje verbale; 
• însu irea unor no iuni teoretice i practice de specialitate; 
• colaborarea cu autorit ile i cu popula ia în diverse situa ii; 
• în elegerea instructajelor, condi iilor i m surilor de siguran  pe timpul 

execut rii unor activit i cu grad de risc crescut. 
b) Inteligen a spa ial  exprim  capacitatea de a determina forma, 

dimensiunea, rela ia i orientarea unui obiect în raport cu altul sau cu o anumit  
structur , fiind necesar  pentru: 

• elaborarea unor strategii de ac iune; 
• descifrarea rela iilor dintre unele elementele grafice sau practice 

prezentate sau dispuse în plan bi sau tridimensional; 
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• rezolvarea unor situa ii practice din teren; 
• plasarea unor semne conven ionale pe un plan de ac iune sau pe o hart . 
c) Inteligen a numeric  exprim  capacitatea de a lucra cu cifre, de a 

rezolva rapid probleme simple de matematic , fiind necesar  pentru: 
• gestionarea resurselor materiale i umane; 
• planificarea, gestionarea, administrarea i utilizarea unor sume da bani 

sau fonduri bugetare; 
• calcularea unui necesar de materiale i utilizarea judicioas  a resurselor. 
d) Inteligen a organizatoric  i func ion reasc  exprim  abilitatea de a 

surprinde detaliile, acurate ea în compararea, evaluarea i aprecierea unor produse, 
programe, planuri, litere, cuvinte, serii de litere, viteza perceptual , rapiditatea 
deciziei, fiind necesar  pentru: 

• elaborarea, completarea sau înscrierea unor documente; 
• organizarea, planificarea i desf urarea activit ilor; 
• realizarea actului de conducere/execu ie; 
• managementul organiza iei; 
• transmiterea de mesaje i date prin intermediul mijloacelor de 

comunica ie; 
• criptarea/decriptarea unor mesaje/informa ii transmise codificat s.a.; 
• rapiditatea deciziei în situa ii limit . 
e) Inteligen a tehnic  presupune capacitatea de a în elege principiile 

mecanicii, mi c rile, for a de ac iune, principiile simple ale fizicii, rela iile dintre 
obiecte i fenomene, fiind necesar  pentru: 

• cunoa terea, între inerea i exploatarea mijloacelor tehnice i a 
aparaturii din dotare; 

• folosirea judicioas  a tehnicii în func ie de caracteristicile i 
particularit ile acesteia; 

• perfec ionarea tehnicii din dotare. 
f) Inteligen a general  de înv are exprim  capacitatea de a acumula 

cuno tin e, informa ii i de a opera cu acestea, fiind necesar  pentru: 
• formarea deprinderilor i exploatarea mijloacelor tehnice, materialelor i 

resurselor umane la standardele solicitate de post; 
• adaptarea la situa ii noi; 
• în elegerea, prelucrarea i adaptarea informa iilor la sarcini concrete; 
• anticiparea unor evenimente i efecte în situa ii diverse. 
A treia etap  de cercetare vizeaz  elaborarea itemilor pentru fiecare fa et  

a inteligen ei/aptitudine cognitiv  (O3). În aceast  etap , grupul de psihologi exper i 
în domeniul selec iei au stabilit ariile tematice subsumate dimensiunii investigate.  

În urma studiului i acordului exprimat de exper i, au fost stabilite câte trei 
arii tematice pentru culegerea i conceperea itemilor din cadrul probelor pentru 
evaluarea fiec rei fa ete, astfel: 

a) proba pentru evaluarea aptitudinii verbale, con ine itemi care vizeaz  
analogiile verbale, respectiv cuvinte asem n toare (sinonime), cuvinte opuse 
(antonime) i ra ionamentele logico-verbale; 
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b) proba pentru evaluarea aptitudinii spa iale cuprinde itemi care 
vizeaz  selec ia unor corpuri sec ionate, a unor figuri desf urate i a unor corpuri în 
mi care imaginare; 

c) proba pentru evaluarea aptitudinii numerice con ine itemi care solicit  
efectuarea de calcule aritmetice simple, serii de numere alc tuite dup  o anumit  
regul  i probleme aritmetice contextualizate; 

d) proba pentru evaluarea aptitudinii organizatorice i func ion re ti 
cuprinde itemi care solicit  completare de fraze, similarit i în grupuri de litere i 
rela ia dintre grupuri de litere dup  criteriile asem n ri i deosebiri; 

e) proba pentru evaluarea aptitudinii tehnice con ine itemi care surprind 
unele procese fizice i mi c ri ale obiectelor, scripe i i angrenaje, pârghii; 

f) proba pentru evaluarea aptitudinii generale de înv are cuprinde itemi 
care solicit  identificarea unor similarit i verbale într-o serie de cuvinte, ordonarea 
no iunilor într-o succesiune logic  i continuarea unor serii de figuri dup  o regul  
dat . 

Având în vedere diversitatea tematic , s-a întocmit lista cu itemii 
construi i.  

În urma analizei concordan ei dintre exper i i a validit ii de con inut 
(metoda exper ilor), au fost elimina i itemii care nu respectau criteriul calit ii 
privind conceptul i aria tematic  stabilit  ini ial, rezultând un num r de 40 de itemi 
pentru fiecare fa et  i un total de 240 de itemi pentru întreaga baterie. 

A patra etap  de cercetare vizeaz  construirea bateriei de probe psihologice 
respectând criteriile de fidelitate i validitate (O4). 

Probele psihologice rezultate au fost aplicate experimental pe un lot format 
din 466 de subiec i, cu vârsta cuprins  între 18 i 40 de ani, având o medie de vârst  de 
22,9 ani.  

Men ion m c  lotul respect  criteriul reprezentativit ii i este eterogen din 
punctul de vedere al preg tirii colare, profesionale, vârstei i genului. 

Fiecare prob  a fost aplicat  pe 2 timpi (10 minute i 15 minute) pentru a 
se stabili timpul optim de completare a acestora. 

Datele colectate în urma aplic rii probelor au fost introduse i prelucrate 
într-o baz  de date SPSS. Dup  verificarea corectitudinii datelor, am efectuat analiza 
de itemi.  

Pentru acurate ea rezultatelor statistice am codat r spunsurile la itemi 
astfel: itemii rezolva i corect au primit codul „1”, itemii rezolva i gre it au primit 
codul „0” puncte iar itemii neparcur i, au primit codul „2”. 

Am utilizat aceast  codare pentru a verifica, prin analiz  statistic , 
normalitatea distribu iei r spunsurilor pentru fiecare item i consisten a intern  a 
itemilor în cadrul fiec rui factor evaluat. Principalii indicatori statistici prin care am 
verificat aceste aspecte au fost: media, abaterea standard i coeficientul de 
consisten  intern   Crombach. 

Într-o prim  etap , fiecare item a fost analizat în func ie de medie i 
abatere standard, pentru a urm ri dac  respect  criteriile distribu iei normale. Am 
definit condi ia izol rii sau elimin rii itemilor care aveau mediile mult prea mari sau 
mult prea mici fa  de media teoretic  i cei cu dispersie mare îns , pentru 
certitudinea rezultatelor, nu au fost elimina i în aceast  etap . Urm toarea opera iune 
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a constat în calculul coeficientul de consisten a intern   Crombach. Acest indicator 
statistic ne indic , pe de o parte, impactul pe care fiecare item îl are asupra 
consisten ei interne a factorului general analizat, concordan a setului de itemi cu 
dimensiunea analizat  iar, pe de alt  parte, corela iile dintre ei. În urma acestei 
proceduri, am eliminat itemii nediscriminativi, respectiv cei care au coeficientul  
Crombach peste 0.80 (foarte u ori), sub 0.20 (foarte dificili) i cei care nu respectau 
criteriile unei distribu ii normale, verificând în acela i timp dac , prin eliminare, nu 
a fost afectat  omogenitatea probei.  

În final, am avut în vedere ca num rul de itemi r ma i s  fie identic pentru 
fiecare fa et  a inteligen ei. Au rezultat 120 de itemi, câte 20 pentru fiecare prob  
psihologic . 

Analizând valorile coeficien ilor  Crombach, prezentate în tabelul nr. 1, 
pentru fiecare fa et  putem observa c  ace tia au o valoare mare, ceea ce garanteaz  
c  probele construite sunt omogene (itemii sunt consisten i ca sens) i 
unidimensionale (itemii se refer  la o singur  dimensiune/factor). 

 
Tabelul nr. 1 

Denumirea probei Coeficient  Crombach 

Proba de aptitudine 
verbal  

Reliability Coefficients 20 items 
Alpha = .7771 

Standardized item alpha = .7719 

Proba de aptitudine 
spa ial  

Reliability Coefficients 20 items 
Alpha = .6566     

Standardized item alpha = .6502 

Proba de aptitudine 
numeric  

Reliability Coefficients 20 items 
Alpha = .7570     

Standardized item alpha = .7642 

Proba de aptitudine 
tehnic  

Reliability Coefficients 20 items 
Alpha = .5884    

Standardized item alpha = .6072 
Proba de aptitudine 

organizatoric  i 
func ion reasc  

Reliability Coefficients 20 items 
Alpha = .5909     

Standardized item alpha = .5940 

Proba de aptitudine 
general  de înv are 

Reliability Coefficients 20 items 
Alpha = .7545   

Standardized item alpha =.7592 
 
Prin calcularea coeficien ilor  Crombach am verificat i criteriul de 

fidelitate al probelor, adic  „precizia cu care un test m soar  anumite caracteristici 
psihologice” (Havârneanu, 2000)4, folosind ca metod  „consisten a inter-item”.  

De asemenea, literatura de specialitate men ioneaz  c  „o prob  care are 
un coeficient de consisten  intern  mare (  Crombach), va avea i o validitate de 
con inut mare dac  factorul respectiv este precis descris, iar o foarte bun  validitate 

                                                 
4 Havârneanu, C., - Cunoa terea psihologic  a persoanei 
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de con inut poate asigura i o foarte bun  validitate predictiv  sau de criteriu” 
(Constantin, 2004).5  

În ceea ce prive te, validitatea sau „calitatea m sur rii” (Havârneanu, 
2000), literatura de specialitate enumer  trei metode de baz , astfel:  

• validitatea de con inut, care se refer  la m sura în care itemii formula i 
vizeaz  con inutul dimensiunii/fa etei propus  pentru evaluare;  

• validitatea de construct, reprezint  m sura în care factorul m surat 
poate fi evaluat i de alte instrumente similare (probe care m soar  acelea i fa ete 
ale inteligen ei); 

• validitatea predictiv /de criteriu, vizeaz  existen a unor rela ii strânse i 
relevante între factorul pus în eviden  de o prob  i un criteriu extern.  

Validitatea de con inut a fost verificat  prin dou  procedee prezentate în 
etapele trei i patru ale cercet rii, respectiv: 

• analiza concordan ei dintre exper i cu privire la con inutul itemilor;  
• eliminarea itemilor nediscriminativi. 
În ceea ce prive te validitatea de construct, aceasta este aplicabil  probelor 

concepute de grupul de exper i, fiind studiat  i analizat  prin prisma rezultatelor ob inute 
de subiec i la baterii similare (AM1, AM2, AM3), utilizând metoda corela iilor prin 
intermediul coeficientului de corela ie Pearson, prezentate în tabelul nr. 2. 

 
Tabelul nr. 2 

Denumirea probelor  Coeficientul de corela ie i pragul de 
semnifica ie 

Proba de aptitudine verbal   
AM1 : r = .444** , p = 0,001 
AM2 : r = .444** , p = 0,001 
AM3 : r = .444** , p = 0,001 

Proba de aptitudine spa ial   
AM1 : r = .539** , p = 0,001 
AM2 : r = .586** , p = 0,001 
AM3 : r = .471** , p = 0,001 

Proba de aptitudine numeric   
AM1 : r = .666** , p = 0,001 
AM2 : r = .672** , p = 0,001 
AM3 : r = .607** , p = 0,001 

Proba de aptitudine organizatoric  i 
func ion reasc   

AM1 : r = .209* ,  p = 0,005 
AM2 : r = .360** , p = 0,001 
AM3 : r = .511** , p = 0,001 

Proba aptitudine tehnic   
AM1 : r = .282** , p = 0,001 
AM2 : r = .380** , p = 0,001 
AM3 : r = .202** , p = 0,001 

Proba de aptitudini generale de înv are 
AM1 : r = .539** , p = 0,001 
AM2 : r = .586** , p = 0,001 
AM3 : r = .471** , p = 0,001 

 
Din analiza valorilor prezentate în tabelul nr. 2, desprindem concluzia c , 

de i corela iile sunt semnificative la un prag de 0.001, valorile coeficien ilor nu sunt 

                                                 
5 Constantin, T., - Evaluarea psihologic  a personalului 
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mari iar acest aspect se datoreaz  diversit ii ariilor tematice privind con inutul 
itemilor din bateria experimental , comparativ cu bateriile utilizate pentru validare. 

Totodat , amintim c , în acord cu Colton (1974)6, un coeficient de 
corela ie situat între 0.25 i 0.5 reprezint  un grad de asociere acceptabil, iar un 
coeficient de corela ie situat între 0.5 i 0.7 reprezint  o corela ie moderat  spre 
bun . Prin analiza de con inut a itemilor din probele concurente, apreciem c  
valorile cele mai mari prezentate la fiecare prob  sus in asocierea datelor i 
confirmarea c  sunt evaluate constructe similare. 

Referitor la validitatea predictiv /de criteriu, aceasta nu este aplicabil  la 
momentul actual din cauza lipsei criteriului îns  va reprezenta obiectivul unei 
cercet ri viitoare. 

În sfâr it, a cincea etap  de cercetare, vizeaz  definitivarea formei finale a 
bateriei de probe i stabilirea profilului psihoaptitudinal optim (O5). 

Plecând de la certitudinea c  am ob inut o baterie de probe psihologice 
discriminative, sus inut  prin respectarea criteriilor statistice, am recurs la stabilirea 
formei finale. 

Fiecare prob  din bateria de evaluare psihologic  trebuie s  con in  
descrierea probei, instructajul/consemnul, itemii, instruc iunile de corectare i 
interpretare precum i elementele pentru verificarea rezultatelor. În acest sens, 
prezent m în continuare, pentru exemplificare, câteva elemente privind proba de 
inteligen  spa ial  (A.S.): 

Proba A.S. (aptitudinea spa ial ) 
Descrierea probei: 
Este o prob  de tip nonverbal care vizeaz : 
• rapiditatea i precizia de a rezolva sarcini cu con inut în imagini; 
• capacitatea de a observa corpuri în mi care/transformare (prin rotiri, 

efectuarea de sec iuni sau asambl ri) i de a opera cu algoritmi; 
• nivelul de dezvoltare al reprezent rilor spa iale bi i tridimensionale; 
• spiritul de observa ie, discriminarea vizual , imagina ia, logica i 

memoria. 
Proba cuprinde 20 de itemi. 
Gradul de dificultate este mediu.  
Consemnul/instructajul: 
„În cadrul probei ve i întâlni 20 de itemi cu desene care con in serii de 

figuri, simboluri sau corpuri geometrice pentru care sunt formulate sarcini de 
rezolvat i variante de r spuns. R spunsurile le ve i consemna în foaia de r spuns. 
Lucra i cât mai repede i corect posibil. Timpul de lucru este limitat. Începe i!” 

Exemplu de item: 
Benzile desenate mai jos au în stânga câte un corp geometric sec ionat de 

linia punctat . În urma sec iunii, rezult  una dintre cele patru figuri din ir, notate cu 
litere de la A la D. Care figur , dintre cele patru notate cu litere de la A la D, 
corespunde sec iunii? 

 

                                                 
6 Colton, T. - Statistics in Medicine 
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A B C D 
 
IV. INTERPRETAREA I VALORIFICAREA REZULTATELOR 
 
Pentru a r spunde i îndeplini ultimul obiectiv al studiului de cercetare s-a 

recurs la analiza frecven elor r spunsurilor în vederea stabilirii etalonului pentru 
interpretarea i valorificarea rezultatelor ob inute cu ajutorul probelor. 

Totodat , pentru etalonarea probelor am utilizat unele elemente de 
statistic  descriptiv : media, mediana, modul, abaterea standard, dispersia, valorile 
minime, valorile maxime, indicatorii de boltire i aplatizare ai curbei lui Gauss 
precum i distribu ia de frecven e. 

Analiza indicatorilor statistici i a distribu iilor de frecven  prezentate în 
anex  ne arat  c  rezultatele se distribuie, în general, pe întregul interval de valori al 
probelor respectând criteriile unor distribu ii normale, cu u oare deplas ri, fie spre 
stânga pentru proba AN (media 6.63 i abaterea standard 3.25), fie spre dreapta în 
cazul probei AV( media 12.27 i abaterea standard 3.77). 

Pentru fiecare prob  mediile i abaterile standard se prezint  astfel: 
• proba A.V. – inteligen a verbal  – media 12.27 i abaterea standard 3.77; 
• proba A.S. – inteligen a spa ial  - media 9.80 i abaterea standard 3.36; 
• proba A.N. – inteligen a numeric  - media 6.63 i abaterea standard 3.25; 
• proba A.O.F. – inteligen a organizatoric  i func ion reasc  - media 

10.97 i abaterea standard 2.87; 
• proba A.T. – inteligen a tehnic  - media 11.21 i abaterea standard 3.15; 
• proba A.G.Î. – inteligen a general  de înv are - media 10.81 i abaterea 

standard 3.38. 
În func ie de specialitatea profesional , de exigen ele postului pentru care 

se solicit  evaluarea dar i de num rul total de itemi, etaloanele probelor pot fi 
realizate în 5, 7, 9, 10, 11 clase normalizate, prin stabilirea unor praguri minime de 
admisibilitate sau prin proiectarea unor profile aptitudinale optime. 

Profilul aptitudinal al unui subiect se contureaz  prin raportarea datelor 
individuale la profilul aptitudinal optim, stabilit de comun acord, de c tre speciali tii 
care realizeaz  selec ia psihologic  i speciali tii în resurse umane. 

Pentru exemplificare, prezent m rezultatele concrete ale unei persoane 
evaluate în scop de selec ie, astfel: inteligen a verbal , N.S.=9; inteligen a spa ial , 
N.S.=4; inteligen a numeric , N.S.=4; inteligen a organizatoric  i func ion reasc , 
N.S.=8; inteligen a tehnic , N.S.=4; inteligen a general  de înv are, N.S.=8. 

Din rezultatele prezentate rezult  c  persoana dispune de un set de 
capacit i, inteligen e sau aptitudini mentale i cognitive, numite criterii psihologice, 
dezvoltate la nivel de mediu superior.  
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Dintre acestea se remarc :  
• capacitatea de operare i prelucrare a informa iilor cu con inut verbal, bazat  

pe nivelul i volumul vocabularului, flexibilitatea, abilitatea de c utare a solu iei verbale, 
rapiditatea i precizia de rezolvare a sarcinii primite pe cale oral /literal  i/sau cu 
con inut verbal;  

• capacitatea de a în elege rela iile stabilite între anumite no iuni i de a 
reconstrui mental i practic func iunile unor obiecte sau fapte dup  modele sau coduri 
con inute în texte, expresii verbale sau fenomene/fapte în desf urare; 

• capacitatea de operare cu con inuturi figurative, de sesizare, identificare i 
determinare a unor reguli sau inferen a acestora, pe baza succesiunii lor.  

Pe un plan secund, la un nivel mai sc zut fa  de primele, se afl : 
• capacitatea de reprezentare spa ial  bi sau tridimensional , spiritul de 

observa ie i discriminarea vizual , care presupune transformarea imagistic  a unor 
imagini din planul tridimensional în cel bidimensional; 

• capacitatea de a observa corpurile i evolu ia lor în spa iu, atât în 
integralitate, prin rotiri, cât i prin practicarea de sec iuni, rota ii sau transla ii ale p r ilor 
componente, reflectând flexibilitatea, abilitatea de c utare a solu iei spa iale, rapiditatea i 
precizia de rezolvare a sarcinilor primite pe calea sau cu con inut de imagini ale unor 
corpuri i sec iuni ale acestora; 

• capacitatea de a ra iona pe baza unor rela ii numerice i a evolu iei unor 
valori rezultate prin multiplicare sau divizare, pe baza informa iilor primite sub forma 
unor serii de numere cu diferite ra ii sau pe baza unor propozi ii care propun opera ii de 
tipul celor enumerate.  

Rezultatele ob inute de subiect se raporteaz  la profilul aptitudinal optim prezentat 
mai jos, conturat pentru unele specialit i din domeniile tehnice, logistice i umaniste. 
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Persoana evaluat  a optat ini ial pentru a urma unele programe de preg tire 
universitar  într-o specializare din domeniul tiin elor tehnice. În urma rezultatelor 
ob inute i a profilului conturat, prin raportarea acestuia la profilul aptitudinal optim, 
persoana a beneficiat de consiliere voca ional  i colar  pentru a- i schimba 
op iunea în func ie de noile date avute la dispozi ie. 

În concluzie, în cadrul consilierii i orient rii voca ionale se eviden iaz  
capacitatea persoanei evaluate de a procesa i opera cu anumite tipuri de informa ii 
sau de a rezolva un anumit tip de probleme, pe baza unor opera ii sau a unui set de 
opera ii identificabile, subliniind posibilitatea ca persoana s  ob in  rezultate 
academice sau profesionale foarte bune în domeniul tiin elor sau profesiilor 
umaniste, contrar op iunii pentru domeniul tiin elor sau profesiilor tehnice.  

 
V. CONCLUZII 
 
Psihologia ca tiin  descrie, mai ales prin aplica iile sale, persoana, atât în 

complexul rela iilor cu alte fiin e umane cât i/mai ales din perspectiv  individual ; 
oamenii sunt to i „la fel” dar, de fapt, nu exist  în lume doi oameni identici, 
diferen ele fiind nenum rate, de la datele antropometrice, fizionomice, timbru vocal, 
amprente digitale pân  la aptitudini i abilit i fizice, profesionale, intelectuale, 
artistice i altele, datorit  experien elor strict individuale de cre tere/dezvoltare i 
formare/instruire. Din aceast  perspectiv  ne intereseaz  m surarea tr s turilor i 
însu irilor care alc tuiesc setul celor necesare i suficiente într-o activitate sau grup 
de activit i (respectiv profesie sau îndeletnicire) i care constituie supraunitar 
raportul dintre suma însu irilor i cea a exigen elor unei profesii ori activit i. 

Intrarea într-un sistem în care se desf oar  o serie de activit i specifice 
sau grup de profesii care servesc o anume tehnologie/procesare presupune ca 
persoanele s  de in  i s  aplice setul de aptitudini i interese în sinergie cu scopurile 
organiza iei, iar pentru speciali tii care fac selec ia/evaluarea psihologic  pentru 
constituirea i men inerea resursei umane la standardele proiectate, s  aplice o 
m surare comun , pentru to i oamenii i aptitudinile lor, dar prin care s  descrie 
separat i specializat performan ele i s  poat  merge cu rezultatele/concluziile 
selec iei c tre repartizare/formare/instruire. 

Este cunoscut faptul c  activitatea din organiza ii solicit  prezen a unor 
tr s turi individuale specifice pentru ob inerea unor randamente superioare, de aici 
venind i necesitatea constituirii unei baterii care s  surprind , înc  de la selec ie, 
„poten ialul aptitudinal specific unei profesii”, respectiv a aptitudinilor considerate 
importante pentru atingerea performan elor în procesul de formare profesional . 

Selec ia este una dintre primele etape dintr-un demers amplu ce are ca 
principal obiectiv cre terea eficien ei în îndeplinirea atribu iilor institu ionale, la 
standarde ridicate, ale personalului. Pentru ob inerea unei eficien e maxime i a unor 
rezultate superioare în activit ile desf urate în organiza ii, factorii de decizie din 
selec ie i resurse umane trebuie s  in  cont de poten ialul aptitudinal specific, tiut 
fiind faptul c  dezvoltarea acestuia pe parcursul carierei duce la optimizarea 
activit ii respective. 
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A fost constituit  o baterie unic  pentru aprecierea poten ialului 
personalului care s  r spund  la toate nivelurile de preg tire, pentru activit i de 
execu ie generale, mediu specializate i specializate, ultimele cuprinzând i exigen e 
pentru manageri pân  la vârful piramidei organiza iei. Componentele sale 
(subtestele), evalueaz  nivelul/poten ialul a ase fa ete specifice/aptitudini cognitive, 
respectiv aptitudinea verbal , aptitudinea numeric , aptitudinea spa ial , aptitudinea 
organizatoric  i func ion reasc , aptitudinea tehnic  i aptitudinea general  de 
înv are. 

Aplicarea acestui instrument obiectiv i standardizat, precum bateria unic , 
ofer  posibilitatea cunoa terii tiin ifice, obiective i reale a poten ialului resursei 
umane care candideaz  pentru intrarea într-o organiza ie, precum i pe parcursul 
carierei profesionale, prin variantele sale specifice etapelor i categoriilor 
profesionale evaluate. 

Studiile de validare a bateriei au confirmat fidelitatea, omogenitatea i 
valoarea sa prognostic  i au fixat timpii standard de aplicare.  
Curbele descriptoare ale performan ei subiec ilor din lot/popula ia cercet rii, pentru 
toate subtestele coreleaz  înalt cu criteriile stabilite de exper i i valideaz  bateria ca 
predictor al performan elor profesionale ale resursei umane evaluate. 
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Rezumat: Lucrarea î i propune s  abordeze unele aspecte privind rela ia i 
implica iile unor dimensiuni de personalitate în actul de conducere, conturarea unor 
competen e psihosociale ale liderului militar i, totodat , reliefarea dominantelor care dau 
consisten  stilului de conducere. Profilul astfel realizat, al turi de interpretarea calitativ  a 
rezultatelor, ofer  decidentului dar mai ales psihologului posibilitatea de a formula un 
prognostic privind evolu ia liderului cu o anumit  orientare a stilului de conducere i 
recomand ri pentru valorificarea poten ialului acestuia. 

 
Abstract: This work attends to cover some aspects related to the influence of 

personality dimensions over management style. It tries to find out the most important military 
leader’s psychological and social skills, and to underline the psychological main factors of the 
leadership style. This leader’s given profile, alongside with the qualitative data review offers to 
the leader himself/herself and mostly to the psychologist, the possibility to estimate the 
leadership style orientation and evolution, and to recommend ways for personal capacities 
enhancement. 

 
 
I. CONSIDERA II GENERALE PRIVIND CONDUCEREA ÎN 

ORGANIZA IA MILITAR  
 
În societatea de ast zi se înregistreaz  o cre tere semnificativ  a frecven ei 

apari iei unor situa ii deosebite, atât în ceea ce prive te gradul de expunere a 
individului la unele evenimente psiho-traumatizante, cât i în ceea ce prive te 
implicarea grupurilor sau organiza iilor în activit i cu risc crescut, ceea ce 
revendic  abordarea conducerii ca un aspect vital al func ion rii sistemelor 
organiza ionale i sociale.  

Caracteristicile structural-func ionale ale organiza iei militare impun 
existen a unei resurse umane cu aptitudini speciale, cu preg tire profesional  de 
nivel înalt i a unei conduceri competente. Activitatea membrilor organiza iei 
militare se deruleaz  în ultima vreme, din ce în ce mai mult, în medii ostile, în care 
exist  permanent pericolul de pierdere a vie ii, ceea ce reprezint  un motiv în plus 
pentru a studia, a selec iona i a forma conduc tori care s  poat  gestiona complexa 
problematic  a acestui tip de organiza ie. 

                                                 
* Psiholog dr., Centrul de investiga ii Sociocomportamentale, M.Ap.N. 
** Psiholog dr., Centrul de investiga ii Sociocomportamentale, M.Ap.N. 
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Un alt motiv serios pentru care trebuie s  acord m aten ie conducerii este 
faptul c  specificul activit ilor militare presupune colaborare i cooperare. Efectele 
stilului de conducere se r sfrâng direct asupra climatului, rela iilor interpersonale i  
eficien ei organiza ionale, influen ând direct modul de rezolvare a sarcinilor în 
echip , precum i performan ele individuale sau colectiv. 

Astfel, se impune mutarea accentului de pe problemele conducerii în 
general, pe cele care privesc descoperirea a noi stiluri de conducere, adecvate „noului 
spirit” al societ ii i organiza iilor moderne. Pentru c , a a cum remarca W. Bennis 
(apud. Zlate, 1981)1, „rolul conduc torului a devenit infinit mai complex, acesta fiind 
acum centrul unui set deosebit de multicolor de presiuni i roluri; conduce o organizare 
complex , în care sarcina acestuia este de a coordona, negocia, motiva i integra”. În 
mod firesc, conduc torul trebuie s  aib  tiin a i competen a de a produce 
împrejur rile în care cei mai capabili oameni s - i poat  eviden ia aptitudinile, s - i 
poat  coordona eforturile, r mânând angaja i fa  de scopurile organiza ionale i 
integrându- i eforturile astfel încât nici unul dintre ace tia, lucrând singur, nu le-ar 
putea dep i. 

Autori de renume consider  c  stilul de conducere „este molipsitor”, c  se 
propag  în întreaga organiza ie i influen eaz  evolu ia i performan ele acesteia. 
Exist  stiluri de conducere adaptative, cum ar fi cel transforma ional sau cel 
interac ional-integrativ, considerate optime, care influen eaz  pozitiv procesele 
organiza ionale i performan ele, dar i stiluri dezadaptative, cum ar fi cel paranoic, 
depresiv, obsesiv sau cel schizoid care influen eaz  total nefavorabil func ionarea 
organiza ional  i sunt incompatibile cu scopurile organiza iei militare. 

Sunt doar câteva argumente pentru care studierea i evaluarea stilului de 
conducere cap t  o importan  deosebit  în organiza ia militar , acesta putând fi 
considerat o variabil  organiza ional  cu puternice implica ii asupra tuturor proceselor 
organiza ionale, printre care: comunicarea, rela ionarea interpersonal , motiva ia 
pentru munc , ata amentul fa  de organiza ie, devotamentul i implicarea în munc . 

 
II. STILUL DE CONDUCERE - DELIMIT RI CONCEPTUALE I 

DEFINI II 
 
No iunea de stil are originea în fran uzescul style, latinescul stylus sau 

grecescul stylos, îns  în dic ionarul limbii române are mai multe semnifica ii, din 
care re inem: 

• mod specific de exprimare i prezentare artistic  a realit ii într-un 
anumit domeniu (în diferite perioade de timp), cum ar fi spre exemplu în pictur , în 
arhitectur  etc.; 

• ansamblu de procedee folosite într-un domeniu de activitate, cum ar fi 
spre exemplu cel de conducere, de înot etc.; 

• totalitatea mijloacelor de limb  specifice unui anumit domeniu de 
activitate, unui anumit mediu sau unui anumit grup de vorbitori, cum ar fi spre 
exemplu cel publicistic, tiin ific etc. 

                                                 
1 Zlate, M., Psihologia muncii i rela iile interumane 
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A adar, se poate aprecia c  stilul apare ca o manier  personal  de 
exprimare, de ac iune, de comportare, de interpretare a vie ii sociale sau a filosofiei 
despre lume, îns  atunci când raport m aceste maniere personale de comportament 
la activitatea de munc , la felul în care un individ î i îndepline te sarcinile care îi 
revin, ne referim la stilul de munc . 

P strând aceea i orientare, atunci când ne referim la persoanele care sunt 
investite cu atribu ii i sarcini de conducere, care au ca i competen e planificarea 
activit ilor colective, coordonarea i controlul acestora, se utilizeaz  termenul de 
stil de conducere sau stil managerial. 

Mihuleac i Stângaciu (1996, p.39)2 consider  c  stilul de conducere este o 
îmbinare de elemente teoretice i metodice, de cuno tin e i deprinderi, reflectând 
unele necesit i obiective i particularit i de structur  psihic  ale conduc torului, 
fiind de fapt „nu modul general, ci modul personal, specific, de a gândi, de a ac iona, 
i a se comporta al conduc torului în procesul de conducere”. 

Pe de alt  parte, Golu (1980, p.68)3 abordeaz  stilul de conducere dintr-o 
perspectiv  psihosocial , prin care apreciaz  c  „aspectul calitativ al muncii de 
conducere, este expresia sintetic  a notelor celor mai semnificative ale proceselor 
care fac leg tura între componentele sociale i psihologice ale conducerii, variabila 
pe care în i i membri grupului o percep adesea ca având o mare influen , uneori cea 
mai mare, asupra succesului activit ii”. Stilul de conducere se materializeaz , a a 
cum apreciaz  autorul, în modalitatea în care conduc torul lucreaz  cu oamenii i în 
felul în care se comport  cu ace tia. 

Macovei (1983)4 apreciaz  c  stilul de conducere reflect , în primul rând 
„arta de a aplica principiile conducerii moderne, personalitatea cadrelor de 
conducere i factorii de natur  obiectiv  i subiectiv  care o determin ” (p.105). 

Zlate (1981, p.264)5 remarc  faptul c  stilul de conducere reprezint  
„modul de jucare al unui rol, deci de transpunere efectiv  în plan comportamental a 
exigen elor ce deriv  din statutul de conduc tor”. 

Deducem c  unele dintre defini iile prezentate acord  o importan  aparte 
caracteristicilor de personalitate a conduc torului, acestea manifestându-se în stilul 
de conducere pe care îl abordeaz . Astfel, caracteristicile temperamentale, 
caracteriale sau aptitudinile pot diferen ia semnificativ unul i acela i stil, abordat de 
persoane diferite. Cu toate acestea, nu putem s  afirm m c  exist  o rela ie 
unilateral  i strict determinativ  între caracteristicile de personalitate i stilul de 
conducere, deoarece în structura stilului de conducere intervin atât variabile de 
natur  psihosocial , care vizeaz , spre exemplu elemente de rela ionare a membrilor 
organiza iei, cât i variabile situa ionale, care vizeaz , spre exemplu elemente legate 
de sarcina de lucru a grupului. 

Totodat , prin unele defini ii dintre cele prezentate se apreciaz  c  stilul de 
conducere este o variabil  psihosocial , de transpunere în plan comportamental a 
competen elor i atribu iilor ce deriv  din rolul social al conduc torului. Atribu iile 
rolului social pot favoriza afirmarea i manifestarea mai pregnant  a unor 

                                                 
2 Mihuleac, E., Stângaciu, S. Managementul profesionist 
3 Golu, P. Aspecte psihosociale ale conducerii, în Conducerea tiin ific  a societ ii 
4 Macovei, G. Conducerea modern  – fundament al autoconducerii 
5 Zlate, M., Psihologia muncii i rela iile interumane 
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caracteristici sau tr s turi de personalitate, mai cu seam  cele care convin, sprijin  i 
particip  la îndeplinirea rolului, dar în acela i timp pot inhiba manifestarea acelora 
care contravin, nu particip  sau nu sunt compatibile cu solicit rile impuse prin 
atribu iile i competen ele rolului.  

A adar, stilul de conducere, ac iunea de a conduce un grup sau o 
organiza ie dar mai ales conduc torul au devenit obiect de studiu i cercetare 
tiin ific , iar unele concluzii avanseaz  ideea c  liderii nu se nasc, dimpotriv  

ace tia se formeaz , ceea ce implic  unele ac iuni sistematice de înv are a 
comportamentelor prescrise de statut, rol, atribu ii i competen e. În acela i timp, se 
avanseaz  ideea de înv are a modalit ilor privind valorificarea maximal  a 
poten ialului voca ional, dar i pentru modalit ile care modeleaz  tr s turile 
implicate în stilul de conducere. 

Primele studii referitoare la lider s-au centrat pe identificarea i definirea 
acelor tr s turi de personalitate sau caracteristici care fac dintr-o persoan  un 
conduc tor eficient. Aceast  teorie, axat  pe tr s turile sau particularit ile liderului, 
pornea de la premisa c  pentru a fi un „bun conduc tor”, un individ trebuie s  
posede o serie de calit i de genul ini iativei, perseveren ei, încrederii în sine, 
capacit ii de influen are etc. Acest mod de abordare a fost inspirat de teoria lui Max 
Weber cu privire la autoritatea charismatic , conform c reia indivizii ar fi înzestra i 
cu for e sau calit i deosebite care i-ar distan a de restul oamenilor i le-ar determina 
totodat  capacitatea de a se face asculta i i urma i. 

Cercet rile realizate din aceast  perspectiv  nu au reu it s  conduc  la 
elaborarea unei liste exhaustive a tr s turilor de personalitate care determina 
conducerea eficient . Apoi, tr s turile men ionate chiar i în liste incomplete nu s-au 
dovedit a fi indicate pentru profilul psihosocial al unui conduc tor, întrucât 
combinarea lor i mai ales relevarea în ac iune aveau consecin e importante. 

În concluzie, putem afirma c  stilul de conducere este o activitate 
complex , care îmbin  variabilele personale ale liderului cu cele situa ionale, 
variabilele psihosociale cu cele organiza ionale, iar prin implica iile sale psihologice, 
ca i prin rolul s u, condi ioneaz  realizarea sarcinilor organiza iei. Maniera în care 
se reu e te realizarea concordan ei dintre caracteristicile sau tr s turile de 
personalitate i atribu iile statutului de conduc tor este mai degrab  o art , o abilitate 
personal , ce diferen iaz  stilurile de conducere i le personalizeaz . 

 
III. METODOLOGIA DE EVALUARE A STILURILOR DE 

CONDUCERE 
 
Deoarece stilul de conducere este un fenomen complex, cu evolu ie, 

dinamic  i implica ii profunde asupra performan elor organiza iei i chiar a 
existen ei acesteia, este necesar  diagnoza stilului de conducere, urmat  de 
elaborarea unor m suri de modelare dup  standardele de performan  i eficien  ale 
activit ilor militare. 

În evaluarea tr s turilor de personalitate cu implica ii directe asupra 
stilului de conducere, cerin a preciziei în evaluare este satisf cut  de aplicarea unor 
instrumente standardizate. Datele furnizate de aceste instrumente permit 
psihologului descrierea dominantelor i caracteristicilor diferen iatoare ale stilului de 
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conducere specific liderului militar i formularea unor recomand ri privind utilizarea 
poten ialului acestuia în diverse activit i i posturi. 

Cercetarea a pornit de la necesitatea elabor rii unei baterii de probe 
psihologice pentru evaluarea personalului care opteaz  pentru ocuparea unor func ii 
de conducere. 

 
1. Obiectivele cercet rii 
Obiectivul general este de a demonstra, pe baze tiin ifice (utilizând 

elemente de statistic  descriptiv ), faptul c  liderul prezint  anumite particularit i 
psihologice i psihosociale izvorâte din structura de personalitate a fiec ruia dar i 
din specificitate locului în care se desf oar  actul conducerii.  

În acest sens am întreprins mai multe demersuri fiec ruia corespunzându-i 
un obiectiv practic – aplicativ, astfel: 

O1. identificarea unor dimensiuni–criteriu (tr s turi psihologice i 
psihosociale) considerate „absolut necesare” actului de conducere; 

O2. surprinderea rela iei dintre stilul de conducere i unele tr s turi de 
personalitate precum i schi area profilelor descriptive rezultate; 

O3. identificarea stilului de conducere care predomin  la liderii din lotul 
de cercetare; 

O4. elaborarea baterii de probe psihologice pentru personalul care opteaz  
pentru ocuparea unor func ii de conducere. 

 
2. Lotul cercet rii 
Având în vedere obiectivele formulate am folosit un lot alc tuit din 231 de 

persoane, care ocup  anumite posturi de conducere. 
Lotul este omogen din punctul de vedere al categoriei profesionale i 

eterogen în ceea ce prive te: 
• vârsta (vârstele subiec ilor sunt cuprinse în intervalul 38 – 54 ani, cu o 

medie de vârst  de 40.7ani); 
• preg tirea colar : studii superioare; 
• pozi ia i rolul social: lider de grup mediu i mare. 
 
3. Metode i instrumente utilizate în cercetare 
1. Chestionarul L.P.1 – A este un chestionar multifazic construit prin 

combinarea unui sistem psihologic clasic i unul extras din nosologia psihiatric . 
Chestionarul a fost adaptat i etalonat pe popula ie specific  de c tre un grup de 
speciali ti din cadrul structurilor de psihologie. Prin dimensiunile sale, chestionarul 
eviden iaz  atât aspecte ale personalit ii normale cât i aspecte patologice. Prin cele 
12 scale, Chestionarul L.P.1-A pune în eviden  urm toarele tr s turi/caracteristici 
de personalitate: nervozismul, tendin ele agresive, dispozi ia depresiv , 
excitabilitatea, sociabilitatea, calmul, tendin a de dominare, inhibi ia, firea deschis , 
extraversia-introversia, labilitatea emo ional  i masculinitatea-feminitatea. 

2. Chestionarul de personalitate L.P.2-A este o prob  care evalueaz  
echilibrul general al personalit ii i identific  eventualele personalit i dizarmonice 
cu poten ial dezadaptativ latent. Prin cele 5 scale, chestionarul L.P.2-A pune în 
eviden  urm toarele tr s turi/caracteristici de personalitate: extraversia/introversia, 
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comportamentul di-/simulat, tendin ele psihotice, nervozitatea i tulbur rile/ 
devia iile de comportament. Manifest rile dezadaptative, exprimate i dezvoltate în 
comportamente, pot conduce la implica ii grave în actul de conducere i fac absolut 
necesar  cunoa terea indivizilor care prezint  astfel de accentu ri în structura de 
personalitate. 

3. Chestionarul de evaluare a stilului de conducere – C.I.C.-B.4 
Chestionarul este adaptat de c tre un colectiv de speciali ti din structuri de 

psihologie, pentru a determina, pe baza configur rii sistemului rela iilor de 
intercomunicare, modul de structurare a stilului de conducere al liderului militar. 
Analiza stilului de conducere ia în considerare patru tipuri de activit i specifice: 
orientarea spre ac iune (A), orientarea spre proces (P), orientarea spre oameni (O), 
orientarea spre idei (I). 

Chestionarul cuprinde 80 de enun uri/itemi, grupate dou  câte dou . 
Diadele astfel formate reprezint  diferite problematici, la care se solicit  un r spuns, 
prin alegerea unui singur item, conform op iunii proprii persoanei. Chestionarul 
grupeaz  câte 20 de itemi pentru fiecare dimensiune a stilului de conducere.  

Enun urile au fost adaptate i grupate dup  specificul activit ilor, iar 
condi ionarea respondentului de a alege doar un item dintre cei doi care compun diadele, 
a fost necesar  pentru a putea ilustra orientarea i maniera sa de rela ionare în cadrul 
procesului de comunicare/conducere într-un sistem de axe ortogonale: A-P i O-I. 

Profilul ilustreaz  configura ia stilului de conducere luând în considerare, 
simultan, cele patru dimensiuni ale acestuia, cu intensit ile la care se manifest  în 
comportamentul liderului. 

Descrierea scalelor 
Orientarea spre ac iune (A) – descrie liderii cu un stil de conducere centrat 

pe rezultate, performan , productivitate, eficien . Sunt persoane preocupate de 
urm rirea succesului în tot ceea ce realizeaz , energice i dinamice. În actul de 
conducere iau rapid decizii, cu hot râre i fermitate. Aceste caracteristici sunt 
dublate, îns , de instabilitate i ner bdare, în unele situa ii persoanele trecând prea 
u or de la o activitate la alta. Liderii centra i pe ac iune sunt adep ii schimb rilor, 
persoane pragmatice, orientate pe lucruri concrete i rezultate imediate. 

Orientarea spre proces (P) – descrie liderii cu un stil de conducere centrat 
pe organizarea i planificarea activit ilor. Sunt persoane echilibrate, cu o bun  
st pânire de sine i autocontrol. Sunt r bd toare, grijulii i precaute, c utând s  
elimine dificult ile. Au o gândire logic , analitic  i capacit i organizatorice. În 
actul de conducere se axeaz  pe planificare, control, finalizarea proiectelor demarate 
i verificarea în detaliu a rezultatelor ob inute. 

Orientarea spre oameni (O) – descrie liderii cu un stil de conducere 
centrat pe oameni, motiva iile i nevoile acestora. Sunt persoane spontane, sensibile, 
emo ionale, în eleg toare, empatice, care acord  o mare importan  rela iilor 
interpersonale. Sunt persoane preocupate de autodezvoltare i evolu ie, consecvente 
credin elor i valorilor proprii. În actul de conducere se axeaz  pe munca în echip , 
comunicare i cooperare cu subalternii. 

Orientarea spre idei (I) – descrie liderii cu un stil de conducere centrat pe 
concepte, idei, inova ie. Sunt persoane flexibile în gândire, bine informate, creative, 
imaginative, mereu preocupate de lucruri noi. Aceste persoane sunt îns , uneori, 
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greu de în eles, egocentrice i nerealiste. Ca urmare, nu finalizeaz  întotdeauna 
proiectele începute. În actul de conducere se axeaz  pe pluralismul ideilor, 
alternalismul solu iilor, oportunit i. 

4. Metoda exper ilor (persoane cu func ii de conducere în diferite 
organiza ii i psihologi speciali ti din structuri de psihologie). 

5. Lista de atribute psihologice i psihosociale construit  de speciali ti 
psihologi din structuri de psihologie pentru a identifica dimensiunile–criteriu i 
con ine 25 de atribute care descriu tr s turi psihologice, psihosociale i aptitudinale 
considerate a fi necesare liderului în activitatea de conducere. 

Fiecare atribut este descris pentru a facilita  alegerile iar subiec ii trebuie 
s  ierarhizeze r spunsurile pe o scala de la 1 la 5, unde 1 reprezint  “deloc” iar 5 
„absolut necesar”. 

 
4. Etapele cercet rii 
Pentru realizarea primului obiectiv practic-aplicativ, respectiv 

identificarea unor dimensiuni – criteriu (tr s turi psihologice i psihosociale) 
considerate „absolut necesare” actului de conducere am operat cu modelele 
existente în literatura de specialitate pe tema abordat  (prezentate în lucrare) i cu 
metoda exper ilor, prin valorificarea experien ei unor lideri care ocup  posturi de 
conducere de mai mult de 5 ani. 

În acest sens, am întocmit un ghid de atribute sub forma unei scale cu 
ancore comportamentale (anexa nr.1) în care fiecare dimensiune/tr s tur  a fost 
descris  astfel încât s  faciliteze procesul de alegere. Pe o scala de tip Lichert de la 1 
la 5, unde 1 înseamn  „deloc” iar 5 „absolut necesar”, exper ii trebuie s  marcheze 
nivelul la care consider  c  îi este necesar în activitate atributul descris. 

Datele ob inute au fost supuse analizei de frecven  care a grupat i 
ierarhizat caracteristicile enumerate de ace tia, astfel: 

• e primul loc, cu un procent de 99.1 % se afl  responsabilitatea, 
capacitatea de a lua i a- i asuma decizii, curajul, echilibrul emo ional, 
conformismul; 

• pe locul al doilea cu un procent de 97.8, respectiv 96.5% reg sim 
dominan a, asumarea riscului, bun organizator,, deschiderea; 

• pe locul al treilea cu un procent de 95.9, respectiv 93.7 % se afl  
autocontrolul i siguran a de sine, încrederea în sine, capacitatea empatic  în 
raport cu subordona ii; 

• pe ultimul loc cu un procent de 91.8, respectiv 90.5% se plaseaz  
abilitatea de a dezvolta spiritul de echip , abilitatea de a men ine coeziunea 
grupului, capacitatea de a ridica moralul oamenilor/trupelor. La celelalte atribute, 
procentul alegerilor a fost sub 90%, astfel încât nu au fost considerate dimensiuni – 
criteriu pentru evaluarea psihologic  a personalit ii liderului.  

Pentru realizarea celui de-al doilea obiectiv practic-aplicativ, respectiv 
surprinderea rela iei dintre stilul de conducere i unele tr s turi de personalitate ale 
liderilor, precum i schi area profilelor descriptive rezultate, am realizat corela ii 
între dimensiunile chestionarelor de personalitate i chestionarul stilului de 
conducere.  
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Pentru realizarea acestui obiectiv, am evaluat structura de personalitate cu 
cele dou  chestionare de personalitate, respectiv L.P.1 – A i L.P.2 – A, iar stilul de 
conducere cu ajutorul chestionarului C.I.C. 

Am utilizat ca indicator statistic Coeficientul de corela ie liniar  Bravais – 
Pearson „r”. Acesta ne permite s  realiz m predic ii, sau, altfel spus, ne indic  dac  
dou  variabile sunt asociate i care este gradul de asociere, f r  a se pune accent pe 
faptul de a ti care este variabila independent  i care dependent . Coeficientul de 
corela ie „r” are valori de la -1 la +1, unde o valoare nul  indic  lipsa asocierii, +1 
arat  o corela ie pozitiv  perfect , iar -1 arat  o asociere negativ  perfect . 

De i corela iile rezultate nu au valori mari, acestea sunt semnificativ 
pozitive i negative la un prag de p=0.005(*) i p=0.001(**) ceea ce ne permite s  
realiz m predic ii cu privire la rela ia dintre tr s turile personalit ii i stilul de 
conducere.  

Stilul de conducere orientat spre ac iune a corelat pozitiv cu dimensiunile 
extraversia (r=.205*), tendin ele psihotice (r=.290**), agresivitatea (r=.205*) i 
tulbur rile/devia iile de comportament (r=.329**) iar negativ cu  comportamentul 
di-/simulat (r=-.167*). 

A adar putem anticipa c  liderul cu un stil de conducere orientat spre 
ac iune prezint  o structur  de personalitate cu urm toarele particularit i:  

• tr iri emo ionale puternice, reac ii afective nest pânite i ample, tonus 
optimist, asumarea riscului, ac iune spontan  i impulsiv , preocup ri practice, 
dorin  de schimbare i de nou; 

• autoritate cu predispozi ie c tre duritate, cu tendin  de asumare a 
riscului f r  o analiz  prealabil  a consecin elor; 

• control incomplet al sferei afective tradus prin manifest ri de tip 
exploziv-impulsiv, desc rc ri bru te i primare ale afectelor, reac ii dispropor ionate 
ca intensitate fa  de semnifica ia evenimentului declan ator; 

• - conformism i respect pentru norme. 
De asemenea, liderul orientat spre ac iune este pragmatic, direct, 

ner bd tor, hot rât, energic, competitiv i vorbe te despre rezultate, obiective, 
performan , eficien , responsabilitate, feedback, experien , competi ii, 
succese/realiz ri, schimbare. 

Stilul de conducere orientat spre proces a corelat pozitiv cu dimensiunea 
comportamentul di-/simulat (r=.213*) i negativ cu extraversia (r=-.230*, -202*), 
tendin ele psihotice (r=-.279**), agresivitatea (r=.-221*) i depresia (r=-.188*). 

Liderul al c rui stil de conducere este orientat preponderant spre proces 
prezint  o structur  de personalitate cu urm toarele particularit i:  

• st pânire de sine, comportare stabil , controlat , con tient , tr s turi de 
om ponderat, înclinat spre solitudine i echilibrat în rela ii; 

• dispozi ie echilibrat , optimism, raport emo ional bun cu ceilal i, 
capacitate de concentrare i siguran  de sine, mul umire fa  de sine;  

• bun organizator, planific  meticulos ac iunile i nu reac ioneaz  sub impuls 
având sentimentul c  este capabil  s - i croiasc  un drum în via ; 

• în activitate manifest  seriozitate, ordine, consecven , stabilitate, 
conformism i respect fa  de norme. 
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De asemenea, liderul orientat spre proces este sistematic (step by step), 
logic, factual, curajos, organizat, precaut, prev z tor, grijuliu, r bd tor i vorbe te 
despre planificare, organizare, control, verificare, fapte, procedee, dificult i 
(eliminate), analiz , observa ie, experimentare, detalii etc. 

Stilul de conducere orientat spre oameni a corelat pozitiv cu extraversia 
(r=.266**) i negative cu dimensiunile agresivitate (r=-.133*) i tendin a de 
dominare(r=-.145*). 

Liderul al c rui stil de conducere este orientat preponderant spre oameni 
prezint  o structur  de personalitate cu urm toarele particularit i: 

• deschidere c tre oameni i capacitate empatic , conduit  degajat , simte 
permanent nevoia de contacte sociale i pl cerea pentru divertisment; 

• activ, îi place lucrul în echip  i încurajeaz  coeziunea grupului, 
manifestând o atitudine permisiv  în rela iile cu oamenii; 

• st pân pe sine, are o comportare stabil , o dispozi ie echilibrat  i lipsit  
de agresivitate primar . 

A adar, liderul orientat spre oameni este spontan, empatic, subiectiv, 
emo ional (afectiv), perceptibil (în eleg tor), sensibil i vorbe te despre oameni i 
nevoile lor, despre motiva ii, munca în echip , comunicare, sentimente, în elegere, 
autodezvoltare, sensibilitate, cooperare, credin e, valori, speran e, realiz ri i rela ii. 

Stilul de conducere orientat spre idei a corelat pozitiv cu agresivitatea 
(r=.141*), tendin a de dominare (r=.152**) i negativ cu extraversia(r=.-149*) 

Putem anticipa c  liderul cu un stil de conducere orientat spre idei prezint  
o structur  de personalitate cu urm toarele particularit i:  

• tendin e autoritare, control incomplet al sferei afective tradus prin 
manifest ri de tip exploziv-impulsiv, desc rc ri bru te i primare ale afectelor, 
reac ii dispropor ionate ca intensitate fa  de semnifica ia evenimentului declan ator; 

• conformism, egocentrism, suspiciune, neîncredere în sine i în al ii; 
• conduit  inhibat  în rela iile cu al ii, înclinat spre solitudine, evit  

contactele sociale. 
De asemenea, liderul orientat spre idei este imaginativ, creativ, plin de 

idei, provocator, stimulativ, dar agasant, greu de în eles, egocentric, nerealist i 
vorbe te despre concepte, inova ii, creativitate, proiecte, nout i, posibilit i, 
alternative, perfec ion ri, poten ial. 

Pentru realizarea celui de-al treilea obiectiv practic–aplicativ, respectiv 
identificarea stilului de conducere care predomin  la liderii din lotul de studiu am 
calculat mediile i abaterile standard prezentate în tabelul nr.1 i am interpretat curba 
distribu iei pentru fiecare dimensiune din proba CIC. 

 
Tabelul nr. 1 

Statistics

231 231 231 231
5 5 5 5

8.85 11.10 13.65 6.32
2.33 2.32 2.69 2.67

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation

AB_A PB_A OB_A IB
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Din analiza statistic  a datelor relevate prin histogramele prezentate în 
anexa nr.2 au reie it urm toarele aspecte:  

1. persoanele examinate se caracterizeaz  într-o mare m sur  prin stilurile 
de conducere orientate spre oameni (media = 13.65 i abaterea standard =2.69) i 
proces (media = 11.10 i abaterea standard =2.32 i, într-o mic  m sur , pe stilurile 
de conducere orientate spre ac iune (media = 8.85 i abaterea standard =2.33) i idei 
(media = 6.32 i abaterea standard =2.67); 

2. analiza formei curbei distribu iei de frecven  pentru fiecare stil ne 
dezv luie urm toarele aspecte: 

• forma curbei de distribu ie a frecven elor stilului centrat pe ac iune are 
o form  normal , cu o deplasare mai mare spre stânga i cu o medie apropiat  de cea 
a stilului centrat pe idee, ceea ce înseamn  c  un num r mai mic de persoane sunt 
pondera i în luarea deciziilor, au o atitudine pragmatic , sunt hot râ i, activi, î i 
asum  riscul f r  o evaluare prealabil  a consecin elor, combativi i competitive; 

• forma curbei de distribu ie a frecven elor stilului centrat pe proces are o 
form  normal , cu o u oar  deplasare spre dreapta, ceea ce ne conduce la aprecierea 
c  majoritatea persoanelor sunt orienta i spre organizare, planificare, control i 
verificare, au calitatea de a fi sistematici, logici dar i tr s turi definitorii ca: 
r bdare, spirit de prevedere etc.  

• forma curbei de distribu ie a frecven elor stilului centrat pe oameni are 
o form  normal , cu o u oar  deplasare spre dreapta cu o medie aproximativ egal  
cu cea a stilului centrat pe proces, ceea ce ne conduce la aprecierea c  în general 
subiec ii sunt deschi i spre oameni, valorizând resursa uman , sensibili, spontani, 
în eleg tori, empatici, centra i pe grup etc.  

• forma curbei de distribu ie a frecven elor stilului centrat pe idei are o 
form  normal , cu o u oar  înclina ie spre stânga cu o medie apropiat  de cea a 
stilului centrat pe ac iune, ceea ce ne conduce la aprecierea c  o pondere mai mic  a  
subiec ilor este orientat  spre creativitate, inova ie, concep ie i sunt efectiv 
charismatici, provocatori, greu de în eles, egocentrici etc.  

3. componentele definitorii într-o astfel de distribu ie sunt reprezentate de 
caracteristicile func iei de conducere dar i de caracteristicile categoriei de subiec i 
examina i (persoane cu func ii de conducere în structuri centrale) care imprim  
liderului anumite tr s turi sau calit i psihologice i psihosociale: seriozitate, ordine, 
consecven , stabilitate, respect fa  de norme, tact, tenacitate, optimist, putere de 
munc , încredere în sine, discern mânt, spirit critic i autocritic, deschidere c tre 
oameni i capacitate empatic  etc.; 

4. se impune extinderea studiului experimental i pe liderii de la alte 
paliere ale conducerii a c ror activitate este predominant operativ  i la care este 
posibil s  predomine stilurile de conducere centrate pe ac iune i oameni i, implicit, 
o structur  de personalitate cu particularit ile specifice acestora. 

Pentru realizarea celui de-al patrulea obiectiv practic –aplicativ, respectiv 
construirea bateriei de evaluare psihologic  a personalului care opteaz  pentru 
ocuparea unor func ii de conducere, am recurs la metoda exper ilor (speciali ti 
psihologi în evaluarea i selec ia psihologic  a resursei umane din armat ). 
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Exper ii evaluatori decid în ce m sur  fiecare dimensiune-criteriu este 
necesar  pentru exercitarea actului de conducere. Procedura se bazeaz  pe analiz  
statistic  vizând concordan a r spunsurilor/alegerilor realizate de exper i. Datele 
statistice au eviden iat urm toarele dimensiuni – criteriu pentru evaluarea 
candida ilor la func ii de conducere: 

• responsabilitatea, echilibrul emo ional, dominan a (în sensul câ tig rii 
respectului ca autoritate i asumare a responsabilit ilor i deciziilor), conformismul, 
activismul (un acord de 100%); 

• deschidere (flexibilitate în modul de gândire i ac iune), încrederea în 
sine, sentimentul de sine puternic; competitivitatea (în sensul realiz rii prin 
independen /for e proprii), autocontrolul în situa ii limit , stabilitatea emo ional  
(un acord de 98.7%); 

• respectul fa  de norme sociale general acceptate; curajul în sensul unui 
bun control sferei afective f r  somatiz ri, capacitate de adaptare la stres în situa ii 
dificile (un acord de 93.7%); 

• capacitatea empatic  i abilitatea de a dezvolta spiritul de echip  i de a 
men ine coeziunea grupului (un procent de 91.7% ). 

Dimensiunile-criteriu descrise de grupul de exper i psihologi au fost 
comparate cu cele alese de grupul de exper i lideri cu func ii de conducere. S-au 
calculat mediile alegerilor din cele dou  grupuri i diferen ele de medii prin testul t 
de semnifica ie (este utilizat pentru a eviden ia dac  mediile a dou  seturi de scoruri 
difer  semnificativ între ele). În continuarea, prezent m un num r de 18 
dimensiunile care nu au înregistrat diferen e semnificative între grupuri i care 
descriu profilul psihologic al liderului: responsabilitate, conformism, activism, 
dominan , abilit i organizatorice, încredere în sine, competitivitate, autocontrol, 
stabilitate emo ional , respect fa  de norme, rezisten  crescut  la frustrare, curaj, 
capacitate de adaptare la stres, asumare a riscului, echilibru emo ional, deschidere 
(flexibilitate în modul de gândire i ac iune), capacitate empatic , abilitate de a 
dezvolta spiritul de echip  i de a men ine coeziune grupului. 

Ultima etap  a constat în construirea bateriei de evaluare psihologic . 
Plecând de la criteriile psihologice identificate, am ales instrumentele care m soar  
cât mai exact ceea ce ne propunem s  m sur m. 

Astfel, dimensiunile - criteriu precum dominan a, responsabilitatea, 
încrederea în sine, sentimentul de sine puternic, activismul, competitivitatea i 
flexibilitatea în gândire (în sensul realiz rii prin independen /for e proprii) pot fi 
evaluate cu scalele dominan , responsabilitate, activism, stare de confort psihic, 
independen  i impresia despre sine, flexibilitate ale Chestionarului de personalitate 
L.P.5 – A, etalonat i validat pe popula ia militar  (construit dup  modelul factorial 
al Chestionarului CPI). 

Dimensiunile – criteriu precum conformismul, respectul fa  de norme, 
rezisten  crescut  la frustrare, echilibrul emo ional, asumarea riscului pot fi 
evaluate cu scalele respectul fa  de norme, tensiunea psihic , sentimentul de sine, 
conformismul, optimul energetic din chestionarul L.P.4 – A, adaptat, etalonat i 
validat pe popula ia militar  (construit dup  modelul conceptual al Chestionarului 
16PF). 
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Nucleul clinic exprimat în stabilitate i echilibrul emo ional, rezisten a la 
frustrare, controlul sferei afective, prezen a/absen a somatiz rilor i autocontrolul în 
situa ii limit  îl evalu m prin intermediul Chestionarului L.P.1 A, adaptat, etalonat i 
validat pe popula ia specific  (construit dup  modelul multifazic inspirat din 
nosologia psihiatric  i care a stat la baza construirii Chestionarului F.P.I.). 

Dimensiunile – criteriu precum abilitatea de a dezvolta spiritul de echip  i 
de a men ine coeziune grupului, capacitatea empatic  în raport cu subordona ii, 
capacitatea de a ridica moralul oamenilor/trupelor,  activismul, competitivitatea, 
abilitatea de a organiza i  planifica activitatea le evalu m prin intermediul 
Chestionarului de evaluare a stilului de conducere CIC (conceput, adaptat i etalonat 
pe popula ia specific ). 

Capacitatea de adaptare la stres (mai exact resursele pe care le utilizeaz  
persoan  pentru a dep ii o situa ie sau un eveniment stresant) sunt evaluate cu 
Scala strategiilor de adaptare, elaborat  de Lazarus i Folkman în 1984 (adaptat  i 
etalonat  pe popula ia militar ). 

 
 
IV. CONCLUZII I IMPLICA II 
 
Identificarea stilului de conducere caracteristic liderilor în organiza iile 

militare reprezint  un demers deosebit de important prin finalitatea pe care o poate 
avea. Astfel, cunoa terea orient rii manierei în care liderul organizeaz  i conduce 
activit ile i oamenii, poate fi util  pentru psiholog în consilierea comandan ilor sau 
factorilor de decizie în scopul: 

• repartiz rii pe anumite func ii de conducere; 
• promov rii în anumite posturi în func ie de poten ialul i aptitudinile 

manageriale; 
• cunoa terii modului de rela ionare cu subalternii i implica iilor acestuia 

asupra climatului psihologic; 
• amelior rii stilului de conducere, în situa iile în care acesta se evalueaz  ca 

fiind deficitar i ineficient. 
Ca o direc ie de studiu pentru viitor, r mâne în aten ie aprofundarea 

caracteristicilor psihice i a stilului de conducere specifice liderului militar, cât i a 
implica iilor acestora asupra climatului psihologic din organiza ia militar . 
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 Anexa nr.1 

 
LISTA DE ATRIBUTE PSIHOLOGICE I PSIHOSOCIALE 

(fragment) 
 

Instructaj: 
 
Ave i un num r de 25 de atribute care descriu caracteristici psihologice i 

psihosociale considerate a fi necesare liderului în activitatea de conducere. 
Fiecare caracteristic  este descris  pentru a v  u ura alegerile. 
Pe o scal  de la 1 la 5, unde 1 reprezint  deloc iar 5 absolut necesar pune i 

un “X” în dreptul cifrei corespunz toare alegerii dumneavoastr . 
Dac  considera i c  în lista de atribute prezentat  nu exist  o caracteristic  

pe care dumneavoastr  o considera i necesar  în actului de conducere, v  rog s  o 
men iona i la sfâr itul listei, argumentând totodat  utilitatea ei. 

 
Ex: 
1. responsabilitatea (capacitatea de asumare a sarcinilor i deciziilor în 

concordan  cu specificul activit ilor) 
1__________2__________3__________4___________5 
deloc        f. pu in       într-o oarecare    necesar        absolut necesar 
                                          m sur                              
2. activismul (capacitatea de a planifica, organiza i desf ura eficient 

activitatea) 
        1__________2__________3__________4___________5 
         deloc        f. pu in       într-o oarecare    necesar        absolut necesar 
                                                 m sur                              

3. deschiderea (capacitatea de a fi flexibil i de a accepta idei, 
experien e, schimb ri, provoc ri) 

        1__________2__________3__________4___________5 
      deloc          f. pu in       într-o oarecare    necesar        absolut necesar 
                                                  m sur                              
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Anexa nr.2 
 

HISTOGRAMELE (DISTRIBU IA DE FRECVEN )  
PENTRU CELE PATRU STILURI DE CONDUCERE 
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STUDIU 
PRIVIND PROFILUL PSIHO-APTITUDINAL  
AL PERSONALULUI TEHNIC-INGINERESC 
SELEC IONAT ÎN VEDEREA PREG TIRII  

PENTRU ASIGURAREA MENTENAN EI AERONAVEI F-16 
 
 

Constantin ROANGHE I∗ 
Georgiana ZONEA∗∗ 

Alin IONECI∗∗∗ 
Mariana DUMITRU∗∗∗∗ 

 
 

Rezumat: Programul Avion Multirol al For elor Aeriene i procesul complex de 
creare a capabilit ii opera ionale aeriene reprezint  un element esen ial pentru procesul de 
transformare i modernizare a avia iei militare. Introducerea în dotare a aeronavei F-16 este 
înso it  de  o nou  filozofie de operare, instruire i asigurare a sprijinului logistic care 
presupune un nou management al resursei umane în For ele Aeriene. Procesul de selec ie a 
fost unul complex, ce a vizat parcurgerea de c tre candida i a mai multor etape, printre care 
evaluarea psihologic  care a urm rit depistarea incompatibilit ilor de ordin psihologic în 
raport cu cerin ele postului,  evaluarea randamentului intelectual, evaluarea aptitudinilor 
specifice i evaluarea capacit ii de adaptare la specificul misiunii în afara teritoriului 
na ional. 

Cuvinte cheie: evaluare psihologic , personalitate, aptitudini specifice, randament 
intelectual, adaptare la un mediu nou, motiva ie. 

 
Abstract: Air Force multi-role aircraft program and the complex process of 

creating operational capabilities is an essential element to air the transformation and 
modernization of military aviation. Entering equipped aircraft F-16 is accompanied by a new 
operating philosophy, training and logistical support to ensure that involves a new human 
resource management in the Air Force. The selection process was a complex one that targeted 
completion by the candidates of several stages, including a psychological evaluation which 
followed the detection of incompatibilities psychological in relation to job requirements, assess 
the efficiency intellectually evaluating specific skills and assessment of adaptation to specific 
mission outside national territory. 

Keywords: psychological assessment, personality, specific skills, intellectual 
efficiency, adapt to a new environment, motivation. 

 
Via a i activitatea militar , atât în condi ii de pace i cu atât mai mult în 

misiuni desf urate în afara grani elor rii, reprezint  o surs  de tr iri emo ionale 
pozitive i negative complexe, uneori contradictorii sau ambivalente, dar de cele mai 

                                                 
∗ Psiholog, U.M. 01835 Bucure ti, M.Ap.N. 
∗∗ Psiholog, U.M. 01835 Bucure ti, M.Ap.N. 
∗∗∗ Psiholog, U.M. 01835 Bucure ti, M.Ap.N. 
∗∗∗∗ Psiholog, U.M. 01835 Bucure ti, M.Ap.N. 
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multe ori generatoare de stres, mai ales în cazul militarilor care nu reu esc s  se 
adapteze. Adaptarea este influen at  în dinamica sa de o mul ime de factori de natur  
fizic  i psihosocial . De i acest gen de factori are efecte în special asupra 
componentei biologice a organismului, producând solicit ri adaptative bio-
fiziologice, ei declan eaz  i reac ii psihologice importante. Din categoria factorilor 
psihosociali care ac ioneaz  direct asupra procesului adapt rii influen ându-l, atitudinile, 
motiva iile, rela iile interpersonale, tr s turile de personalitate individuale, îndeplinesc 
roluri importante în dinamica sa. 

În acest context, adaptarea militarilor la condi iile specifice ale mediilor de 
dislocare, constituie o provocare pentru persoanele care particip  la aceste misiuni. 
Astfel, în func ie de calit ile personale i experien a militarilor, pe de o parte, i de 
condi iile de vie uire pe de alt  parte, procesul adapt rii la noul mediu de via , 
poate fi definit, de la individ la individ, fie în sensul integr rii individului în aceasta, 
fie în sensul e ecului adaptativ. 

Studiile psihologice cu privire la rela ia dintre atitudinea individului fa  
de misiune i adaptarea sa la noul mediu de via , au pus în eviden  faptul c  acei 
militari care aveau o p rere pozitiv  despre misiune, fiind convin i în mare m sur  
c  ceea ce fac reprezint  „un lucru bun”, s-au adaptat mai repede decât colegii lor 
care au tr it sentimentul c  respectiva misiune reprezint  o „mare gre eal ”. 

 
I. ETAPELE SELEC IEI 
 

1. Preselec ia personalului i constituirea grupurilor- int  a presupus 
îndeplinirea urm toarelor cerin e: 

• Ofi eri arma avia ie, specialit ile militare 038, 081, 082, 083, 085;  
• Mai tri militari arma avia ie, specialit ile militare 037, 039.040,041;  
• Apt medical ca personal aeronautic grupa a IV-a;  
• S  fie declarat APT PSIHOLOGIC la testarea psihologic  anual ; 
• S  fie declarat ADMIS la examinarea fizic ;  
• S  ob in  la evaluarea lingvistic , conform STANAG 6001, combina ii 

ale nivelurilor 1 i 2, cu minim dou  deprinderi de nivel 2; 
2. Verificarea aptitudinilor conform cerin elor din contracte i a 

posibilit ii personalului cuprins în grupurile- int  de a participa la misiuni; 
• Evaluarea psihologic  a fost realizat  în perioada 20 - 21 iulie 2014; 

3. Nominalizarea personalului care se deta eaz  la misiune. 
 
II. OBIECTIVELE EVALU RII PSIHOLOGICE 
 
• Depistarea incompatibilit ilor de ordin psihologic în raport cu cerin ele 

misiunii; 
• Evaluarea randamentului intelectual general; 
• Evaluarea aptitudinilor specifice (aten ie concentrat , aten ie distributiv , 

memorie vizual , memorie auditiv , spirit de observa ie); 
• Evaluarea capacit ii de rela ionare cooperant  a militarilor, de sprijin 

reciproc cu membrii echipei i rezisten a la stres; 
• Depistarea i prevenirea conflictelor interpersonale. 
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III. LOTUL DE SUBIEC I 
 
Activitatea s-a desf urat în perioada 20 - 21 iulie 2014 la sediile unit ilor 

militare U.M. 01835 Bucure ti i U.M. 01838 Boboc. 
Lotul cadrelor militare evaluate: U.M. 01912 Fete ti, U.M. 01835 Bucure ti, 

U.M. 02515 Bac u. 
Evaluarea cadrelor militare a fost realizat  de c tre psihologi din cadrul 

Biroului asisten  psihologic  i social  din Statul Major al For elor Aeriene i 
psihologii unit ilor militare men ionate mai sus. 

Date factuale: 
• Num rul de subiec i evalua i – 20 persoane; 
• Distribu ia pe sexe: 17 – b rba i, 3 – femei; 
• Distribu ia pe corpuri de cadre: 9 ofi eri, 11M.M.; 
• Starea civil : 9 c s tori i, 11 nec s tori i; 
• Vârsta: între 22 ani i 47 ani. Vârsta medie - 30 ani 

– 20 - 30 ani – 11 persoane; 
– 31 - 40 ani – 5 persoane; 
– 41 - 47 ani – 3 persoane. 

 
 
 
IV. REZULTATELE EVALU RII 
 
4.1. Informa ii ob inute în urma evalu rii psihologice 

Examenul psihologic în vederea selec iei pentru participarea la cursul de 
formare la trecerea pe aeronava F-16 a cuprins dou  p r i, una scris  ce include 
evaluarea randamentului intelectual general, a aptitudinilor specifice i a 
personalit ii militarilor, i o alta, ce s-a bazat pe interviul psihologic în scopul 
complet rii informa iilor despre militarul evaluat. 

Randamentul intelectual general a fost evaluat prin dou  teste de inteligen . 
Unul a evaluat inteligen a verbal  i de randament în sarcin  - Testul I.V.- 50, care 
con ine 50 de itemi. Cel de-al doilea test utilizat a fost Testul Domino - 48 L prin care 
s-a evaluat inteligen a nonverbal . În teoria i practica evalu rii psihologice 
inteligen a este considerat  una dintre aptitudinile principale, îns  s-a demonstrat pe 
parcursul timpului, c  inteligen a este un predictor bun al performan ei în munc , 
media coeficientului de validitate predictiv  pentru coeficientul de inteligen  este 
0,51, în plus, corela ia dintre inteligen  i performan  este întotdeauna pozitiv , 
chiar dac  variaz  în func ie de complexitatea postului. 

În cazul evalu rii aptitudinilor specifice au fost utilizate urm toarele teste: 
testul de aten ie distributiv  A.P., testul de aten ie concentrat  figuri C.F., testul de 
spirit de observa ie - Labirint i testul de memorie vizual  20-60. 

Structura de personalitate a fost determinat  prin dou  chestionare de 
personalitate (C.P.I. i 16 PF) ce evalueaz  echilibrul general al personalit ii, 
relevant pentru cercetare fiind chestionarul de personalitate 16 PF, care identific  
eventualele personalit i dezarmonice cu poten ial dezadaptativ latent. 
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4.2. Informa ii ob inute în urma analiz rii rezultatelor la probele scrise 
Din analiza datelor referitoare la probele de inteligen , semnificativ este 

faptul c , marea majoritate a cadrelor militare au ob inut la proba de inteligen  
scoruri medii i peste medii, iar media celor dou  teste fiind de 7,33. 

Rezultate I.V. 50
nota 4; 6,7%

nota 6; 6,7%

nota 7; 40,0%

nota 8; 6,7%

nota 9; 20,0%

nota 10;20,0%

Rezultate test D-48 
 inteligen  nonverbal

nota 6; 26,7%

nota 7; 20,0%

nota 8; 20,0%

nota 9; 6,7%

nota 10; 6,7%

nota 5; 20% 

 
Rezultatele probelor de inteligen  

 
În aceast  situa ie putem afirma c , majoritatea subiec ilor pot aborda chestiuni 

intelectuale i conceptuale, au un nivel ridicat al inteligen ei, exprimat de o gândire 
abstract  dezvoltat , altfel spus, au capacitatea de a opera cu no iuni din ce în ce mai 
abstracte, de a opera cu simboluri, de a sesiza rapid aspectele esen iale dintre lucruri 
i fenomene, de a g si solu ii etc. Se poate spune c  au reflexul unei instruiri i 

educa ii adecvate i sunt interesa i de a se informa i preg ti continuu, aceast  
concluzie fiind înt rit  i în urma interviului psihologic cu ace tia. 
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• Testul de aten ie distributiv  i proiec ie  A.P. – 100% nota 5NS 
• Testul de aten ie concentrat  figuri C.F. – 100% nota 5NS 
• Testul de memorie vizual  20 - 60, cu rezultatele prezentate în graficul 

de mai jos: 

nota 5; 6,7%

nota 3; 60,0%

nota 4; 33,3%

 
Rezultatele probelor aptitudini specifice 

Media probelor la aptitudinile specifice este de 4,49, ceea ce indic  faptul 
c  subiec ii evalua i se pot raporta cu u urin  la orice tip de sarcin  specific . 

Referitor la structura lor de personalitate, prin chestionarul de 
personalitate L.P.4-A, se remarc  faptul c  media rezultatelor la scalele 
corespunz toare celor 16 factori de personalitate se situeaz  în zona medie, astfel: 

1. Schizotimie/Ciclotimie (Factorul A) - 3,67 cu valori cuprinse între 1 i 
6 NS.  

2. Abilitate rezolutiv  general  (Factorul B)- 6,07 cu valori cuprinse 
între 3 i 8 NS. 

3. Instabilitate emo ional /Stabilitate emo ional  (Factorul C) - 4,60 cu 
valori cuprinse între 2 i 8 NS. 

4. Supunere/Dominan  (Factorul E)- 5,00 cu valori cuprinse între 1 i  
8 NS. 

5. Nonexpansivitate/Expansivitate (Factorul F) - 5,20 cu valori cuprinse 
între 3 i 8 NS. 

6. Supraeu slab/Supraeu puternic (Factorul G) - 4,60 cu valori cuprinse 
între 1 i 7 NS. 

7. Timiditate i sensibilitate la amenin are/Curaj i lips  de sensibilitate 
(Factorul H) - 4,73 cu valori cuprinse între 2 i 9 NS. 

8. Duritate, sim  practic/Sensibilitate emo ional  protejat , sim  estetic 
(Factorul I) - 5,07 cu valori cuprinse între 3 i 8 NS. 

9. Tensiune psihic  sc zut /Tensiune psihic  ridicat  (Factorul L) - 4,67 
cu valori cuprinse între 2 i 8 NS. 

10. Spirit practic/Spirit imaginativ (factorul M) cu valori cuprinse între - 
4,40 cu valori cuprinse între 1 i 6 NS. 

11. Naivitate/Subtilitate (factorul N) - 4,20 cu valori cuprinse între - 2 i  
7 NS. 

12. Timiditate, tendin  spre culpabilizare/Calm, lips  de sensibilitate 
(factorul O) - 5,40 cu valori cuprinse între 3 i 7 NS. 
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13. Conven ionalism/Lips  de respect pentru conven ii (factorul Q1) - 
5,33  cu valori cuprinse între 2 i 9 NS. 

14. Dependen  de grup/Independen  personal  (factorul Q2)- 4,07  cu 
valori cuprinse între 2 i 6 NS. 

15. Sentiment de sine slab/Sentiment de sine puternic (factorul Q3)- 5,07 
cu valori cuprinse între 1 i 9 NS. 

16. Tensiune ergic  sc zut /Tensiune ergic  ridicat  (factorul Q4) - 4,93 
cu valori cuprinse între 3 i 7 NS. 

 
Rezultatele probelor de personalitate 

 
În cazul factorilor de decizie 
Factorul Abilitate rezolutiv  general  se afl  la cel mai înalt nivel din cadrul 

celor 8, cu media de 6,07. Scorurile înalte la acest factor corelate cu cele de la 
randament intelectual general (7,33) demonstreaz  faptul c , în general, membrii 
grupului sunt bine dota i în plan intelectual i cultural, pot aborda chestiuni 
conceptuale, sunt con tiincio i i perseveren i în rezolvarea problemelor, pot gândi în 
plan logic i abstract (pot sesiza rapid aspectele esen iale dintre lucruri i fenomene i 
de asemenea pot g si repede solu ii), au capacitate mic  de înv are etc. 

Atât factorul Instabilitate emo ional /Stabilitate emo ional , cât i factorul 
Supraeu slab/Supraeu puternic înregistreaz  la nivelul grupului o medie de 4,60, 
ceea indic  o stabilitate emo ional  medie i de asemenea o dezvoltare medie sub 
aspectul particip rii i sim ului de responsabilitate social . 

Media de 4,67 a factorului Tensiune psihic  sc zut /Tensiune psihic  
ridicat , subliniaz  faptul c  majoritatea persoanelor ce formeaz  grupul sunt 
adaptabili, sinceri i dau dovad  de spirit de rivalitate sc zut. 

În cazul factorului Timiditate, tendin  spre culpabilizare/Calm, lips  de 
sensibilitate, media ob inut  a fost de 5,40, ceea ce indic  faptul c , în general, au un 
nivel mediu al încrederii în sine, poate la unii dintre ei existând o u oar  nelini te. 

Cei doi factori: Tensiune ergic  sc zut /Tensiune ergic  ridicat  i 
Sentiment de sine slab/Sentiment de sine puternic, înregistreaz  la nivelul grupului o 
medie de 4,93, respectiv 5,07, ceea ce situeaz  ace ti factori la mijlocul distan ei dintre 
satisfac ie i insatisfac ie, respectiv dominare de impulsuri, control al emo iilor. 
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În cazul factorilor orientativi, mai pu in factorul Schizotimie/Ciclotimie, 
care înregistreaz  o medie de 3,67 i care poate fi interpretat prin faptul c  participan ii 
sunt introspectivi, apar serio i, prefer  lucrurile, cuvintele, o camaraderie intelectual  
etc., în acela i timp sunt mai siguri într-o activitate care cere precizie, sunt mai 
inventivi, mai aten i în a- i respecta promisiunile i în satisfacerea obliga iilor ce le 
revin, to i ceilal i factori înregistreaz  la nivelul grupului scoruri medii ceea ce 
înseamn  c  exist  un echilibru între supunere-dominan , expansivitate-
nonexpansivitate, timiditate-curaj, spirit practic-spirit imaginativ, naivitate- subtilitate. 
Referitor la factorul Dependen  de grup/Independen  personal  care înregistreaz  o 
medie de 4,07 se poate spune c  membrii grupului simt nevoia de a se sprijinii reciproc 
i au preferin  pentru munca i decizii colective.  

4.3. Informa ii ob inute în urma desf ur rii interviului psihologic 
Interviul psihologic a fost structurat pe dou  domenii (compatibilitatea i 

motiva ia fa  de misiune), relevante pentru modul de îndeplinire a misiunii pentru 
care s-a organizat selec ia.  

În urma interviului s-a concluzionat c  majoritatea subiec ilor din grup 
sunt preg ti i i dornici pentru a se perfec iona. Ace tia afirm  c  vor fi preg ti i 
pentru func ii pe care le îndeplinesc i acum, dar cu unele diferen e, îns  o mic  
parte afirm  c  se vor instrui în alt domeniu, care actual nu se reg se te în activitatea 
lor zilnic , pentru c  este un domeniu de activitate nou (ex: cea de planificator), dar 
sus in c  sunt interesa i, dispu i i motiva i s  se formeze i în acest gen de 
activitate. De asemenea, consider  c  sunt flexibili, se pot adapta u or cerin elor de 
formare i instruire ale cursului i se vor descurca cu succes. Majoritatea se bazeaz  
pe seriozitate, perseveren , activism, st pânire de sine, comportare stabil , 
controlat , con tient , raport emo ional bun cu ceilal i. Sunt deschi i c tre 
schimbare, perfec ionare, adaptare la nou. Opt dintre ei afirm  c  au mai participat la 
misiuni i cursuri în str in tate. Majoritatea militarilor nu au participat la nici un fel 
de misiune/curs extern, dar sus in c  pe baza experien ei profesionale dobândite i a 
similitudinilor cu func ia pe o vor de ine i a dorin ei de schimbare i perfec ionare 
au abilit ile i competen ele necesare particip rii la aceast curs. 

De asemenea, analizând motivele particip rii la curs rezultate în urma 
efectu rii interviului s-a constatat c , principalele motiva ii sunt în principal de 
natur  extrinsec , remarcându-se în mod deosebit câ tigul financiar i dorin a de a fi 
promovat/recompensat. Din categoria motiva iilor de natur  intrinsec , amintim 
dorin a de a- i pune în valoare calit ile personale.  

 
V. CONCLUZII 
 
Introducerea în dotare a aeronavei F-16 este înso it  de o nou  filozofie de 

operare, instruire i asigurare a sprijinului logistic care presupune un nou management 
al resursei umane în For ele Aeriene, management bazat pe profesionalism i o 
preg tire permanent  a personalului. 
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LIMITE I REPERE NORMATIVE  
PRIVIND EVALUAREA PSIHOLOGIC   

A CONDUC TORILOR AUTO 
 
 

Iulian RANU∗ 
Emilian FIRU∗∗ 

Daniela STANCIU∗∗∗ 
Mariana RANU∗∗∗∗ 

 
 

Rezumat: Activitatea de monitorizare i de evaluare a conduc torilor auto 
reprezint  un demers tiin ific interdisciplinar ce înglobeaz  întreg arsenalul de reglement ri 
legislative i norme metodologice de specialitate din mai multe domenii de activitate. Acest 
demers are scopul de a identifica personalul cu predispozi ii la accidente de munc  i de a 
consilia i optimiza persoanele cu nevoi din sistemul militar. 

 
Abstract: The activity of monitoring and evaluating the drivers represents an 

interdisciplinary scientific process, which includes legislation and specific methodological 
procedures from many fields of activity. This process has the purpose to identify the personnel 
with work accidents predispositions and to advise and optimize the persons with needs from 
the military system. 

 
 
I. CONSIDERA II GENERALE 
 
În Uniunea European  conducerea unui autovehicul pe drumurile publice 

reprezint  un drept al fiec rui cet ean. Condi iile i criteriile de a ob ine acest drept 
sunt reglementate de fiecare stat din Uniunea European , cu respectarea cerin elor 
general stabilite la nivel european. Stilul de conducere, maturitatea psihic  i 
comportamentul la volan se valideaz  prin num rul i consecin ele rezultate în urma 
accidentelor de circula ie. Aceste accidente, din nefericire, reprezint  la ora actual  o 
mare problem  social  cu implica ii mai ales în plan economic, fiind una din 
principalele cauze ale mor ii i suferin ei umane. Din studiile i cercet rile de la 
nivel mondial a rezultat c  la fiecare 30 de secunde o persoan  î i pierde via a i în 
fiecare secund  o persoan  este grav r nit 1. 

În anul 1997, Banca Mondial  a realizat un raport din care a rezultat c  
pre ul pl tit pentru pierderea unei vie i umane într-un accident rutier a fost estimat la 
130000 de dolari, în cazul unei r niri grave pre ul estimat este de 13000 de dolari, 
                                                 
∗ Psiholog, Laboratorul psihotehnic Bucure ti, M.Ap.N. 
∗∗ Psiholog, Laboratorul psihotehnic Bucure ti, M.Ap.N. 
∗∗∗ Psiholog, Laboratorul psihotehnic Bucure ti, M.Ap.N. 
∗∗∗∗ Cercet tor, Institutul de Economie Mondial , Academia Român  
1OMS – World Health Organization (2009), Global status report on road safety, http://www.who.int 
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iar în cazul unei r niri u oare pre ul este de 1000 de dolari. Se estimeaz  c  pre ul 
pl tit, la nivel mondial, ca urmare a accidentelor rutiere a crescut de la 0,5% la 5,7% 
din produsul intern brut al rilor. Un alt raport elaborat de OMS în 2004 a ar tat c  
anual mor în accidente pe drumurile publice 1,2 milioane de oameni, iar între 20 i 
50 de milioane sunt r ni i. 

În plan economic, aceea i institu ie a estimat c  anual se cheltuiesc 518 
miliarde de dolari ca urmare a accidentelor rutiere. În prezent, accidentele rutiere 
sunt al nou lea factor cauzator de moarte în lume, iar pentru persoanele cu vârsta de 
pân  la 29 de ani este principala cauz  de deces. Se estimeaz  c  pân  în anul 2020 
num rul de decese cauzate de accidentele rutiere va ajunge la 2,3 milioane de 
oameni anual, iar pân  în anul 2024 accidentele rutiere vor fi al treilea factor 
cauzator de deces în lume. Pentru a preveni aceste evenimente, în anul 2011 Comisia 
European  a stabilit o Strategie de siguran  rutier  pentru perioada 2011-2020 
bazat  pe îmbun t irea infrastructurii, a vehiculelor i pe schimbarea 
comportamentului uman în trafic. Conform unui raport al Comisiei Europene din 
2010, România este una dintre pu inele ri europene unde politica de siguran  
rutier  a e uat, crescând num rul de accidente rutiere cu 24% în perioada  
2001-2008. Un raport din anul 2011 al IGPR arat  c  în anul 2008 România a 
înregistrat un num r de 10645 de accidente i 3063 de decese fiind pe primul loc în 
Europa. Totodat , la noi rata mortalit ii în accidente de circula ie este de 1/3, ceea 
ce înseamn  c  la trei accidente o persoan  moare, aspect ce ne claseaz  pe primul 
loc în Europa, în timp ce rata medie în UE este de 1/402. 

 
II. CAUZELE ACCIDENTELOR RUTIERE 
 
Cauza principal  a accidentelor rutiere o reprezint  erorile umane cu un 

procent de aproximativ 85%, 13% cauzele sunt din lipsa infrastructurii i doar 3% 
din cauza defec iunii vehiculelor. 

În România, de i Codul Rutier din 2002 s-a schimbat de patru ori i s-au 
introdus reglement ri legislative i sanc iuni tot mai stricte i mari, comportamentul 
la volan i urm rile sale nu s-au îmbun t it.  

Conform unui raport al IGPR din 2011 principalele cauze ale accidentelor 
rutiere, sunt: 

• nerespectarea regulilor de c tre pietoni 20,6%; 
• nerespectarea regulilor legate de vitez  16,3%; 
• neacordarea priorit ii altor vehicule 7,9%; 
• neacordarea priorit ii de trecere a pietonilor 6,7%; 
• neasigurarea la schimbarea direc iei de mers 4,6%; 
• impruden a copiilor cu vârste între 6 i 14 ani 4,6%; 
• nesupravegherea copiilor sub 6 ani 2,8%; 
• oboseala la volan 2,7%.  
Un rol important în producerea accidentelor rutiere este neaten ia la 

volan. Aceasta poate fi în plan vizual - factori care distrag privirea conduc torilor 

                                                 
2 Havârneanu, G., (2013), Psihologia transporturilor 
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auto afla i la volan; cognitiv - factori care îi fac pe conduc torii auto s  se 
gândeasc  la alte lucruri; psihomotor - factori care îi determin  pe conduc torii 
auto s  ia mâinile de pe volan, în timp ce conduc. De cele mai multe ori, impruden a 
conduc torilor auto este cauzat  de to i ace ti trei factori. De obicei, un conduc tor 
auto care este nevoit s - i întoarc  privirea pentru a se ocupa de copiii afla i pe 
bancheta din spate, va avea aten ia distras  de la trafic. 

O cauz  este utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive de 
naviga ie i comunicare aflate la dispozi ia conduc torului auto. Este necesar ca 
dispozitivele de navigare prin satelit s  fie amplasate într-un loc u or vizibil pentru 
conduc torii auto, f r  a le afecta câmpul vizual. De asemenea, aten ia 
conduc torilor auto este distras  atunci când ace tia fumeaz , m nânc  sau 
manipuleaz  aparatura din habitatul autovehiculului.  

O alt  problem  grav  este conducerea cu vitez  excesiv , m rind cu mult 
riscul producerii unui accident. Aceast  cauz  reprezint  aproximativ 30% din 
accidentele de circula ie mortale. Aproximativ 40-50% din conduc torii auto nu 
respect  viteza recomandat , iar 10-20% dintre ace tia dep esc limita de vitez  cu 
mai mult de 10 km/h. Viteza cre te riscul producerii unui accident rutier i, de 
asemenea, probabilitatea provoc rii unor v t m ri grave sau chiar a unui accident 
mortal, f r  a mai lua în calcul distrugerile materiale3. 

 
III. REGLEMENT RI LEGISLATIVE PRIVIND EVALUAREA 

PSIHOLOGIC  A CONDUC TORILOR AUTO 
 
La nivelul Uniunii Europene s-a constituit o comisie de specialitate 

(Comisia European ) care, prin reglement rile elaborate, recomand  statelor 
membre UE s  implementeze i s  insiste asupra aplic rii coerente a legisla iei 
privind viteza excesiv , condusul în stare de ebrietate i neutilizarea centurii de 
siguran . Potrivit studiilor realizate, o mai bun  aplicare a acestor reguli ar putea 
reduce num rul de victime cu circa 5 000 de vie i umane pe an în UE. O nou  
directiv  european  va facilita amendarea de c tre autorit ile unui stat membru a 
conduc torilor auto care comit infrac iuni rutiere majore în alte ri din UE. 

La nivel na ional exist  o serie de acte normative care reglementeaz  atât 
partea legislativ  în ceea ce prive te siguran a transporturilor, securitatea i s n tatea 
în munc , cât i cadrul metodologic privind examinarea medical i psihologic . 

În acest sens, avem: 
• Legea 319/2006 privind securitatea i s n tatea în munc ; 
• Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de 

liber  practic , înfiin area, organizarea i func ionarea Colegiului Psihologilor din 
România; 

• Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 195/2002 privind circula ia pe 
drumurile publice; 

• Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea 
re elei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor i pentru modificarea Legii  
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii; 

                                                 
3 Havârneanu, G., (2013), Psihologia transporturilor 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
116

• Ordinul comun al Ministerului Transporturilor i al Ministerului 
S n t ii nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
examinarea medical  i psihologic  a personalului cu atribu ii în siguran a 
transporturilor i periodicitatea examin rii; 

• Ordinul comun al Ministerului Transporturilor i al Ministerului 
S n t ii nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de s n tate pentru func iile 
din siguran a transporturilor i a modului în care se va face dovada îndeplinirii 
acestor condi ii, precum i lista afec iunilor medicale i contraindica iile 
corespunz toare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu 
atribu ii în siguran a transporturilor; 

• Ordinul comun al Ministerului Transporturilor i al Ministerului 
S n t ii nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de 
agreare a unit ilor medicale i/sau psihologice, în vederea examin rii personalului 
din transporturi cu atribu ii în siguran a transporturilor precum i pentru aprobarea 
Normelor privind procedura de control la unit ile medicale i/sau psihologice 
agreate s  efectueze examinarea personalului cu atribu ii în siguran a transporturilor, 
precum i persoanele desemnate s  efectueze controlul; 

• Hot rârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România 
privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile de psihologie nr. 5/2015. 

În spiritul acestor acte normative, psihologul are dreptul s  furnizeze serviciile 
psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract 
individual de munc  sau un contract de prest ri servicii psihologice, în condi iile art. 13-
16 din Legea nr. 213/2004. În continuare, prezent m competen e profesionale specifice 
psihologiei transporturilor, pentru psihologul specialist (nivel III): 

• evaluarea psihologic  complex  individual  în domeniul transporturilor, 
examinarea psihologic  a candida ilor pentru colarizarea în conducerea 
autovehiculelor, redobândirea permisului de conducere, siguran a transporturilor, cu 
excep ia transporturilor rutiere speciale; 

• evaluarea complex  a contextului activit ii în transporturi, participarea 
la efectuarea examin rilor pentru transporturile rutiere speciale, f r  drept de decizie 
i de emitere a actelor profesionale specifice în transporturile rutiere speciale; 

• analiza nevoilor participan ilor la trafic, solicitan ilor i de in torilor 
permisului de conducere i ale de in torilor de atestate profesionale de siguran a 
transporturilor, cu excep ia transporturilor rutiere speciale; 

• interven ia de specialitate, asisten a i consilierea psihologic  specific , 
pentru candida ii la colarizarea în conducerea autovehiculelor, la redobândirea 
permisului de conducere i siguran a transporturilor, cu excep ia transporturilor 
rutiere speciale; 

• dezvoltarea i testarea unui produs specific; 
• evaluarea complex  a contextului muncii în domeniul transporturilor; 
• participarea la construc ia, etalonarea i validarea metodelor i tehnicilor 

de evaluare specific , dezvoltarea i implementarea de proiecte în domeniu. 
Aceste reglement ri în domeniul siguran ei transporturilor, care au la baz  

i specifica iile din legisla ia privind securitatea i s n tatea în munc , stabilesc 
urm toarele obliga ii pentru persoanele juridice angajatoare: 
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• s  angajeze numai personalul care este apt din punct de vedere medical 
i psihologic s  ocupe postul respective; 

• s  asigure participarea personalului angajat în func ii cu atribu ii în 
siguran a transporturilor la examinarea medical  i psihologic  periodic ; 

• s  utilizeze personalul cu atribu ii în siguran a transporturilor numai 
conform avizelor medicale i psihologice ob inute; 

• s  asigure eviden a i p strarea avizelor de aptitudine medical  i 
psihologic , pe perioada valabilit ii acestora. 

Legisla ia de la nivel na ional, specific  domeniului siguran ei 
transporturilor stabile te c  examinarea medical  i psihologic  este obligatorie 
pentru func iile cu atribu ii în siguran a transporturilor i se efectueaz  pentru: 

• admiterea în unit ile de preg tire pentru func ii cu atribu ii în siguran a 
transporturilor; 

• angajarea într-o func ie cu atribu ii în siguran a transporturilor; 
• examinarea periodic  a personalului cu atribu ii în siguran a 

transporturilor; 
• schimbarea func iei cu atribu ii în siguran a transporturilor în cazul în 

care baremul medical i/sau psihologic este superior fa  de cel stabilit pentru 
func ia de inut  anterior; 

• reexaminarea la termenele de revizuire stabilite de comisiile medicale i 
psihologice în siguran a transporturilor pentru personalul care a ob inut aviz 
restrictiv. 

Examinarea medical  i psihologic  se poate efectua suplimentar la 
solicitarea persoanelor juridice angajatoare sau a organelor de inspec ie i control 
pentru siguran a transporturilor. Solicitarea se face atunci când se constat  c  
personalul cu atribu ii în siguran a transporturilor are un comportament 
necorespunz tor la locul de munc , a produs accidente, prezint  afec iuni care 
influen eaz  capacitatea de munc  sau a beneficiat de concedii medicale prelungite 
de peste 60 de zile. 

Conform noilor reglement ri, avizele de aptitudine medical  i psihologic  
se emit pentru tipul de transport (marf , persoane etc.) f r  s  se mai specifice i 
tipul de curs  (intern sau interna ional). Noile reglement ri modific  i termenele 
pentru controlul periodic al examenului medical i psihologic. Toate persoanele între 
18 i 65 de ani, care de in func ii pentru care sunt necesare avize de aptitudine 
medical  sau psihologic , indiferent de func ie, trebuie s  efectueze aceste examene 
anual4. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Norme metodologice privind examinarea medical  i psihologic  a personalului cu atribu ii în siguran a transporturilor i 
periodicitatea examin rii, (2013), Ministerul Transporturilor i Ministerul S n t ii 
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IV. ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND EVALUAREA 
PSIHOLOGIC  A CONDUC TORILOR AUTO 

 
O condi ie pentru a conduce un autovehicul este îndeplinirea unor bareme 

medicale i însu irea unor deprinderi/aptitudini i abilit i psihice. Aptitudinea este 
un complex de însu iri psihice i fizice strict individuale, relativ stabile ale 
persoanei, care condi ioneaz  realizarea cu randament a unei anumite activit i. 

Criteriile dup  care distingem o aptitudine, sunt efortul cu care persoana 
realizeaz  o anumit  activitate, viteza i precizia realiz rii activit ii. 

Aptitudinile sunt însu irile poten iale care pot fi valorificate în condi ii 
favorabile. Dac  aptitudinile sunt dezvoltate, perfec ionate, aplicate în situa ii reale, 
ele devin efective fiind denumite capacit i ale persoanei. 

În dezvoltarea unei persoane, la baza aptitudinilor stau predispozi iile 
pentru anumite activit i. Predispozi iile sunt înn scute, iar ac iunea dintre factorii 
biologici, psihologici, sociali i culturali, ducând în acela i sens, pot transforma 
predispozi iile în aptitudini i aptitudinile în capacit i personale. O ac iune negativ  
a condi iilor i cauzelor biologice, psihologice, de grup uman i culturale pot stopa 
devenirea benefic  a predispozi iilor sau chiar pot cauza destructurarea acestora. 
Aptitudinile sunt par ial determinate de natur  i par ial determinate de umanitate. 

Studiile arat  c , în func ie de gradul de dezvoltare i de complexitate, 
aptitudinile trec de la un nivel inferior la un nivel superior. Primul nivel superior pe 
care o îmbrac  aptitudinea, este talentul. Talentul este acea combina ie a unor 
aptitudini care d  individului posibilitatea de a realiza o activitate într-un mod nou, 
original, creator. Persoana talentat  face u or ceea ce al ii fac greu. Nivelul extrem al 
formelor de dezvoltare aptitudinal  este geniul. Geniul este o sintez  complex  de 
aptitudini, ce realizeaz  saltul de la condi ia normalit ii la condi ia anormalit ii în 
activitate, realizând ceea ce predecesorii nu au putut realiza, adic  noul absolut. 
Geniul creeaz  noi paradigme, adic  modele tiin ifice inexistente i care pot fi 
aplicate în diverse domenii de activitate. 

Dup  criteriul naturii proceselor psihice care concur  la existen a 
aptitudinii distingem aptitudini senzoriale, aptitudini psiho-motorii i aptitudini 
intelectuale. 

Aptitudinile senzoriale sunt dependente de calit ile unui analizator, i cele 
mai importante se refer  de capacitatea de a vedea, de a auzi, de a mirosi etc. Pentru 
a ob ine rezultate la nivel superior, aceste aptitudini trebuie s  fie dezvoltate la un 
nivel peste media oamenilor.  

Aptitudinile psihomotorii sunt aptitudinile de a executa mi c ri corporale 
complexe în care se combin  calit ile fizice ale persoanei cu cele ale gândirii. 

Aptitudinile intelectuale sunt acele aptitudini prin care se manifest  la un 
nivel ridicat procese ca memorarea, gândirea, imagina ia, limbajul, intui ia. 

Pentru a preveni accidentele de munc  i a proteja persoanele care nu au o 
stare de s n tate corespunz toare postului i nu posed  aptitudini specifice sarcinilor 
de munc , aceste cerin e/aptitudini trebuie evaluate atât din punct de vedere medical, 
cât i din punct de vedere psihologic. 

Examinarea medical  a persoanelor cu atribu ii în siguran a transporturilor 
se efectueaz  în scopul verific rii st rii de s n tate, a depist rii precoce a 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
119

afec iunilor medicale, incompatibile cu func ia pentru care se solicit  examinarea, 
precum i pentru prevenirea apari iei acestor afec iuni. 

Examinarea psihologic  a persoanelor cu atribu ii în siguran a 
transporturilor se efectueaz  în scopul evalu rii capacit ilor cognitive (percep ie, 
memorie, gândire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) i a celor integrative 
(aten ie, emotivitate, motiva ie, structur  atitudinal-valoric ), precum i al 
psihodiagnozei aptitudinal-comportamentale, conform func iei pentru care se solicit  
examinarea. 

Evaluarea psihologic  ine cont de raportul care se stabile te între 
standardele ocupa ionale specifice locului de munc , rezultate din analiza 
psihologic  a muncii, din fi a postului i standardul minimal de cerin e psihologice. 
Totodat , se precizeaz  faptul c  examinarea psihologic  nu se poate efectua f r  un 
aviz medical valabil. 

Activitatea de evaluare psihologic  a conduc torilor auto, conform 
reglement rilor de la nivel na ional, are urm toare obiective: 

a) stabilirea stadiului de maturitate psihic  i a existen ei/inexisten ei 
capacit ilor aptitudinal-atitudinale necesare integr rii în func iile cu atribu ii în 
siguran a transporturilor; 

b) stabilirea nivelului competen ei aptitudinal-atitudinale, specifice 
func iei cu responsabilit i în siguran a circula iei solicitate. 

Pentru primul obiectiv se evalueaz  urm toarele aspecte: 
a) psihosomatice - tonusul dinamico-energetic, tipul de sistem nervos, 

vitalitatea, dezvoltarea psihoconstitu ional ; 
b) cognitiv-aptitudinale - capacitatea de prelucrare a informa iei, de 

înv are i de memorare a informa iei, de rezolvare a problemelor practice, tehnice, 
verbal-abstracte, particularit ile aten iei i memoriei, reprezentarea spa ial , 
aprecierea vitezelor i distan elor; 

c) psihomotrice - coordonarea oculomotorie, organizarea abilit ilor 
motorii, reactivitatea complex ; 

d) motiva ional-afective - maturitate, reactivitate emo ional , dispozi iile 
afective dominante, motivele activit ii, interesele dominante, nivelul de aspira ie; 

e) capacitatea reglatorie - perseveren a, spiritul de organizare i 
disciplina, atitudinea fa  de activitate i gradul de independen ; 

f) psihorela ionarea - sociabilitate, modul de a se raporta la ceilal i, de a 
rezolva conflictele interpersonale, stilul i capacitatea de autoafirmare, sim ul civic. 

Pentru al doilea obiectiv se evalueaz  urm toarele aspecte: 
a) capacitatea de diversificare a activit ii i de interac iune a 

cuno tin elor i deprinderilor în exercitarea unei activit i-abilit i, în rezolvarea 
problemelor adiacente activit ii principale, activismul, nivelul inser iei sociale, 
nivelul toleran ei i agreabilit ii în rela iile cu ceilal i; 

b) capacitatea identific rii sarcinilor i a definirii importan ei - nivelul 
angaj rii personale în activitate, spiritul de ini iativ  i încrederea în sine, 
responsabilitatea, con tientizarea importan ei func iei privind impactul asupra 
destinului i vie ii altor oameni. 

Evaluarea psihologic  va ine cont de raportul care se stabile te între 
standardele ocupa ionale specifice postului, rezultate din analiza psihologic  a 
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muncii, din fi a postului i standardul minimal de cerin e psihologice. Examinarea 
psihologic  trebuie s  urm reasc , de asemenea, psihodiagnoza aptitudinal-specific  
de lucru, prin simulatoare i aparate de testare psihologic  asistat  de calculator, 
conform func iei pentru care se solicit  examinarea. 

Evaluarea psihologic  a personalului cu atribu ii în siguran a 
transporturilor este un proces de urm rire longitudinal a acestuia i nu secven ial. 
Totodat , aceast  evaluare va constitui punctul de plecare privind elaborarea unor 
strategii de recomandare pentru consilierea psihologic  efectuat  angajatului, 
precum i pentru programe educative de implementare a unei conduite profesionale 
adecvate, în vederea cre terii siguran ei transporturilor. 

Se recomand  utilizarea mai multor metode de evaluare psihologic  care 
s  surprind  întregul spectru de manifestare a persoanei. 

Cu ajutorul testelor de inteligen  se evalueaz  aptitudinile intelectuale 
generale, aptitudinile tehnice i mecanice. 

O alt  categorie de teste sunt cele de investigare a capacit ii de efort i a 
aptitudinilor speciale pentru postul respectiv: 

• teste de aten ie referitoare la concentrare, distributivitate, flexibilitate, 
stabilitate i rezisten a la factori perturbatori; 

• probe psihomotorii referitoare la reactivitatea simpl  i complet , nivelul 
dezvolt rii abilit ilor motorii, calit ile reactivit ii (rapiditate, precizie, 
corectitudine, autocontrol), nivelul sensibilit ii vizuale, auditive, kinestezice. 

Testele de personalitate evalueaz : 
• echilibrul emo ional, autocontrolul, responsabilitatea; 
• sistemul de atitudini i aspira ii, nivelul intereselor i motiva iei 

voca ionale; 
• integrarea social  i atitudinile interpersonale. 
O alt  metod  recomandat  este cea a observa iei subiectului. În acest sens 

se evalueaz : 
• simptomatica stabil ; 
• tip constitu ional, aspecte fizionomice; 
• simptomatica dinamic ;  
• inuta, mimica, modific ri vegetative, vorbire; 
• dinamica de comportament în timpul examin rii. 
O alt  metod  recomandat  este anamneza/interviul cuprinzând date 

generale cu privire la evenimentele principale ale traseului existen ial i cu privire la 
evenimentele cruciale din via a personal  i socioprofesional . 

Din analiza i evaluarea activit ii profesionale s-a constatat c , pentru 
persoanele care desf oar  activit i specifice transportului rutier, se recomand  
administrarea a minimum cinci probe de evaluare psihologic , care s  urm reasc  
aspectele specifice exigen elor func iilor respective, conform fi ei postului i 
psihoprofesiogramei. 

Avizul psihologic va reprezenta o reflectare a datelor punctuale ob inute în 
urma examenului psihologic, raportate la cerin ele func iei pentru care s-a f cut 
examinarea, precum i o reflectare a dinamicii evolutive a caracteristicilor 
psihologice eviden iate în contextul exercit rii func iei profesionale. 
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Evaluarea psihologic  este necesar  pentru toat  gama de activit i 
specifice, atât la angajare, colarizare, cât i pe traseul profesional. 

Examinarea la angajare/reangajare, urm re te determinarea i evaluarea 
gradului de reprezentare a structurilor aptitudinal-atitudinale i a modului cum 
acestea sunt dinamic angrenate în structura real  a profesiei. 

Examinarea la colarizare/formare profesional , urm re te prezen a unui 
poten ial aptitudinal i atitudinal de baz , implicat în activitatea specific  din 
perspectiva posibilit ilor de antrenare, educare, instruire i formare. 

Examinarea la controlul periodic urm re te: 
• gradul de dezvoltare i perfec ionare aptitudinal  pe baza acumul rii de 

experien , gradul de conservare a func ionalit ii structurii psihocomportamentale 
diagnosticate anterior, evaluarea dinamicii factorilor psihici în raport cu vârsta, 
solicit rile locului de munc , tipul de transport; 

• constatarea unor modific ri ca uzura precoce i/sau oboseala cumulat , 
care pot antrena disfunc ii ale sistemului, atât la nivel aptitudinal (deficit de 
comutare a aten iei, deteriorarea capacit ii de organizare a activit ii, dificult i în 
luarea deciziei, afectarea psihomotricit ii), cât i la nivel atitudinal-caracterial 
(agresivitate sau anxietate, diminuarea activismului social i a sociabilit ii). 

Examinarea la contesta ie urm re te: 
• m sura în care ineficien a în plan aptitudinal-atitudinal, constatat  la 

examinarea anterioar , s-a datorat unor cauze psihice structurale sau a fost de natur  
conjunctural ; 

• constatarea situa iei în care nivelul unora dintre aptitudini nu se ridic  
la gradul de dezvoltare necesar, individualizat i în func ie de experien a 
profesional ; 

• dac  exist  posibilit i compensatorii sau formative în plan aptitudinal; 
• dac  motiva ia, echilibrul psihic, capacitatea de a se mobiliza intervin 

favorizant în p strarea calit ii comportamentului profesional. 
Examinarea la sesizare are caracter strict individualizat, dependent de 

situa ia care impune investiga ia psihologic , i va urm ri stabilirea cauzelor 
comportamentului deviant sau ale sc derii importante a eficien ei profesionale. 
Aceast  examinare se efectueaz  numai la solicitarea scris  din partea angajatorului 
sau a altor organisme abilitate, i va cuprinde motivarea pentru care este solicitat  
reevaluarea, înso it  de documentele constatatoare5. 

 
V. STUDIU DE CAZ 
 
Subiectul nr. 1 
Studii – medii; Vârsta – 54 ani; Sex – M. 
Afec iuni/simptome psihice: Nervozitate – Nu; Depresie – Nu; Psihotism – 

Nu; Anxietate; – Nu; Agita ie psihomotorie – Nu; Labilitate emo ional  – Nu; 
Randament intelectual – Mediu; Prezen a complexelor – Nu; Izolare social / 
profesional  – Nu; Abandon familial în copil rie – Nu; Divor  – Nu; Tulburare de 

                                                 
5 Norme metodologice privind examinarea medical  i psihologic  a personalului cu atribu ii în siguran a transporturilor i 
periodicitatea examin rii, (2013), Ministerul Transporturilor i Ministerul S n t ii 
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personalitate – Nu; Comportament dezadaptativ – Nu; Aspecte medicale – Nu; 
Dependen e – Nu; Accidente la locul de munc  – Nu; Aspecte profesionale – Nu. 

Scopul evalu rii psihologice: evaluare periodic . 
Starea psihic : Oboseal . A fost de serviciu 24 de ore i s-a prezentat 

obosit la evaluare. 

Tabelul nr. 1 - Rezultatele ob inute la probele de aptitudini 
Proba 

aplicat  AC AD SO MT CC CS TRM 

NB 86 26 11 3 24 17 56/62 
NS I II I II I II II 

 
Subiectul nr. 2 
Studii – medii; Vârsta – 42 ani; Sex – M. 
Afec iuni/simptome psihice: Nervozitate – Da; Depresie – Nu; Psihotism – 

Nu; Anxietate – Da; Agita ie psihomotorie – Nu; Labilitate emo ional  – Da; 
Randament intelectual – Sub medie; Prezen a complexelor – Nu; Izolare 
social /profesional  – Da; Abandon familial în copil rie – Nu; Divor  – Nu; 
Tulburare de personalitate – Nu; Comportament dezadaptativ – Nu; Aspecte 
socioeconomice – Nu; Aspecte medicale – Nu; Dependen e – Nu; Accidente la locul 
de munc  – Da; Aspecte profesionale – Da. 

Scopul evalu rii psihologice: evaluare periodic . 
Starea psihic : Bun , cu încredere în resursele sale. 

Tabelul nr. 2 - Rezultatele ob inute la probele de aptitudini 
Proba 

aplicat  AC AD SO MT CC C� TRM 

NB 76 37 19 4 23 18 64/56 
NS I III II III I II III 

 
Subiectul nr. 3 
Studii – medii; Vârsta – 49 ani; Sex – M. 
Afec iuni/simptome psihice: Nervozitate – Da; Depresie – Nu; Psihotism – 

Nu; Anxietate – Da; Agita ie psihomotorie – Da; Labilitate emo ional  – Nu; 
Randament intelectual – Mediu; Prezen a complexelor – Nu; Izolare 
social /profesional  – Nu; Abandon familial în copil rie – Nu; Divor  – Nu; 
Tulburare de personalitate – Nu; Comportament dezadaptativ – Nu; Aspecte 
socioeconomice – Nu; Aspecte medicale – Nu; Dependen e – Nu; Accidente la locul 
de munc  – Nu; Aspecte profesionale – Nu. 

Scopul evalu rii psihologice: evaluare periodic . 
Starea psihic : Doliu în familie i agita ie psihomotorie. 
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Tabelul nr. 3 - Rezultatele ob inute la probele de aptitudini 
Proba 

aplicat  AC AD SO MT CC CS TRM 

NB 110 43 20 5 31 24 47/65 
NS II III II II II III III 

 
Subiect nr. 4 
Studii – medii; Vârsta – 48 ani; Sex – M. 
Afec iuni/simptome psihice: Nervozitate – Da; Depresie – Nu; Psihotism – 

Nu; Anxietate – Da; Agita ie psihomotorie – Nu; Labilitate emo ional  – Nu; 
Randament intelectual – Mediu; Prezen a complexelor – Nu; Izolare social / 
profesional  – Nu; Abandon familial în copil rie – Nu; Divor  – Nu; Tulburare de 
personalitate – Nu; Comportament dezadaptativ – Nu; Aspecte socioeconomice – 
Nu; Aspecte medicale – Nu; Dependen e – Nu; Accidente la locul de munc  – Da; 
Aspecte profesionale – Nu. 

Scopul evalu rii psihologice: evaluare periodic . 
Starea psihic : Bun , f r  alte simptome psihice. 

Tabelul nr. 4 - Rezultatele ob inute la probele de aptitudini 
Proba 

aplicat  AC AD SO MT CC CS TRM 

NB 120 46 20 4 29 32 38/76 
NS II III II III II III II 

 
Legend : AC – aten ie concentrat ; AD – aten ie comutativ ; SO – spirit de observa ie; MT – memorie 

topografic ; CC – coordonare complex ; CS – coordonare simpl ; TRM – tremorul mâinii. 
NB – not  brut ; NS – not  standard. 
 
Notele standard cu scorul de 1 i 2 sunt valori critice i ne semnalizeaz  

prezen a unor afec iuni/simptome psihice.  
 
Interpretarea rezultatelor 
Subiec ii care s-au prezentat la evaluarea psihologic  dup  un serviciu de 24 de 

ore, într-o stare de oboseal  sau erau sub influen a unor substan e, urmau un tratament 
medicamentos cu efecte asupra capacit ilor psihice sau nu erau motiva i pentru func ia 
ocupat , aveau probleme de s n tate sau în plan existen ial. Toate aceste persoane au 
ob inut rezultate cel pu in cu o stanin  sub rezultatele pe care le-au ob inut la evalu rile 
anterioare. Subiec ii cu un randament intelectual sc zut au ob inut în mod repetat 
rezultate slabe la probele de aptitudini speciale. 

De i cazurile prezentate nu sunt semnificative din punct de vedere statistic, 
totu i, putem trage concluzia c  probele psihologice utilizate în evaluarea psihologic  pot 
face previziuni privind limitele i urm rile asupra unei persoane care se urc  la volan f r  
s  fie con tient  de consecin ele conducerii unui autovehicul într-o stare de s n tate fizic  
i psihic  necorespunz toare acestei activit i. Din aceste considerente, este bine ca 

activitatea de evaluare a conduc torilor auto s  fie una de tip longitudinal i nu secven ial, 
pentru a putea consilia, a interveni i a face recomand rile necesare persoanelor care se 
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afl  sau traverseaz  o perioad  mai dificil  din via . Datorit  num rului mic de subiec i 
analiza i, nu putem extrapola rezultatele ob inute la întreg personalul evaluat de structura 
noastr . 

Din analiza realizat  între rezultatele ob inute la probele aplicate i starea 
subiec ilor în momentul evalu rii psihologice, a rezultat faptul c , psihologii care 
desf oar  aceast  activitate, este recomandat s  aib  un minimum de cuno tin e specifice 
psihologiei clinice pentru a putea face diferen a dintre o stare de moment i o problem  
real  din punct de vedere a s n t ii individului. Putem spune c , persoanele care nu au o 
stare psihic  optim  din punct de vedere al capacit ilor i poten ialului psihic, au o 
probabilitate mai mare s  provoace un accident de circula ie. 

 
VI. CONCLUZII 
 
Evaluarea psihologic  a aptitudinilor specifice profesiei de conduc tor auto 

trebuie s  se realizeze de c tre un psiholog cu experien  profesional , responsabil pentru 
decizia luat , de in tor de cuno tin e teoretice i practic-aplicative la un nivel care s -i 
permit  interpretarea corect  i corelat  a rezultatelor, i care s  manifeste o bun  
conduit  profesional , având în vedere i urm rile în plan social i economic ale unui aviz 
psihologic. 

De asemenea, se recomand  existen a unei mai bune leg turi i comunic ri 
între psihologul care face evaluarea, psihologul clinician i medicul de familie, cu scopul 
de a valorifica rezultatele persoanei evaluate. 

Avizul psihologic trebuie s  se finalizeze, acolo unde este cazul, i cu 
recomand ri pentru persoanele care au nevoie de asisten  de specialitate. 

Legisla ia rutier , de la nivel na ional, trebuie aplicat  nu numai pentru a 
sanc iona eventualele înc lc ri i abateri de la regulile de circula ie, ci i pentru a încuraja 
un comportament corespunz tor i responsabil la volan. 

Conduc torii de autovehicule ar trebui s  fie în permanen  aten i la trafic i s  
se gândeasc  atât la siguran a lor, cât i la a celorlal i participan i la trafic. Totodat , ei 
trebuie s  con tientizeze urm rile i implica iile în plan social i economic ale unui 
accident rutier. 
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Sec iunea a II-a 

Diagnoza organiza ional  i rolul factorului uman  
în performan a echipelor complexe 
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ÎNCREDEREA GENERALIZAT . 

ESTE ÎNCREDEREA GENERALIZAT   
UN REZULTAT AL EXPERIEN EI  

SAU O VALOARE MORAL ? 
 
 

Anamaria BUMBAR∗ 
 
 

Rezumat: Prezenta lucrare î i propune s  analizeze o form  special  a încrederii i 
anume, încrederea generalizat . Scopul acestei lucr ri este de a identifica în ce m sur  
încrederea generalizat  este un rezultat al experien ei sau din contr  reprezint  o valoare 
moral  fundamental . În literatura de specialitate încrederea generalizat  este încorporat  
conceptului de capital social, indiferent dac  ea î i are r d cinile în experien  sau în 
convingeri morale. Studiul este mai degrab  unul exploratoriu i are la baz  atât aspecte i 
principii teoretice, cât i date colectate din pove tile de via  ale unor oameni simpli. 

Cercetarea de teren s-a concretizat sub forma unui studiu calitativ bazat pe 
interviuri de tip „povestea vie ii” ce au scos la suprafa  aspecte inedite ale încrederii 
generalizate i implicit ale izvoarelor din care aceasta î i trage existen a. 

 
Abstract: This paper aims to analyze a particular form of trust, generalized trust. In 

my study I am concerned with identifying to what extent generalized trust is a result of 
experience or if it represent a fundamental moral value. Generalized trust is in a greater or 
smaller rate in all of us, but what are the factors that contribute to its development and the 
nature of its existence, are the questions to which this paper will attempt to answer. The study 
is an exploratory one and is based on both theoretical aspects as well as the collected data 
from the life stories of some simple people. 

The fieldwork took the shapeas of a qualitative study based on "life story" 
interviews that brought to light some new aspects of generalized trust and therefore of the 
springs from which it gets its existence. 

 
 
INTRODUCERE 
 
Încrederea generalizat  este o resurs  însemnat  a societ ii. tiin ele 

sociale au început s  studieze încrederea, mai ales datorit  rolului considerabil pe 
care aceasta îl are în via a social-rela ional  a indivizilor. 

Principalul obiectiv al acestei lucr ri este de a identifica acele elemente 
care contribuie la generarea încrederii generalizate i în final de a ar ta dac  i în ce 
m sur  încrederea generalizat  este un rezultat al experien ei sau o valoare moral . 
Având în vedere specificul încrederii i faptul c  aceasta nu poate fi observat  direct, 
principala metod  de investigare utilizat  este interviul semi-structurat de tip 
„povestea vie ii”. 

                                                 
∗ Sociolog, absolvent  a Facult ii de Sociologie i Asisten  Social , Universitatea din Bucure ti. 
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Aproape toate subtemele acestei lucr ri au un final ce nu se încadreaz  
într-o structur  clasic , nefiind vorba de o concluzie formulat  în urma prezent rilor, 
ci de o întrebare. Interoga ia poate constitui, fie un indiciu c tre un anumit aspect ce 
va fi abordat mai târziu în lucrare, fie o idee sau o tem  ce merit  aprofundat  în 
studii i cercet ri viitoare. 

 
PRECIZ RI CONCEPTUALE I PREZENTAREA CADRULUI 

TEORETIC 
 
Sunt pu ini cei care se încumet  s  ofere o defini ie precis  încrederii. În 

primul rând, aceasta se datoreaz  faptului c  încrederea este un fenomen 
multidimensional. Braitwaite (1998, 47) define te, totu i încrederea ca fiind „o 
rela ie între actori sau grupuri în care una dintre p r i adopt  o pozi ie, care exprim  
fie verbal fie comportamental, convingerea conform c reia cealalt  parte va 
întreprinde acea ac iune, ac iune care este preferabil  unor ac iuni alternative” (apud 
B descu, 2003, 111). Exist  o serie de teoreticieni care, în încercarea de a teoretiza 
cât mai bine acest concept, au identificat mai multe tipologii ale acestuia. 

Torpe i Lolle (2009, 5), disting între trei niveluri ale încrederii: nivelul 
individual, nivelul societ ii civile i nivelul de stat, afirmând c  în ceea prive te 
nivelul individual, încrederea este asociat  cu situa ia individual . Astfel, persoanele 
deschise, cu o atitudine pozitiv  fa  de ceilal i, tind s  fie mult mai de încredere. 

Îns  exist  i o viziune mai clar  împ rt it  de cei mai mul i dintre 
cercet torii acestui domeniu (Uslaner, 2002), care au identificat anumite forme ale 
încrederii analizând rela iile dintre ele. Astfel, o prim  tipologie distinge între 
încrederea interpersonal  i încrederea în institu ii. Acestea, dar i o form  mai 
special  a încrederii, mai precis încrederea generalizat , vor fi abordate pe rând în 
cele ce urmeaz . 

 
ÎNCREDEREA GENERALIZAT  
 
Mai toate disputele iscate în jurul conceptului de încredere generalizat  au 

leg tur  cu modul de definire al acestuia. Un num r însemnat de cercet tori 
(Uslaner, 1990; Yamigishi i Yamigishi, 1994; Hardin, 2002; Paxton, 2002/2007; 
Stolle, 2004), au contribuit prin studii temeinice la cristalizarea acestui concept, care 
în continuare stârne te controverse. Unul dintre aspectele cele mai importante este 
legat de accep iunea dat  încrederii generalizate i de faptul c  nu to i teoreticienii 
lucreaz  sau utilizeaz  acela i termen pentru a defini încrederea generalizat . Astfel, 
în literatura de specialitate se întâlnesc i formul ri precum cele ale lui Yamagishi i 
Yamagishi (1994, 139), care spun c  „încrederea generalizat  este credin a în 
bun voin a naturii umane în general”. 

Stolle (2002, 403), a utilizat i ea termenul de încredere generalizat  
pentru a denumi „încrederea pe care o avem în persoane necunoscute”. Uslaner 
(2002), este un alt cercet tor care face uz de acest concept în nenum rate rânduri sub 
numele de „încredere moral ”. El define te acest tip de încredere ca fiind 
„încrederea pe care o ai în ceilal i”. 
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În literatura de specialitate pot fi identificate dou  perspective de analiz  a 
încrederii generalizate, o perspectiv  macro care studiaz  încrederea la nivel societal 
i o perspectiv  micro care se concentreaz  pe individ. 

La nivel societal, Fukuyama (2003) asociaz  încrederea generalizat  cu 
dezvoltarea i cre terea economic , Inglehart (1997) legând de asemenea încrederea 
generalizat  de stabilitatea democratic  i democra ie (apud Stolle, 2002). 

La nivel individual, încrederea generalizat  joac  un rol important pentru 
angajarea în cooperare. Hardin (2001) i Yamagishi (2001) afirm  c  indivizii care au 
încredere nu se angajeaz  numai în rela ii care aduc beneficii mutuale, ei fiind, în general, 
mult mai activi social, mai toleran i, mai înclina i s  sus in  drepturile la libertate (cum ar 
fi drepturile minorit ilor sau libertatea de exprimare). Un alt aspect important este 
reprezentat de disponibilitatea posesorilor de încredere generalizat  de a acorda a doua 
ans , acest fapt constituind, potrivit lui Stolle (2002), un avantaj în mod cert. 

Uslaner i B descu (2007, 7) afirm  c  încrederea generalizat  are la baz  
dou  fundamente social-psihologice, optimismul i controlul. Oferind chiar un 
exemplu pentru a contura acest tip de viziune, Uslaner (2002, 2) afirm  c  „lumea 
este un loc bun, ea merge spre mai bine i tu m  po i ajuta s  o fac mai bun ”. 

În studiul încrederii generalizate se remarc  un proiect desf urat la Cluj, 
în cadrul Universit ii Babe  -Bolyai i coordonat de Gabriel B descu, denumit 
„Încredere generalizat , diversitate cultural  i institu ii: un studiu longitudinal i 
experimental 2011-2014”. În cadrul acestui proiect sunt studiate leg turile complexe 
dintre nivele sc zute de încredere, corup ie, influen ate de performan e colare i 
migra ia for ei de munc  în cazul României (Raportul proiectului, 2011). 

În literatura de specialitate exist  dou  accep iuni distincte: una care vede 
încrederea generalizat  ca f când parte dintr-o categorie moral  i una care în elege 
încrederea generalizat  în termeni mult mai instrumentali. Ambele viziuni vor fi 
dezb tute în capitolele urm toare, îns  sunt oare acestea singurele aspecte care 
merit  discutate?  

 
RELA IA DINTRE ÎNCREDEREA GENERALIZAT  I CAPITAL 

SOCIAL 
 
Exist  o anumit  confuzie în literatura de specialitate cu privire la rela ia 

dintre încredere i capital social. Pentru unii cercet tori, între încredere i capital 
social exist  semnul de egalitate (Fukuyama, 1995, 1997). Unii v d încrederea ca pe 
o surs  a capitalului social (Putnam, 1993/2001), ca pe o form  de capital social 
(Coleman, 1990), iar al ii o v d ca pe un bun colectiv care rezult  din capitalul social 
interpretat ca un avantaj rela ional (Lin, 1999). Toate acestea vor fi tratate separat în 
cele ce urmeaz . 

Defini ia oferit  de Fukuyama, spune c  este „a teptarea care se na te în 
sânul unei comunit i, cu comportament regulat, onest, înclinat  spre cooperare, 
întemeiat  pe norme comune, din partea altor membri ai comunit ii” (Fukuyama, 
2003, 17). De asemenea, acesta afirm  în nenum rate rânduri c  încrederea este 
determinat  cultural, ceea ce, dup  cum am v zut deja, este valabil i în cazul 
capitalului social. În continuarea acestei discu ii, Fukuyama (2003) asociaz  
încrederea cu dezvoltarea i cre terea economic  ceea ce este general acceptat c  
reprezint  una din cele mai importante caracteristici ale unui capital social ridicat.  
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Pe de alt  parte, Putnam (1993/2001) vede încrederea ca pe o surs  a 
capitalului social, afirmând c  majoritatea formelor de capital social, cum ar fi 
încrederea, reprezint  „o resurs  moral ”. Iar astfel de „resurse morale” sunt 
considerate a fi mai degrab  resurse care sporesc decât scad, atunci când sunt 
folosite i care se epuizeaz  atunci când nu sunt folosite (Putnam, 2001, 190). Cu 
alte cuvinte, dup  cum subliniaz  i Putnam, „cu cât doi oameni î i manifest  mai 
mult încrederea unul fa  de cel lalt, cu atât încrederea reciproc  va fi mai mare” 
(ibidem). Aceast  manifestare a încrederii, privit  ca rela ie de dubl  determinare, 
formeaz  acel „cerc virtuos” despre care vorbe te Putnam (1993/2001).  

Urm toarea viziune este cea a lui Coleman (1988, 101), care spune despre 
încredere c  este o form  de capital social. El demonstreaz  acest fapt, pornind de la 
premisa c  obliga ia, a tept rile i încrederea pot conlucra pentru a constitui o surs  
de putere, în acest sens oferind exemplul rela iei în care A face ceva pentru B i are 
încredere în B c  acesta va proceda similar în viitor. Aceast  situa ie creeaz  o 
a teptare pentru A i o obliga ie pentru B (Coleman, 1988, 102). 

Îns  Coleman (1990), încurajeaz  oamenii s  continue interac iunea cu 
ceilal i chiar i atunci când aceasta implic  riscuri care nu pot fi pe deplin anticipate 
sau controlate prin intermediul unor acorduri. Toate interac iunile sociale implic  un 
interval de timp între investi ii i r splat . Mai mult decât atât, întreg discursul lui 
Coleman (1990) despre încredere o plaseaz  pe aceasta ca fiind un element central în 
în elegerea comportamentului social. 

 
RELA IA DINTRE ÎNCREDEREA GENERALIZAT  I VALORI 
 
Uslaner (2002, 21) este unul dintre autorii de referin  în ceea ce prive te 

încrederea generalizat  privit  ca o valoare, el utilizând de asemenea conceptul de 
„încredere moral ” pentru a defini „încrederea în ceilal i”.  

Încrederea moral  (generalizat ), este diferit  de încrederea bazat  pe 
identitate, în sensul c  nu este fondat  pe identitatea grupului comun, ci pe 
în elegerea i percep ia c  oamenii împ rt esc acelea i valori fundamentale cu noi. 
Uslaner (2002) spune c  avem încredere moral  atunci când trat m oamenii ca i 
cum au fost de încredere, deoarece credem c  ace tia nu ne vor sabota. Totodat , 
este dovedit empiric c  încrederea este o component  important  în teoria valorilor. 
Se poate spune c , dat  fiind asocierea acesteia cu valorile, încrederea preia 
majoritatea tr s turilor ei din alte valori. Exist  teorii (Uslaner, 2002), care sus in c  
încrederea generalizat  este o valoare i nu orice valoare, ci una fundamental , de 
natur  moral . De aici apare urm toarea întrebare, are încrederea generalizat  
aceea i provenien  ca i restul valorilor?  

 
 
PRECIZ RI METODOLOGICE 
 
Având în vedere cele dou  perspective prezentate anterior în partea 

dedicat  aspectelor teoretice, obiectivul principal al acestei lucr ri este de a ar ta 
dac  i în ce m sur  încrederea generalizat  î i are r d cinile în experien  sau din 
contr  constituie o valoare moral . 
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Obiectivul secundar al acestui studiu este reprezentat de identificarea 
acelor aspecte i tr s turi ce îi determin  pe indivizi s  acorde încredere. Lucrarea va 
încerca s  prezinte care sunt implica iile unor factori precum socializarea primar , 
influen a familiei, voluntariatul dar i experien a interac iunii cu persoane specifice 
în construirea unei imagini a individului despre încredere. 

 
DESCRIEREA METODEI DE CERCETARE 
 
Cea mai potrivit  tehnic  pentru a ob ine r spunsuri la enun urile 

formulate anterior în obiective, o constituie intervievarea. Aceast  tehnic  a fost 
aleas  ca urmare a necesit ii ob inerii unor informa ii valoroase care se refer  la 
experien ele de via  tr ite de indivizi i care nu ar fi ie it la iveal  folosind o alt  
tehnic  de cercetare. 

Pentru o perspectiv  de ansamblu asupra problemei identificate, se impune 
o analiz  în profunzime a vie ii indivizilor, iar interviul semi-structurat de tip 
„povestea vie ii” reprezint  în opinia lui Robert Atkinson (2006, 19), metoda optim  
de „colectare a unor informa ii despre esen a subiectiv  a întregii vie i a unei 
persoane”. Pe lâng  numeroasele beneficii pe care le ofer  utilizarea interviului de 
tip „povestea vie ii”, precum ob inerea unor r spunsuri detaliate i specifice la 
întreb rile formulate, exist  i dezavantaje precum „efectul de operator de interviu” 
care a rezultat mai ales din pricina faptului c  o parte din responden i au resim i o 
oarecare presiune, ceea ce a f cut ca la unele întreb ri r spunsurile s  fie mai 
degrab  dezirabile decât reale.  

Interviurile realizate pentru prezenta lucrare sunt structurate sub forma 
unei nara iuni ce au avut ca punct pornire etapa socializ rii primare continuând pân  
la momentul conversa iei. Un alt aspect ce merit  men ionat este c  interviul de tip 
povestea vie ii semi-structurat  ofer  operatorului ansa de a schimba parcursul 
discu iei în func ie de informa iile ap rute, ceea ce nu poate reprezenta decât un atu. 

 
DESCRIEREA LOTULUI INVESTIGAT 
 
În perioada aprilie-mai 2012, am realizat un num r de 12 interviuri 

individuale de tip „povestea vie ii”. Lotul investigat este format din persoane care au 
dorit s  r spund  invita iei de a participa la un interviu face-to-face i care care s-au 
încadrat în urm toarele criterii de selec ie: 

Vârsta a reprezentat un criteriu de selec ie, în sensul c  am vrut s  vorbesc 
atât cu tineri, cât i cu persoane care au acumulat o oarecare experien  de via . Din 
rândul celor intervieva i, apte responden i au vârste pân  în 25 de ani, iar cinci au 
vârste peste 25 de ani. Cel mai tân r respondent are 22 de ani, iar cel mai învârst  
are 50. 

Mediul de provenien  a reprezentat i el un criteriu de care am inut cont. 
În acest sens am vorbit cu trei responden i care s-au n scut i au crescut în Bucure ti 
(urban mare), cinci persoane care provin din ora e mici din provincie i patru 
persoane care s-au n scut i au crescut în mediul rural. 
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Situa ia familial  reprezint  un alt aspect urm rit în selec ia 
responden ilor, astfel c  apte dintre cei intervieva i provin din familii unite, iar 
ceilal i cinci responden i provin din familii ai c ror p rin i au divor at, crescând în 
familii monoparentale. 

Statutul de membru într-un ONG sau într-o asocia ie de voluntariat a 
prezentat de asemenea interes în procesul de selec ie, în acest caz situa ia fiind 
echilibrat , ase din responden i realizând cel pu in o activitate de acest tip pân  la 
momentul interviev rii. 

Genul a constituit i el un criteriu de selec ie, iar în încercarea de a vorbi 
atât cu femei cât i cu b rba i, apte dintre interviuri au fost realizate cu responden i 
b rba i i cinci interviuri cu responden i femei. 

Toate persoanele intervievate, fie au absolvit forme ale înv mântului 
superior, fie sunt în curs de formare. Din rândul subiec ilor au f cut parte atât 
prieteni apropia i sau cuno tin e, cât i prieteni sau colegi ai persoanelor 
intervievate. Interviurile au avut loc fie la domiciliul respondentului, fie la 
domiciliul operatorului de interviu, fie într-un loc public.  

Durata medie a unui interviu este de 45 de minute. Pentru a facilita 
procesul de interpretare a datelor ob inute, toate cele 12 interviuri au fost înregistrate 
audio. Toate datele i informa iile oferite de responden i sunt folosite numai în 
scopul redact rii acestei lucr ri, p strându-se astfel confiden ialitatea acestora. De 
asemenea, în textul lucr rii sunt trecute doar ini ialele responden ilor, identitatea lor 
r mânând sub anonimat. 

 
PREZENTAREA I INTERPRETAREA REZULTATELOR 
 
În partea dedicat  interpret rii datelor ob inute din cele 12 interviuri, am 

considerat c  cea mai potrivit  abordare este prezentarea în sec iuni diferite a 
principalelor argumente care sus in cele dou  perspective utilizate în acest studiu. 
Aceast  abordare confer  întregului proces claritate.  

Înainte de prezentarea datelor, se impun câteva preciz ri care au ca unic 
scop propunerea propriei viziuni asupra surselor încrederii generalizate. 

În urma interviurilor realizate a rezultat faptul c  se poate vorbi în rândul 
responden ilor despre dou  grade diferite ale încrederii generalizate numite generic: 
încredere generalizat  de gradul 1 i încrederea generalizat  de gradul 2. Aceast  
tipologie rezid  din ideea conform c reia fiecare dintre noi are nevoie de m car un 
gram de încredere generalizat  pentru a se putea sim i în siguran  s  cunoasc  
oameni noi i s  dezvolte rela ii cu acestea. 

Dac  am spune c  încrederea generalizat  ca valoare moral  are la baz  
mai degrab  o decizie incon tient , iar încrederea generalizat  ca rezultat al 
experien ei ine mai mult de ordinul ra ionalului, diferen ierea propus  anterior ar 
putea explica i diferen ele în procesul de generare. 

Prin urmare, încrederea generalizat  de gradul 1 ar putea fi încrederea 
generalizat  ce are fundamente morale, iar încrederea generalizat  de gradul 2 ar 
putea fi bazat  pe experien . Astfel, responden ii care au r spuns cu Nu la 
întrebarea „Crede i c  se poate avea încredere în cei mai mul i dintre oameni?” ar 
putea fi i cei care au încredere generalizat  ca valoare moral  i invers, încrederea 
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celor care au r spuns cu Da la aceea i întrebare, s  fie un rezultat al experien ei. 
Îns , dat fiind specificul cercet rii, am considerat c  se impune o analiz  în 
profunzime a acestui aspect. 

 
ARGUMENTE PENTRU ÎNCREDEREA GENERALIZAT  CA 

REZULTAT AL EXPERIEN EI 
 
Decizia de a avea sau nu încredere în persoane necunoscute porne te i de 

la ideea conform c reia oamenii generalizeaz  experien ele i interac iunile cu 
indivizi specifici c tre ceilal i.  

În cadrul lotului investigat exist  numeroase m rturii care sus in cele spuse 
anterior. Una dintre ele se refer  la unitatea nucleului familiei. Mai precis la viziunea 
pe care o au indivizii despre încrederea în ceilal i, având în vedere experien a 
divor ului, fie al lor, fie al p rin ilor. O parte din responden ii care provin din familii 
cu p rin i divor a i, afirm  c  acest fapt a constituit un „handicap” în formarea lor. 
C.Z spune: Când am crescut mi-am dat seama c  mi-e a a ru ine cu tat l meu ...  
m-am sim it inferioar  la un moment dat i l-am învinuit foarte mult pe el din cauza 
situa iei noastre i pentru c  nu a l sat-o nici pe mama s  î i fac  o via  mai bun . 
Ne-a influen at destul de mult i cred c  înc  ne mai influen eaz . Chiar i cei care 
au o rela ie bun  cu p rin ii lor divor a i, privind mai degrab  divor ul acestora ca pe 
un aspect constructiv ce a contribuit la formarea lor, sus in c  este de dorit s  nu faci 
parte dintr-o familie destr mat . M rturia lui A.P este gr itoare în acest sens: Clar 
m-au înv at c  nu vreau s  am o familie care s  fie predestinat  divor ului. R.C 
este un alt respondent care, de i sus ine c  nu a fost a afectat de situa ia familiei lui, 
afirm  c : eu, dac  ar fi, pentru copii mei a  încerca s  fiu mai prezent, a  mai l sa 
cariera deoparte în detrimentul familiei. 

Sunt mul i cei care asociaz  rolul p rin ilor cu ideea de ghid. V. A. (25) 
spune în acest sens c : cel mai important este s  te lase pe tine s  î i creezi un drum 
i s  î i stabile ti ni te valori pe care ei s  i le s deasc  dar f r  s  i le impun  

doar s  te ghideze pe drumul cel bun dar tu s - i alegi drumul acela. Opinia lui V. 
A. (25) este împ rt it  i de R.C. (31) care consider  c  rolul p rin ilor în via a 
unui copil este cam 50%, nu cred c  în formarea ta este dominant  rela ia ta cu 
p rin ii, la un moment dat mai intervine i felul t u de a fi, rolul p rin ilor este 
important în primii ani s  î i dea un echilibru. 

Din toate interviurile a reie it faptul c  familia are un rol important în 
stabilirea rela iilor de prietenie mai ales în perioada copil riei. Unii responden i, 
precum C.P. (22) afirm  c  mama intervenea atunci când considera c  mediul nu 
este unul favorabil dezvolt rii mele sau în cazul lui C.Z. care spunea c  Mama e 
adepta faptului s  nu î i creezi prieteni pentru c  nu po i avea încredere, ea a avut 
foarte multe decep ii i este o fire mai antisocial , tot timpul m-a sf tuit s  nu am 
încredere. Acesta atitudine, mult mai protectiv  din partea mamelor, poate fi pus  pe 
seama faptului c  acestea i-au crescut copiii singure, f r  sprijin din partea tat lui. 

Desigur c  în procesul de generare al încrederii un rol important îl ocup  i 
experien ele anterioare, fie ele pozitive sau negative. Spre exemplu, A.P (22) afirm  
c , pentru ea, experien a este foarte important  atunci când acord  încredere i c  de-a 
lungul timpului i s-a confirmat faptul c  în membrii familiei trebuie s  aib  mai 
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pu in  încredere. Aceasta sus inând c : Eu nu prea merg pe încrederea în familie i 
asta datorit  experien elor negative cu o parte în membrii familiei mele... Din afara 
familiei nu am avut nici o experien  nepl cut  i asta m-a f cut s  cred c  mai ales 
în familie idea de încredere e sensibil . Aceasta contrazice idea formulat  de 
Khodyakov (2007), care pornea de la prezum ia conform c reia, cu cât oamenii se 
cunosc mai bine unii pe al ii, cu atât au mai mult  încredere unii în al ii. 

Prietenii reprezint  universul copil riei a a cum spune G.P. (50), iar 
pentru cei mai mul i dintre responden i, prietenia este adesea asociat  cu loialitate, 
respect, încredere, pasiuni comune sau chiar siguran . Majoritatea celor intervieva i 
afirm  c , aspectele care îi leag  de prietenii lor, mai ales cei din copil rie, in mai 
degrab  de proximitate. Astfel, pot ap rea situa ii în care prietenii s  fie foarte 
diferi i unii de ceilal i i acest fapt poate avea o contribu ie covâr itoare în generarea 
încrederii. R.C. (31), spunea c  Am avut ni te prieteni foarte diferi i, chiar i de 
etnie rom . Am copil rit împreun ...am avut prieteni diferi i i din punct de vedere 
al religiei cu care chiar nu pic m de acord asupra religiei. Chiar îmi place atunci 
când mai st m cu b ie ii s  vorbim în contradic ie... dac  îi pun în aceea i camer  
nu se în eleg, dar eu m  în eleg cu fiecare în parte. Îns  sunt i situa ii precum cea 
descris  de O.P. (45), care spune c , în copil rie alegeam pe cei cu care credeam c  
sunt compatibil , cu care aveam ceva în comun i puteam s  discut anumite lucruri, 
persoane care s  fie aproape ca mine. În copil rie, când e ti copil, crezi c  to i î i 
sunt prieteni, dar nu tiu dac  într-adev r î i pot fi prieteni to i, pentru c  atunci nu 
realizezi ce înseamn  prieten cu adev rat. 

Diferen ele etnice sau religioase se pot constitui i ele în factori care ar 
putea inhiba sau nu încrederea generalizat . În cazul lotului investigat, responden ii 
care au sau au avut prieteni diferi i sunt mai ales cei care, inevitabil, au interac ionat 
cu ace tia fie ca vecini sau colegi de coal , fie ca membrii ai familiei extinse, cum e 
cazul lui M.E. (47), m tu a mea este c s torit  cu un sas i el este catolic. Noi nu 
avem din astea în familie legate de etnii. Astfel, experien ele pl cute pot fi u or 
generalizate c tre ceilal i membrii ai unei comunit i, iar când se întâmpl  acest 
lucru, încrederea este un rezultat al experien ei. 

În ceea ce prive te activitatea de voluntariat, aceasta se poate constitui ca 
fiind util  în generarea încrederii, numai atunci când cei implica i folosesc 
experien a acumulat  acolo pentru a dezvolta noi rela ii de cooperare. Spre exemplu, 
M.E (47) spune c : voluntariatul reprezint  o oportunitate prin care oamenii câ tig  
o experien  frumoas  i care se poate transforma chiar într-un câ tig de atitudine. 
Printre cei care nu au fost implica i în voluntariat sunt i oameni care cred c , de i 
cei ce practic  astfel de activit i sunt de l udat, implicarea într-un ONG este 
folosit  doar pentru propriul beneficiu, pentru a puncta la CV, i a a cum spune C.P 
(22), majoritatea ac iunilor sunt doar formale, nu au un rezultat, sau ca s  zic a a, 
raportul dintre ac iuni i rezultate favorabile nu este nici m car pertinent. 

 
ARGUMENTE PENTRU ÎNCREDEREA GENERALIZAT  CA 

VALOARE MORAL  
 

Încrederea generalizat  este o valoare moral  atunci când aceasta face 
parte din identitatea individului. Îns , a a cum reiese i din interviuri, de multe ori 
oamenii nu î i con tientizeaz  propriile valori. În cazul încrederii în necunoscu i, 
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aceasta poate fi influen  de numero i factori, care ac ioneaz  mai ales la vârste 
fragede i depind în mare m sur  de context. 

O mare parte dintre cei intervieva i sus in c , f r  doar i poate, copil ria 
reprezint  una dintre cele mai formative experien e din via a unui individ, fiind 
perceput  ca o etap  în care se sedimenteaz  tr s turi, valori, atitudini dar i prietenii 
care în general rezist  în timp. De i printre responden i se num r  i persoane (G.I., 
22) care recunosc c , o mare parte din copil rie este dominat  de incertitudine i 
incon tien , sunt i persoane precum A.R. (25), care afirm  c : Eu consider c  e ti 
copil mereu, nu te schimbi, singurele lucruri care se schimb  sunt juc riile. 

Pentru mul i din cei intervieva i, p rin ii au avut un rol determinat în 
copil rie. De la ei au preluat comportamente, în elesuri, interese i valori, unii 
recunoscând rolul formator al acestora în totalitate. A.P (22) spune c : P rin ii au 
rolul de a m  forma pentru c  în mare parte datorit  lor sunt a a, ei m-au înv at 
mai mult ceea ce nu vreau s  fac în via . 

Un alt aspect, în care rolul familiei conteaz , este luarea deciziilor. În acest 
caz, majoritatea celor intervieva i au afirmat c  au fost l sa i s  aleag  singuri ce 
drum s  urmeze sau cum s  procedeze într-o anumit  situa ie, fapt ce poate fi pentru 
unii un semn al încrederii. În acest sens, A.R. (25) afirm  c : p rin ii mei nu au avut 
niciodat  ceva de comentat în leg tur  cu modul în care s  îmi aleg prietenii, ei mi-
au acordat încredere c  pot s  iau singur deciziile cele mai bune. Astfel de situa ii 
î i aduc o contribu ie însemnat  la conturarea percep iei despre încredere în timpul 
socializ rii primare. 

În cazul implic rii în asocia ii de voluntari i în activit ile acestora, 
p rerile sunt împ r ite în rândul responden ilor. Pe de o parte, sunt cei precum R.C 
(31), care sus in c  Oricine ar trebui s  se implice în ce crede el, în lucrurile civice 
care sunt frumoase. tiu din copil rie c  în Grecia antic  era o lege, când se lua o 
decizie de importan  politic  sau altceva, se supunea votului mul imii. Nimeni nu 
avea voie s  se ab in . Trebuie s  î i spui p rerea, s  spui ce vrei, s  te implici i 
cred c  asta ar trebui s  facem i noi, s  ne implic m ca societate i s  ne spunem 
punctul de vedere, nu doar s  gândim i s  nu ne implic m. Cred c  implicarea în 
via a civic  poate fi o evolu ie. 

Implicarea în activit i de voluntariat î i poate g si motiva ia i în nevoile 
proprii. Spre exemplu, R.C. (31) spune c  La asocia ia la care sunt eu acum înscris, 
am ajuns pentru c  eu eram foarte interesat de proba iune. Am dat examen s  devin 
consilier de proba iune, nu am reu it. Dup  care am c utat pe internet, am g sit 
aceast  asocia ie, un mic interviu i am devenit membru, iar pe parcurs m-am 
implicat tot mai mult i atâta timp cât simt c  este benefic i are un efect, îl fac. Îns , 
tot el afirm  c  de cele mai multe ori a ajuns s  fac  voluntariat datorit  felului lui de 
a fi i a valorilor sale: Convingerile mele îmi spun c  trebuie s  faci i lucruri pro 
bono în via , adic  nu trebuie s  faci totul numai pentru bani. Acest tip de atitudine 
este pus, prin urmare, pe seama valorilor, aspectelor ira ionale, care au nevoie de 
timp pentru a se schimba. 

Altruismul poate fi i el un „factor surs ” al încrederii generalizate ca 
valoare moral , i asta pentru c  în unele cazuri, responden ii î i manifest  
comportamentul altruist fa  de necunoscu i, f r  a a tepta nimic la schimb i 
bazându-se doar pe propriile convingeri. Spre exemplu, R.C (31) afirm  c : eu fac 
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unele lucruri pe care le consider benefice pentru mine i nu neap rat c  le cer 
ceilal i. Dup  o anumit  vârst  nu am f cut nimic for at. Dac  am fost altruist, cred 
c  am f cut-o pentru c  m-am sim it eu bine, nu neap rat pentru el. La fel cum 
subliniaz  i C.P. (22): Dac  î i aju i prietenii, pentru mine înseamn  subiectivism i 
apoi la un anumit moment a tep i ceva la schimb. La persoane pe care nu le cuno ti 
po i spune c  e altruism. Am ajutat un b trân, dar nu pot s  îl consider un gest de 
altruism. Am f cut-o, cred, pentru c  îmi amintea foarte mult de bunicul meu. Asta 
m-a sensibilizat i am decis s  îl ajut. În timp ce M.D.(25), spune c  este altruist 
pentru c  se gânde te mai mult la binele celorlal i, sus inând c  î i manifest  
altruismul mai degrab  fa  de str ini: Când întâlnesc o persoan , îmi place s  fac o 
impresie bun  i atunci mai bine pierd eu decât s  piard  ea. 

În ceea ce prive te încrederea generalizat , majoritatea celor intervieva i 
consider  c  încrederea este esen ial , indiferent de tipul rela iei care se stabile te 
între doi sau mai mul i indivizi. De i nu o numesc astfel, sunt mul i cei care 
identific  încrederea generalizat  ca fiind o form  de încredere primordial . Spre 
exemplu, O.P. (45) spune c : Trebuie s  avem încredere în oameni pentru c  f r  
încredere nu po i realiza nimic, sau M.E (47) care afirm  c : eu dac  intru într-o 
rela ie, nu m  a tept ca omul s  fie r u. Am a teptat s  fie bun, c  de aia am intrat 
în rela ie cu el. 

Un alt aspect ce merit  men ionat este c , în unele cazuri, responden ii 
privesc încrederea ca fiind molipsitoare, R.C. (31) afirmând c : Dac  tu ai o 
încredere sincer  în oamenii din jurul t u, vei men ine i vei avea numai oameni de 
încredere. În general, eu am foarte mare încredere în oricine i circumstan ele vie ii 
m-au înv at s  girez încredere oamenilor, chiar dac  am avut parte i de r ut i. 
Adic  s  ai încredere i în oamenii în care nu crezi c  trebuie s  ai încredere. Pân  
la urm  se dovede te a fi o alegere bun . Acest fapt intr  oarecum în contradic ie cu 
Uslaner, care spune c  „încrederea nu este foarte u or transferabil  de la o persoan  
la alta” (Uslaner, 2003, 6). 

Experien ele negative nu contribuie mereu la crearea unei preconcep ii în 
cazul încrederii generalizate, care se dovede te a fi destul de statornic . R.C (31) 
ilustreaz  foarte frumos aceast  idee spunând c  Încrederea mi-a fost în elat  pentru 
c  am atras eu acest lucru. Chiar dac  m  gândeam c  uite ce n past  a venit peste 
mine i ce încredere am avut i mi-a fost în elat , lucrurile nu au stat chiar a a, eu 
am fost de vin  i a tept rile mele din subcon tient. Nu, ceilal i oameni sunt în 
general de încredere. Aceast  perspectiv  nu este surprinz toare în cazul 
responden ilor pentru care încrederea generalizat  este o valoare, cum este cazul lui 
R.C. (31). 

 
CONCLUZII 
 
Punctul de plecare al acestei investiga ii este reprezentat de încrederea 

generalizat  i pozi ionarea acesteia în cadrul structurii sociale. Astfel, fie c  vorbim 
de încredere ca rezultat al experien elor, fie c  ne referim la ea ca la o valoare 
moral , încrederea generalizat  constituie parte integrat  a existen ei noastre. 
Obiectivele propuse, cel de a identifica sursele încrederii generalizate i cel de a 
vedea în ce m sur  acest tip de încredere reprezint  o valoare moral  sau un rezultat 
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al experien ei, sunt urm rite treptat atât în partea conceptual  a lucr rii, cât i în cea 
metodologic . 

Alegerea de a studia încrederea generalizat , folosind o tehnic  specific  
cercet rii calitative, a reprezentat un facilitator în atingerea obiectivelor propuse. Cu 
toate c  nu pot fi generalizate, concluziile acestui studiu prezint  esen a realit ii 
investigate i nu aparen a. 

De i nu poate fi formulat  o concluzie clar , studiul realizat a ar tat c , 
pentru membrii lotului investigat, încrederea implic  atât o decizie con tient  cât i 
una incon tient .  

Astfel, din analiza datelor ob inute, reiese în primul rând c , de i to i cei 
intervieva i au întâmpinat dificult i în definirea încrederii, majoritatea o asociaz  cu 
sinceritate, competen , loialitate sau siguran . 

Pentru a analiza încrederea ca rezultat al experien ei, acest studiu a urm rit 
aspecte ale leg turii dintre încrederea generalizat  i implicarea în asocia ii 
voluntare. A fost vizat  sursa implic rii oamenilor în astfel de activit i, mai precis 
dac  implicarea indivizilor în voluntariat este un efect al încrederii generalizate pe 
care ace tia o de in sau, din contr , faptul c  sunt implica i genereaz  încredere. 
Folosind ceea ce sus ine Putnam (2000) cu privire la leg turile de tip „bridging”, i 
ceea ce spune Stolle (2002) despre extinderea experien elor, se poate spune c , în 
cazul persoanelor intervievate, implicarea în activit i de voluntariat implic  mai 
mult o decizie ra ional , ace tia urm rind în primul rând propriile beneficii. Îns , un 
alt aspect important îl constituie faptul c , odat  implica i, cei mai mul i î i doresc s  
continue chiar i dup  ce i-au atins scopul, sus inând chiar c  î i doresc s  realizeze 
i alte ac iuni asem n toare. 

În compara ie cu clasificarea identificat  de Paxton (2007), care sus ine c , 
între 18 i 40 de ani, oamenii au într-o mai mare m sur  încredere generalizat , iar 
c  dup  dep irea pragului de 40 de ani se constat  o stagnare, studiul de fa  a 
reliefat c  vârsta are un rol minor în formarea încrederii generalizate. 

În ceea ce prive te sursele încrederii generalizate ca valoare moral , 
acestea î i au de cele mai multe ori explica ia în aspecte care in de procesul 
socializ rii primare. Se eviden iaz  rolul familiei ca fiind unul determinant în 
transmiterea valorilor c tre copii, de i exist  i responden i care sus in c  familia 
contribuie doar pe jum tate la formarea i conturarea caracterului unui individ. Mai 
mult decât atât, experien ele semnificative de via  influen eaz  încrederea 
generalizat , astfel c , în cazul persoanelor intervievate, cei care au trecut printr-un 
divor  sau provin dintr-o familie cu p rin i divor a i tind mai degrab  s  afirme c  nu 
au încredere în oameni.  

Faptul c  o parte din persoanele intervievate manifest  un grad mai ridicat 
de acceptare în ceea ce prive te grupurile etnice sau religioase minoritare, este pus 
tot pe seama socializ rii diferite, ace tia având înc  de mici prieteni diferi i, i asta 
pentru c  au avut vecini sau au fost colegi cu astfel de persoane. În acest fel, 
diversitatea are un efect pozitiv asupra încrederii generalizate, datorat în primul rând 
interac iunii directe. 

Prin urmare, i contextul socio-cultural dar i realitatea economic  
determin  fluctua ii semnificative legate, atât de modul în care cei intervieva i aleg 
s  se încread  sau nu în cei din jur, cât i de sursa acestei manifest ri. 
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Astfel, la nivelul lotului investigat, încrederea generalizat  î i reg se te 
surse atât în partea formatoare a vie ii, în timpul socializ rii primare, cât i pe 
parcursul acesteia. 

Concluzionând, încrederea generalizat  constituie un element al structurii 
sociale dificil de explicat, dat fiind faptul c  fiecare are propria accep iune privind 
încrederea. Aflat  la grani a dintre valoare i rezultat al experien ei, încrederea 
generalizat  reprezint  un element fondator în via a social  a indivizilor. 
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CRIZA REFUGIA ILOR – O NOU  PROVOCARE  
LA ADRESA MULTICULTURALISULUI 

 
 

Cristian DOBRE∗ 
 
 
Rezumat: Articolul propune aten iei cititorilor unele dintre provoc rile de ordin 

psihologic i sociologic pe care criza refugia ilor le aduce, deopotriv , în aten ia publicului larg, dar 
i a speciali tilor. Departe de a formula r spunsuri absolute, articolul îi incit  la reflexie atât pe 

psihologi i sociologi, cât i pe liderii care gestioneaz  din punct de vedere administrativ societatea 
româneasc . 

 
Abstract: This article proposes to the reader some of the psychological and sociological 

challenges that brings refugee crisis. Far from absolute answers formula, this article incites 
reflection on both the psychology and sociology, as well as leaders involved in managing 
administratively Romanian society. 

 
 
I. CARE SUNT CAUZELE ACESTUI VAL DE REFUGIA I? 
 
Consecutiv valului de entuziasm generat de Prim vara Arab , a urmat o 

perioad  de profunde mi c ri sociale i lupte pentru putere, în care societ ile 
respective i-au c utat noua cale de urmat. 

Realitatea a demonstrat c , lipsa exerci iului democratic de câ tigare 
pa nic  a puterii, asociat cu specificul multietnic, multireligios, tribal, caracterul 
extrem de conflictual al unor fac iuni politice de a- i atinge scopurile prin orice 
mijloace, i nu în ultimul rând, cu proliferarea grup rilor teroriste, extremiste, 
fundamentaliste, a condus, în cele din urm , la suferin e f r  margini pentru popor, 
materializate în sute de mii de mor i, mutila i de r zboi, pr bu irea total  a 
sistemului economic, financiar, de asisten  social  i nu numai. 

La aceste provoc ri interne, s-au ad ugat politicile falimentare de 
stabilizare a rilor arabe propuse de ter i, care nu au fost în m sur  s  în eleag  
corespunz tor specificul cultural al popula iilor ce vie uiesc în aceast  arie 
geografic . 

În acest context, un num r impresionant de persoane, lipsite de resursele 
bazale de supravie uire, i confruntându-se cu amenin ri directe la propria via , au 
ales s - i abandoneze locurile natale i stilul de via  tradi ional, plecând spre locuri 
apreciate de ei mai sigure, ce le pot garanta via a i siguran a personal  i pe cea a 
familiei. 

C l uzi i de un instinct acerb de supravie uire, anima i de motiva ii de 
securitate sau economice, îndruma i de c l uze clandestine, nu au pregetat s  
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renun e la tot ce aveau acas , c l torind zeci de mii de kilometrii, în schimbul ideii 
de siguran  i prosperitate oferit  de rile Uniunii Europene. 

Impactul acestui vast proces de migra ie a popula iei arabe asupra statelor 
Uniunii Europene, este unul masiv, cu efecte puternice ce vor produce consecin e 
ireversibile pe termen lung i foarte lung, deopotriv  asupra societ ilor de origine, 
cât i a celor de destina ie a refugia ilor. 

De i statele Uniunii Europene au evaluat bine drama popula iei din zona 
arab  cuprins  de criz , în contextul expansiunii constante a Statului Islamic i 
problemelor economice i de securitate din ce în ce mai profunde din regiune, nu au 
fost în m sur  s  estimeze c  milioane de persoane î i vor p r si c minele i vor 
pleca spre Vest, cu iluzia g sirii unei lumi mai bune. Totodat , nu au fost în m sur  
s  opreasc  acest proces de migra ie sau m car s -l descurajeze. 

Aceast  reac ie social  puternic  a produs un impact politic, emo ional, 
economic, social i chiar de securitate la adresa Uniunii Europene. 

Pornind de la perspectiva c  refugia ii se vor a eza, în cele din urm , pe 
teritoriile statelor Uniunii Europene, inclusiv pe cel al României, s-a apreciat util  
abordarea psihologic  a multiculturalismului. 

Articolul nu î i propune s  epuizeze subiectul, ci doar s  deschid  câteva 
direc ii de reflec ie, pentru o mai bun  în elegere a acestui vast fenomen psiho-
social, de talie global . 

 
II. CÂT DE PREG TITE PENTRU INTEGRAREA REFUGIA ILOR 

SUNT STATELE EUROPENE? 
 
Actuala criz  a refugia ilor a scos la iveal  nenum rate aspecte ale 

intereselor intrinseci ale statelor ce compun Uniunea European , precum i modul de 
impunere a deciziei în aceast  organiza ie, astfel încât unele interese s  fie 
promovate în detrimentul altora. 

Intrarea într-o societate a unui num r de persoane ce apar in cultural, 
economic, etnic, lingvistic etc., altui spa iu, o poate influen a într-o mai mic  sau 
mai mare m sur , în func ie de num rul acestora, de obiectivele personale i 
colective ale refugia ilor, de puterea cutumelor de inute de ace tia, pe de o parte i 
de rezisten a la schimbare/integrare a altor cutume a societ ii gazd , pe de alt  
parte, de considerentele politice, economice, educa ionale, culturale, juridice, 
militare, diplomatice ale societ ilor care interac ioneaz . 

Rezisten a la schimbare a unei societ i, pe de o parte, i a grupului 
refugia ilor, pe de alt  parte, este influen at  de cele mai multe ori de considerente 
cultural-religioase, politice i economice. 

Indiferent de cât de puternic  este rezisten a la schimbare în societatea 
gazd , realitatea a demonstrat c  ciocnirea cu o alt  civiliza ie i implicit cu 
elementele sale culturale, a produs efecte, vizibile peste secole, nu numai în plan 
conceptual-ac ional (filozofie, dogme religioase, credin e, cutume, obiceiuri etc.), 
dar i material (crea ii de art , transfer de tehnologie, arhitectur , evolu ie ori 
involu ie economic  etc.) i demografic (unele popula ii care au emigrat au avut o 
dinamic  demografic  mai mare decât a popula iilor b tina e ori au chemat/adus 
din rile de origine i alte rude sau apropia i). 
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Dinamica fenomenelor imigra ioniste este influen at  de factori multipli, 
dintre care pot fi aminti i: disparit ile economice ale unor arii geografice, 
diferendele politice, politicile mai mult sau mai pu in protec ioniste ale unor state, 
mi c rile politice extremiste i xenofobe, militare, din diferite zone ale Globului, 
incapacitatea unor comunit i de a- i gestiona bun starea, competi ia marilor puteri 
pentru împ r irea sferelor de influen  i pentru accesul la resurse, mirajul 
prosperit ii adus de societ ile occidentale, liberalizarea circula iei transfrontaliere, 
raportul natalitate versus mortalitate în anumite societ i i nu numai. 

 
III. CUM INFLUEN EAZ  COMPONENTA PSIHOLOGIC  A 

MULTICULTURALISMULUI ACEAST  CRIZ  A REFUGIA ILOR? 
 
Componenta psihologic  a multiculturalismului trateaz  influen a 

întâlnirii, mix rii i coabit rii rasiale asupra societ ilor. 
Procesul deplas rii unui num r impresionant de refugia i spre rile 

Europei de Vest, este unul extrem de complex, iar, în cadrul s u, dimensiunea 
psihologic  este una fundamental . Aceasta influen eaz  i multiculturalismul – atât 
din perspectiva refugiatului, cât i a cet eanului din statul gazd . 

Din perspectiva refugiatului, importan a sa este dat  de procesele 
decizionale majore luate de aceste persoane. 

Am identificat c  principalele motive care au ini iat valul de refugia i au 
fost urm toarele: amenin ri majore la adresa vie ii (în cazul unor conflicte armate 
cinetice), amenin ri majore la adresa statutului social (perspectiva pierderii totale a 
statutului de inut, întemni area, prizonieratul etc.), îngr direa total  a unor drepturi i 
libert i cet ene ti (injusti ia social , pierderea dreptului de a- i alege liber cultul 
religios, de a se exprima liber, de a fi beneficiarul legilor laice, de a studia, de a 
beneficia de educa ie în coal , impunerea unor restric ii de tipul legii mar iale etc.), 
abuzuri ale noilor autorit i (dezmo teniri, despropriet riri, mobilizarea pentru a 
lupta în anumite for e, schimbarea sistemului de colarizare, impunerea unor reguli 
vestimentare stricte, violuri, pedepse corporale, excluziunea social  a unor categorii 
etnice, rasiale sau confesionale etc.), colapsul economiei locale (lipsa locurilor de 
munc , inexisten a unui sistem de protec ie social  pentru omeri, pensionari, copii 
i chiar salaria i, blocarea pie elor, lipsa resurselor naturale necesare existen ei de zi 

cu zi, incapacitatea de relansare a produc iei de bunuri locale, pr bu irea comer ului 
etc.), distrugerea locuin elor (întâmpl toare, urmare a conflictului paramilitar sau 
bine intit , urmare a unor demersuri premeditate), apari ia unor grupuri 
criminale/infrac ionale, pierderea slujbelor sau a surselor de câ tigare a existen ei 
(distrugerea afacerilor, concedierea func ionarilor din administra ia public , 
limitarea ori interzicerea dreptului la munc  pentru femei etc.), colapsul financiar 
(falimentarea/jefuirea b ncilor, blocarea economiilor popula iei, schimbarea 
monedei, infla ia extrem  etc.), ruinarea general  a societ ii (suprimarea serviciilor 
sociale i de asisten  medical , a celor de asigurare zilnic  a hranei sau a apei 
potabile, a celor de furnizare a energiei electrice, c ldurii i apei menajere, apari ia 
crizei hidrocarburilor combustibile, blocarea aprovizion rii cu bunuri de larg 
consum etc.), cre terea riscului pentru apari ia unor boli (pandemii), cenzurarea 
mijloacelor mass-media (pres , radio, televiziune, internet), blocarea comunic rii cu 
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rudele sau cei dragi, stabili i în alte p r i ale lumii, lipsa unei autorit i guvernamentale 
credibile i capabile s  garanteze o via  decent  propriilor cet eni etc. 

În acest context, extrem de restrictiv, refugia ii sunt dispu i s  renun e la 
toat  via a lor din ara pe care urmeaz  s  o p r seasc  (bunuri materiale, prieteni, 
rude, cultur , amintiri etc.), în schimbul speran ei c  vor g si o nou  ar  în care s - i 
continue via a în concordan  cu propriile valori. 

Aceast  atitudine de a- i p r si ara este alimentat  puternic, pe de o parte, 
de speran , generat  de: imaginea oferit  de al i cona ionali care au reu it în 
anumite ri, de imaginea feeric  proiectat  respectivului subiect cu privire la 
destina ia c l toriei sale, de spiritul general al comunit ii cunoscu ilor, care au luat 
deja decizia de emigrare, de ofertele atractive ale c l uzelor ce le garanteaz  reu ita 
etc. i pe de alt  parte de fric , generat  de amenin rile din ce în ce mai accentuate, 
descrise mai sus. 

Cet eanul care ia decizia de a- i p r si propria ar , în calitate de refugiat, 
ignor  aproape întotdeauna: caracterul ilicit al gestului s u, riscurile i pericolele 
privind c l toria planificat , capacit ile sale psiho-fizice i ale propriei familii de a 
face fa  unei c l torii a a de lungi i istovitoare, reaua credin  a unor c l uze, 
aspectele tehnice privind siguran a utiliz rii unor mijloace de transport ilicite, 
posibilele sacrificii personale ori ale celor dragi, implica iile interna ionale, costurile 
guvernelor ce urmeaz  s -l gestioneze i chiar integrarea sa în noul mediu de via , 
în cazul c  ar ajunge la destina ia propus . 

Drama refugiatului nu se opre te la acest punct. Odat  luat  decizia de 
p r sire a propriei ri, persoana de referin , singur , ori înso it  de cei dragi, 
porne te la drum, nu înainte, îns , de a pl ti pentru acest serviciu o c l uz  (în cazul 
în care gestul s u nu se supune normelor interna ionale cu privire la emigra ia legal  
sau la statutul de refugiat de r zboi). Plata poate fi în bani, bunuri sau în vânzarea 
propriei loialit i fa  de un om sau o organiza ie (de cele mai multe ori este vorba 
despre o organiza ie criminal , extremist  sau terorist ). 

Ajuns la destina ie, sau cât mai aproape de destina ie, dup  ce a trecut prin 
încerc ri aproape inumane, de cele mai multe ori epuizat fizic i psihic, m cinat de 
boli, refugiatul se a teapt  s  g seasc  ceea ce i-a imaginat tot timpul i i-a inut 
moralul ridicat, în ciuda tuturor sacrificiilor tr ite – o ar  primitoare, o integrare facil , 
prosperitate imediat  pentru el i pentru cei dragi, posibilitatea s - i manifeste liber 
credin ele i cutumele comportamentale, un sistem de asisten  social  generos etc. 

În cele mai multe cazuri, în ciuda unor atitudini solidare ale unor locuitori 
dispu i s -l ajute cu bunuri de strict  necesitate, refugiatul tr ie te sentimentul de 
dezam gire profund , urmare a contactului cu m surile anti-emigra ie ale rii de 
destina ie, cu o popula ie majoritar  care nu este încântat  de sosirea sa, cu restric ii 
majore de mi care dictate de perioada de carantin  i cu riscul de a fi trimis înapoi în 
ara de origine, dac  nu probeaz  c  poate dobândi statutul de ,,refugiat”. 

Atitudinile sale se pot schimba dramatic în sens negativ i l sa loc unor 
procese psihologice ce-l vulnerabilizeaz  în fa a manipul rii, organiz rii ad-hoc în 
grupuri revendicative de protest, dobândirii unor opinii negative fa  de ara gazd , 
ce-l fac s - i confirme unele idei ,,anti”, induse, în trecut, de extremi ti. Se poate 
produce, astfel, o radicalizare a sa, fie manifest , fie latent , ce va putea izbucni 
relativ u or, în viitor, când va g si teren favorabil de ac iune. 
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Treptat, pe m sur  ce autorit ile statului gazd  vor fi în m sur  s -l 
securizeze pe refugiat, acesta î i va rec p ta încrederea în viitorul s u. 

Cele mai multe persoane vor c uta s  se adapteze noului mediu de via , 
dar acesta va r mâne înc  un proces deschis i extrem de complex, ce va putea fi 
studiat, în detaliu, de psihologi i sociologi. 

Experien a din numeroase ri vest-europene a demonstrat c , i în 
condi iile trecerii unor perioade foarte lungi de timp, chiar succed rii câtorva 
genera ii, imigran ii g zdui i pe respectivele teritorii au r mas în comunit i închise 
(norme i cutume proprii de convie uire, c s torii în cadrul comunit ii, p strarea 
ne tirbit  a identit ii culturale i religioase, atitudini de ostilitate fa  de alte grupuri 
etnice, p strarea propriei limbi de comunicare etc.), chiar bine delimitate fizic (pe 
cartiere - cu magazine, coli, l ca e de cult, afaceri proprii), cu un nivel redus de 
interac iune cu societatea gazd . 

Multiculturalismul, în acest context, a c p tat noi dimensiuni, din p cate 
nu tocmai pozitive. 

Pentru a evita fenomenele sociale nedorite, date de auto-izolarea excesiv  
a unor grupuri etnice, este de dorit ca, deopotriv , autorit ile statului, autorit ile 
locale, comunit ile na ionale ale rii gazd , s  se implice i s  stimuleze însu irea 
limbii rii gazd , a legilor, a cutumelor i obiceiurilor locale, precum i 
interac iunea dintre localnici i refugia i, pe toate palierele posibile. 

Experien a din unele state a demonstrat c , autorit ile au în eles s  
condi ioneze statutul de refugiat cu acceptarea de c tre solicitant a unui program 
organizat de cunoa tere a limbii, concomitent cu programe de preg tire profesional  
i educa ie civic , asociate cu obligativitatea ca to i copiii de vârst  colar  s  

urmeze cursuri organizate. Succesiv finaliz rii acestor programe, azilantul prime te 
un loc de munc , potrivit calific rii sale, i ansa de a- i perfec iona permanent 
calificarea profesional . 

Solu ia formulat  mai sus poate fi una ce se poate întinde pe un interval de 
timp lung, influen at de num rul refugia ilor sosi i, de capacitatea de integrare a 
comunit ii locale, de sprijinul oferit de autorit i, de dispersarea refugia ilor în mai 
multe ora e, de nivelul de preg tire, educa ie al acestora etc. 

Se apreciaz  c  prin oferirea unui loc, rol i statut în noua societate, 
refugiatul va putea evita problemele de natur  psihologic , iar integrarea sa va fi una 
fireasc . 

 
IV. CE I SE POATE REPRO A MULTICULTURALISMULUI ÎN 

CONTEXTUL CRIZEI REFUGIA ILOR? 
 
De i poate oferi suficient de multe solu ii pozitive pentru rezolvarea unei 

game vaste de problematici asociate actualului val de refugia i spre Europa, 
multiculturalismului i se pot repro a, totodat , o serie de aspecte. Acestea din urm  
au f cut obiectul unor critici vehemente din partea oponen ilor acestui concept. 

Neîn elegerea unor manifest ri culturale ale unor comunit i, existen a 
unor atingeri de interese între diferite culturi, ideologii ori dogme diferite, tendin ele 
centrifuge ale unor grupuri umane de a nu interfera cu altele, men inerea unor 
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cutume specifice în pofida faptului c  îi deranjeaz  pe al ii, tendin a minorit ilor de 
a fi mult mai vizibile i sonore decât majorit ile, fluxurile masive de refugia i ce 
amenin  siguran a social  a unor comunit i, îmb trânirea popula iei native, 
practicarea unor politici discriminative, reprezint  doar câteva dintre cauzele 
generatoare ale criticii multiculturalismului. 

Cele mai multe dintre opiniile ce resping multiculturalismul, ca i solu ie 
de integrare a refugia ilor în ziua de azi, se refer  la urm toarele aspecte: 

• ideea c  societ ile na ionale ar trebui s  r mân  pure, numai astfel 
fiind în m sur  s - i conserve valorile culturale; 

• ideea c  toleran a cultural  exagerat  risc  s  se finalizeze prin 
dispari ia culturii gazd ; 

• ideea c  uniformizarea cultural  este esen ial  pentru buna func ionare 
a unei societ i; 

• ideea c  singura instan  ce ar trebui s  func ioneze în multiculturalism 
ar fi competi ia cultural , cu eliminarea culturilor mai slab reprezentate; 

• ideea c  numai anumite valori conteaz  pentru o societate, în timp ce 
altele ar trebui eliminate, indiferent de consecin e; 

• ideea c  atâta timp cât o comunitate local  pl te te pentru o 
comunitate de imigran i, aceasta din urm  ar trebui s  se integreze complet, prin 
asimilare, i nicidecum prin conservarea specificului s u na ional; 

• ideea c  nu to i oamenii se pot integra în societ ile gazd , drept 
urmare ace tia ar trebui expulza i din start; 

• ideea c  societ ile multiculturale i-au pierdut identitatea na ional ; 
• ideea c  multiculturalismul ar produce o separare artificial  a culturilor 

de pe un teritoriu de referin  i nu le permite s - i omogenizeze conceptele; 
• ideea c  diferite culturi nu pot tr i în pace pe acela i teritoriu; 
• faptul c  e ecul integr rii unor minorit i este dovada falimentului 

multiculturalismului; 
• ideea c  multiculturalismul va conduce, inevitabil, la ciocnirea 

civiliza iilor i regândirea ordinii mondiale; 
• ideea promov rii unui multiculturalism selectiv, care s  permit  

accesul într-o anumit  societate doar a unor reprezentan i ,,ale i”, concomitent cu 
extr darea celor indezirabili (a se vedea expulzarea rromilor din Fran a i Germania 
etc.), i multe alte asemenea idei. 

Aceste tipuri critici pot produce dezorientare în cadrul societ ilor, pot 
influen a deciziile politice, pot schimba valorile umaniste, pot fragiliza unitatea 
social , schimba opinii i valori, pot declan a comportamente manifeste din partea 
unor comunit i i cristaliza ,,uniculturalismul”, ca singur concept destinat s  explice 
unele manifest ri extremiste ale na ionalismului. 

Totodat , criticile men ionate, fie ele teoretice ori practice, genereaz , în 
plan social, opinii, atitudini i comportamente manifeste, cu caracter revendicativ i 
chiar extremist. Printre manifest rile ac ionale specifice se pot aminti: mar urile de 
protest, emiterea unor ini iative politice anti-multiculturalism, exacerbarea dogmelor 
religioase, radicalizarea ideologic , practicarea prozelitismului, instigarea la 
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nesupunere fa  de autorit ile legitime, promovarea na ionalismului extrem, a 
xenofobiei i ovinismului, emiterea de legi discriminatorii i chiar acte de 
r zbunare i terorism. 

Contextul actual al crizei refugia ilor ce se îndreapt  spre Europa de Vest, 
ar trebui tratat cu maxim  aten ie, astfel încât atât societ ile generatoare de 
imigran i, cât i cele de destina ie s  poat  restabili controlul. 

De i a fost mai pu in dezb tut , criza refugia ilor pare s  aib  efecte i la 
nivelul societ ilor generatoare de emigran i, urmare a depopul rilor masive ale unor 
vaste teritorii, a instaur rii anarhiei ori a unor regimuri absolutiste, a distrugerii vie ii 
economice, sociale i chiar culturale, a ruin rii educa iei i sistemului de asisten  
social  i nu numai. 

Abordarea psiho-social  a acestei realit i se consider  extrem de 
important , iar ea va trebui s  produc  consecin e orientate în cel pu in urm toarele 
direc ii: stabilizarea situa iei sociale din teritoriile generatoare de refugia i, 
eliminarea amenin rilor extremist-teroriste, restabilirea ordinii sociale i 
guvernamentale de drept, asigurarea revenirii treptate la via a economic , 
reconstruirea infrastructurii distruse, restabilirea treptat  a serviciilor de asisten  
social , medicale, poli iene ti, de justi ie, po tale etc., redarea speran ei pentru viitor 
a popula iei, dezmembrarea re elelor de trafican i, diminuarea i mai apoi stoparea 
emigra iei ilegale. 

 
V. CE NE REZERV  VIITORUL ÎN PRIVIN A MULTI-

CULTURALISMULUI? 
 
Analiza autorului cu privire la trendurile de dezvoltare ale 

multiculturalismului european din ultimii ani, a permis observarea unor evolu ii 
generale pozitive, materializate în adoptarea unor doctrine politice capabile s  
asigure dezvoltarea conceptului în spiritul respect rii drepturilor omului i 
manifest rii unei atitudini deschise pentru o ,,societate european  multicultural  i 
democratic ”, diferit  în exprimare, dar unit  în dorin a de a asigura o serie de 
standarde unanim acceptate. 

Men inerea i cultivarea tradi iilor na ionale sau ale unor comunit i 
locale, precum i integrarea unor elemente culturale din patrimoniul mondial, a 
favorizat îmbog irea culturii europene. Rafinarea multiculturalismului european s-a 
realizat în special pentru comunit ile na ionale vechi din U.E., iar procesul de 
conservare a specificului cultural este elocvent în acest sens. 

Pe de alt  parte îns , Uniunea European  a încercat s  stabileasc  o serie 
de standarde de vie uire implementabile, gradual, la nivelul tuturor rilor membre. 

Dintre acestea se poate cita, ca exemplu, realizarea unor acorduri de liber  
circula ie, comerciale, educa ionale, de securitate i ap rare, de protec ie a 
frontierelor, de respectare a drepturilor omului i altele – se asigur  un background 
cultural comun. 

De i procesele emigra ioniste spre teritoriul Uniunii Europene nu au 
încetat niciodat , ele au fost în mare parte controlate, fapt ce a permis emigran ilor 
de toate categoriile (economici, politici, refugia i etc.) s  se stabileasc  pe teritoriul 
s u în mod relativ selectiv, f r  a produce perturb ri sociale masive i nedorite. 
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Cu toate acestea, opiniile anti-emigra ie s-au manifestat i ele în mod 
permanent. Astfel, nu trebuie uitate manifest rile extremiste împotriva 
multiculturalismului prezente în spa iul european, sub forma unor proteste, uneori de 
intensitate violent , contra emigran ilor, în general a exodului est-european, 
musulmaniz rii, sc derii num rului popula iilor native, principiilor Uniunii 
Europene, integrit ii teritoriale a statelor componente (de exemplu, referendumul 
din UK, tendin ele centrifuge din Spania, Italia i alte ri), împotriva pierderii 
locurilor de munc  etc. 

În prezent, poate mai mult ca în alte situa ii din trecut, exodul masiv i 
incontrolabil al refugia ilor din zona arab  spre teritoriul Uniunii Europene, dispune 
un poten ial perturbator la adresa societ ilor de destina ie. Fenomenul este v zut cu 
îngrijorare maxim  nu numai de grupuri izolate, mai mult sau mai pu in extremist-
na ionaliste, dar i de unele p r i ale societ ii, ce se confrunt  cu dileme existen iale 
majore, de tipul: ,,a se opune acestui val de refugia i spre rile lor, prin toate 
mijloacele, indiferent de consecin e”, versus ,,a fi solidari cu drama imigran ilor i a 
accepta a ezarea acestora în ar , potrivit valorilor declarate ale Uniunii Europene”. 

În paralel cu acest fenomen, se observ  un flux invers de cet eni ai 
Uniunii Europene, care se deplaseaz  spre zonele de conflict din rile de 
provenien  ale refugia ilor, pentru a lupta de partea unor grupuri extremiste, uneori 
chiar împotriva propriilor for e ale rilor componente ale Uniunii Europene. 
Fenomenul se pare c  ia amploare, iar explica iile pentru care cet eni UE, n scu i, 
educa i i forma i de societ ile vest-europene, aleg s  lupte al turi de Statul Islamic 
– întârzie s  apar . Acest fapt vine s  confirme inadaptarea unor emigran i, chiar 
dup  una, dou  sau mai multe genera ii. 

Consecin ele acestor trenduri relativ contradictorii sunt greu de anticipat, 
numai studiul lor aprofundat va ajuta în elegerea acestora i luarea unor m suri de 
evitare a exceselor extremiste. 

 
VI. CONCLUZII 
 
Se apreciaz  c , în elegerea multiculturalismului va permite cunoa terea 

multidimensional  a specificit ii culturale a diverselor grupuri, implementarea mai 
facil  a conceptului la nivelul comunit ilor/societ ilor, proiectarea i crearea unor 
instrumente de cre tere a toleran ei, acceptabilit ii, cooper rii i ajutorului reciproc, 
de la nivel individual, la nivel comunitar, na ional i interna ional, în scopul 
elimin rii atitudinilor i comportamentelor extremiste i teroriste. 

Dintre m surile practic-aplicative destinate s  evite fenomenele anomice 
asociate crizei refugia ilor, pot fi enumerate urm toarele: 

• intensificarea cooper rii interna ionale pentru finalizarea cât mai rapid  
a conflictelor deschise ce genereaz  valuri de refugia i; 

• implementarea unor programe ferme de deradicalizare a societ ilor care 
genereaz  fluxuri masive de refugia i; 

• încurajarea revenirii refugia ilor în teritoriile lor natale; 
• dezvoltarea programelor de promovare a valorilor umaniste; 
• controlarea cât mai eficient  a fenomenelor emigra ioniste, de natur  

ilegal , începând din statele generatoare; 
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• p strarea dreptului suveran al fiec rui stat de a decide cu privire la 
cotele de refugia i pe care le poate primi i integra social; 

• ini ierea unor programe de integrare a refugia ilor în comunit ile locale, 
astfel încât s  fie în m sur  s  se autoîntre in ; 

• repatrierea refugia ilor atunci când situa ia din rile de origine o va 
permite; 

• rela ionarea rii cu structurile interna ionale i regionale în direc ia 
gestion rii valurilor de refugia i; 

• evitarea campaniilor politice pe tema refugia ilor, în schimbul unor 
abord ri pragmatice, în interes na ional, ale acestui fenomen. 

Acest articol nu î i propune s  epuizeze tema multiculturalismului în 
contextul actualei crize a refugia ilor, ci doar s  sugereze factorilor de decizie i 
exper ilor în psihologie i sociologie o serie de teme de reflexie cu privire la aceast  
problematic  uman , pe cât de dramatic , pe atât de actual . 
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SATISFAC IA CU VIA A. 
ABORD RI TEORETICE I EMPIRICE 

 
 

Anda-Olivia MARIN∗ 
 
 

Rezumat: Satisfac ia cu via a reprezint  un concept central al vie ii sociale, fiind 
utilizat atât ca un predictor al altor variabile, cât i ca efect. Admi ând c  satisfac ia fa  de 
via  reprezint  o evaluare global  a vie ii, aceast  lucrare î i propune s  prezinte i s  testeze 
modelul bottom-up, f când apel la regresie i analiz  factorial . 

 
Abstract: Life satisfaction is a central concept of our social life, serving both as a 

predictor of other variables, or as an effect. Admitting that life satisfaction represents a global 
evaluation of one’s life, this paper aims to present and test the bottom-up model, using 
regression and factor analysis. 
 
 

La nivelul sim ului comun, oamenii au fost permanent preocupa i de 
maximizarea satisfac iei fa  de via , în timp ce tiin e precum psihologia sau sociologia 
au avut ca obiective în elegerea acestui concept complex i elaborarea unor metode de 
m surare adecvate fenomenului. 

Prezent în studii i analize globale (World Values Survey, European Values 
Survey, Barometrul na ional de opinie, Diagnoza calit ii vie ii), dar i în micro-cercet ri, 
conceptul ,,satisfac ia cu via a” este caracterizat de o larg  aplicabilitate, fiind utilizat 
deopotriv  ca predictor i ca variabil  dependent . Valen ele explicative ale conceptului 
discutat rezid  în posibilitatea de utilizare în diferite sfere ale vie ii sociale:via a de 
familie, via a profesional , cât i via a în comunitate. 

 
I. SATISFAC IA FA  DE VIA  - DEFINIRE I DELIMIT RI 

TEORETICE 
 
La modul general, satisfac ia este definit  ca reprezentând ,,starea subiectiv  

rezultat  din împlinirea necesit ilor, lipsa de tensiuni, de anxietate; se fundeaz  pe 
aprecierea pozitiv  a modului de desf urare a vie ii în general sau a unei st ri particulare 
a acesteia” (Zamfir, 1993, 522-523). Satisfac ia privind via a face referire la una din 
componentele st rii subiective de bine (subjective well-being), în afar  de aceasta, 
remarcându-se afectele pozitive i afectele negative (Andrews i Withey apud Diener, 
1985). Totodat , este men ionat aspectul cognitiv-ra ional al evalu rii individuale asupra 
satisfac iei fa  de via , satisfac ia cu via  fiind ,,o apreciere global  a calit ii vie ii unei 
persoane corespunz tor criteriilor alese de acesta” (Shin i Johnson apud op.cit.).  

                                                 
∗ Sociolog, Centrul de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
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În studiul First European Quality of Life Survey: Life satisfaction, happiness 
and sense of belonging (Böhnke, 2005), bun starea subiectiv  apare ca un concept-
umbrel , cuprinzând satisfac ia fa  de via , fericirea, sentimentul de apartenen , fiind 
determinat  de patru mari componente: accesul la resursele materiale (a avea), rela iile 
sociale i sprijinul social (a iubi), percep iile societ ii (a fi) i utilizarea timpului în work-
life balance (presiunea timpului). 

Satisfac ia fa  de via , în eleas  ca ,,evaluare global  pe care individul o face 
propriei vie i prin realizarea unei analize la nivel cognitiv” trebuie deosebit  de fericire, 
aceasta din urm  rezultând pe baza evalu rii afective a vie ii individuale (Veenhoven 
apud Mihalache, 2008). 

 
II. ABORD RI EMPIRICE ASUPRA SATISFAC IEI FA  DE 

VIA  
Edward Diener împreun  cu colaboratorii s i au creat în 1985 Scala satisfac iei 

fa  de via  (SWLS). În alc tuirea acesteia au fost urmate o serie de etape. Astfel, au fost 
elabora i 48 de itemi care f ceau referire la satisfac ia fa  de via . În urma aplic rii 
analizei factoriale, au rezultat trei dimensiuni: afecte pozitive, afecte negative i satisfac ia 
cu via a. S-a trecut apoi la eliminarea itemilor care erau lega i de afecte i a celor care 
aveau similaritate semantic  ridicat , fiind p stra i doar 5 itemi. Ace tia erau urm torii: 

1) În majoritatea privin elor, via a mea se apropie de idealul meu. 
2) Condi iile mele de via  sunt excelente. 
3) Sunt mul umit/satisf cut de via a mea. 
4) Pân  acum, am ob inut lucrurile importante pe care le vreau în via . 
5) Dac  a  putea s -mi tr iesc via a din nou, nu a  schimba aproape nimic. 
În urma aplic rii scalei pe e antioane diferite de indivizi, realizându-se totodat  

i procedee statistice elaborate de compararea acestei scale cu alte scale utilizate în 
mediul academic (Life Satisfaction Index, Scala stimei de sine .a.), s-a ajuns la concluzia 
c  SWLS de ine propriet i psihometrice favorabile, fiind un instrument valid de m surare 
a satisfac iei fa  de via . 

Existen a modelelor bottom-up i top-down în explicarea satisfac iei fa  de 
via  se datoreaz  tot psihosociologului Edward Diener (1984): ,,Conform perspectivei 
bottom-up, satisfac ia general  fa  de via  este rezultatul lu rii în calcul de c tre 
individ, într-o m sur  evaluativ  general , a tuturor aspectelor vie ii, în timp ce 
perspectiva top-down sus ine c  satisfac ia general  fa  de via  (care se constituie sub 
influen a particularit ilor psihice ale individului) determin  modul în care individul 
evalueaz  diversele aspecte ale vie ii (apud Mihalache, 2008, 73). Abordarea bottom-up 
vede satisfac ia general  fa  de via  ca o rezultant  a satisfac iilor din domeniile 
particulare ale vie ii (familie, serviciu, prieteni), în timp ce modelul top-down consider  
c  evaluarea vie ii în general influen eaz  evaluarea aspectelor particulare ale vie ii. 

De i cele dou  abord ri s-au aflat într-o continu  disput , diferitele cercet ri 
întreprinse au ar tat c  ambele au o putere explicativ  asem n toare, neputându-se 
sus ine suprema ia unui model explicativ în detrimentul celuilalt. Analizând cele dou  
modele pe o serie de date longitudinale, pentru a se vedea dac  un model este superior 
celuilalt în ceea ce prive te puterea explicativ , s-a constatat c  rela ia dintre satisfac ia cu 
domeniile vie ii i satisfac ia fa  de via  în general este una de ,,dubl  cauzalitate”: 
,,domeniul satisfac iei fa  de via  reprezint  produsul unui sistem de rela ii de 
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determinare, prin care influen a se transmite atât de la general la particular i în sens 
invers, dezvoltându-se astfel o serie de rapoarte de influen are reciproc  între satisfac ia 
general  i satisfac ia fa  de domeniile vie ii” (idem, 81). 

Într-un studiu despre rela ia dintre religie i satisfac ia fa  de via , Chaeyoon 
Lim i Robert D. Putnam (2010) i-au propus s  vad  cum i de ce influen eaz  
religiozitatea satisfac ia i bun starea subiectiv . Studii anterioare ar taser  o asociere 
pozitiv  între implicarea religioas  i bun starea subiectiv , religiozitatea având o putere 
predictiv  la fel de mare precum educa ia, statutul marital, activitatea social , vârsta sau 
genul. Bun starea subiectiv  era definit  ca ,,sentimente globale de bine în leg tur  cu 
via a ta” (idem, 918), f cându-se diferen  între ,,fericire”, aceasta fiind o stare de spirit i 
,,satisfac ia fa  de via ”, care consta în evalu ri mult mai stabile a st rii generale de 
bine. Rezultatele cercet rii au fost acelea c  religia influen eaz  satisfac ia fa  de via  
prin faptul c  îi ofer  individului re ele personale i sprijin. Astfel, mersul la biseric , cel 
mai important determinant al satisfac iei fa  de via , ac iona prin crearea re elelor de 
prieteni construite de oameni în congrega iile religioase. 

Analizându-se impactul venitului asupra satisfac iei fa  de via , se afirm  c  
venitul personal ridicat are o putere explicativ  mai mare în rile s race, în timp ce în 

rile bogate, acesta î i pierde puterea explicativ , acest lucru putând fi explicat prin 
nevoia individului de a- i satisface alte aspira ii mai înalte odat  ce î i poate satisface 
trebuin e primare (a se vedea în acest sens piramida elaborat  de Abraham Maslow, 
1943) (Böhnke, 2005). i educa ia poate ac iona într-un mod similar. De i, în principiu, 
un nivel ridicat al educa iei formale este asociat cu un nivel ridicat al satisfac iei cu via a, 
se constat  c  oamenii educa i pot fi mai nemul umi i, deoarece realizeaz  c  au pu ine 
oportunit i în raport cu aspira iile de inute. 

Importan a variabilelor socio-demografice în determinarea satisfac iei fa  de 
via  este sc zut , ,,explicând mai pu in de 20% din varia ia satisfac iei cu via a” (Diener 
apud Böhnke). Dincolo de variabilele individuale, o mare importan  o au cele care in de 
profilul rii din care face parte individul (s rac , dezvoltat , în curs de dezvoltare), acesta 
influen ând aspecte care nu pot fi controlate de individ. 

 
III. EXPLICAREA SATISFAC IEI FA  DE VIA  
 
Ipoteza pe care voi încerca s  o testez este urm toarea: În România satisfac ia 

fa  de via  depinde de educa ie, venit i satisfac ia fa  de domenii particulare ale 
vie ii. Mai precis, satisfac ia fa  de via  este ridicat  atunci când oamenii au un nivel al 
educa iei mai ridicat, un venit mai ridicat i niveluri ale satisfac iei fa  de domeniile 
particulare ale vie ii înalte. Este important de precizat c  ipoteza va fi testat  utilizând 
baza de date a Barometrului de opinie public  din octombrie 2007. 

Satisfac ia fa  de via  a fost opera ionalizat  prin itemul D2 ,,Cât de 
mul umit( ) sunte i în general de felul în care tr i i?”, în timp ce satisfac ia fa  de 
domeniile vie ii a fost m surat  prin bateria de întreb ri D3-D8 ,,Cât de mul umit sunte i 
de s n tatea dvs., serviciul pe care îl ave i, banii pe care îi ave i, familia dvs., prietenii 
dvs., localitatea în care tr i i?”. Valorile de r spuns pentru itemii D2-D8 au fost 
urm toarele: ,,1. deloc mul umit; 2. nu prea mul umit; 3. destul de mul umit; 4. foarte 
mul umit; 8. NS; 9. NR”. 
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Educa ia a fost m surat  prin itemul educa ie ,,Care este ultima coal  pe care 
a i absolvit-o?”, valorile fiind de la 1. f r  coal  pân  la 9. studii postuniversitare.  

Venitul luat în considerare a fost cel al gospod riei, itemul fiind venit1 ,,În luna 
trecut  (septembrie 2007), suma total  de bani ob inut  de c tre to i membrii 
gospod riei dumneavoastr , incluzând salarii, dividende, chirii, vânz ri etc. a fost cam 
de...?” 

Am utilizat analiza factorial  exploratorie pentru a vedea dac  itemii privind 
satisfac ia cu s n tatea, serviciul, banii, familia, prietenii, localitatea se grupeaz  pe o 
singur  dimensiune. Au reie it dou  dimensiuni, în prima fiind grupa i itemii satisfac ia 
cu s n tatea (D3), satisfac ia cu serviciul (D4) i satisfac ia cu banii (D5), în timp ce 
itemii satisfac ia cu familia (D6), satisfac ia cu prietenii (D7) i satisfac ia fa  de 
localitate (D8) s-au grupat pe cea de-a doua dimensiune.  

Gruparea itemilor pe cele dou  dimensiuni se poate explica astfel: în prima 
dimensiune sunt grupa i itemii care fac referire la trebuin ele umane de baz  (s n tatea, 
serviciul, banii), în timp ce itemii referitori la rela iile interpersonale (satisfac ia cu familia 
i prietenii) se grupeaz  pe cea de-a doua dimensiune. Itemul D8 (satisfac ia fa  de 

localitate) are satura iile destul de apropiate, fiind un item ambiguu, responden ii 
neîn elegând exact la ce se refer  întrebarea (satisfac ia fa  de condi iile de locuit, fa  de 
zona geografic  sau fa  de componenta uman  a localit ii). Am eliminat trei itemi, i 
anume satisfac ia cu familia (D6), satisfac ia cu prietenii (D7) i satisfac ia fa  de 
localitate (D8), inând cont de cele precizate mai sus i de faptul c  este posibil ca, în 
România, o ar  în curs de dezvoltare, s  predomine orientarea materialist  a indivizilor 
(împlinirea nevoilor primare, în detrimentul celor înalte). 

Reefectuând analiza factorial , a reie it o singur  dimensiune. Coeficientul 
Cronbach’s Alpha 1 avea valoarea de 0.721, fiind mai mare decât coeficientul Cronbach 
calcula i pe restul itemilor din scal  (op iunea Scale if item deleted). Acest lucru a ar tat 
c  scala este una caracterizat  de consisten  intern .  

În urma analizei de regresie, se observ  c  mul umirea fa  de via  depinde 
atât de nivelul de educa ie (coeficientul de regresie standardizat fiind de 0,134, iar sig-ul 
0.000), cât i de venit (coeficientul 0.071 la un nivel de semnifica ie de 0.029) i de 
satisfac ia fa  de domeniile vie ii (coeficientul de regresie standardizat fiind 0,451 cu o 
valoarea a sig-ului de 0,000). Rela iile dintre variabila dependent  i cele independente 
sunt pozitive, ceea ce confirm  ipoteza men ionat  ini ial. Se observ  totu i, c  cea mai 
mare influen  o are satisfac ia fa  de domeniile particulare ale vie ii, o influen  aproape 
nesemnificativ  fiind aceea a venitului gospod riei. Educa ia influen eaz  într-o m sur  
considerabil  satisfac ia, adic  cu cât persoanele sunt mai educate, cu atât sunt mai 
mul umite de via . 

În explicarea satisfac iei cu via a, nivelul educa iei ac ioneaz  prin 
determinarea unei anumite situa ii materiale. Astfel, cei care au un nivel ridicat de 
educa ie, beneficiaz  i de resurse materiale, în timp ce indivizii cu educa ie precar  sunt 
lipsi i de resurse materiale, ceea ce conduce la nemul umiri în evaluarea vie ii.  

Limitele principale ale studiului se refer  la num rul mic de itemi inclu i în 
analiza factorial , acest aspect fiind dictat de evolu ia analizei. Totodat , consider c  
satisfac ia cu via a ar putea fi mai bine explicat  prin religiozitate, acesta nefiind îns  
m surat  în chestionar prin mai mul i itemi scala i convenabil. Pe de alt  parte, satisfac ia 
fa  de via  ar putea fi prezis  i de aspecte care in de sociabilitate, re ele sociale. 
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În concluzie, satisfac ia cu via a este un aspect care este vizat de cercet rile 
sociologice, fiind explicat prin factori care in de personalitate, dar i de via a social  a 
individului. Utilizând date din Barometrul de opinie public  din octombrie 2007, am 
probat un model explicativ al satisfac iei fa  de via , apelând la modelul teoretic 
bottom-up, folosind ca variabile independente socio-demografice venitul gospod riei i 
nivelul de educa ie, variabile care mi se par semnificative în contextul românesc, având în 
vedere gradul de dezvoltare al rii. 

 
 
 

ANEXE 
 

Tabelul Rotated Factor Matrix pentru itemii D3-D8 

Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

 1 2 

Cât de mul umit( ) sunte i de banii pe care îi 
ave i...? ,821 ,111 

Cât de mul umit( ) sunte i de serviciul pe care îl 
ave i...? ,791 ,190 

Cât de mul umit( ) sunte i de s n tatea dvs. ...? ,417 ,206 
Cât de mul umit( ) sunte i de prietenii dvs. ...? ,131 ,813 
Cât de mul umit( ) sunte i de familia dvs. ...? ,123 ,573 
Cât de mul umit( ) sunte i de localitatea în care 
tr i i...? ,168 ,368 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 3 iterations. 

 
Tabelul Factor Matrix pentru itemii D3, D4 i D5 

Factor Matrixa 

 Factor 

 1 

Cât de mul umit(a) sunte i de banii pe care îi ave i...? ,829 
 Cât de mul umit(a) sunte i de serviciul pe care îl ave i...? ,799 
Cât de mul umit(a) sunte i de s n tatea dvs. ...? ,438 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. 1 factors extracted. 12 iterations required. 
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Analiza de regresie 
Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Model 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

(Constant) 2,389 ,022  111,038 ,000 
1 REGR factor score 1 for 

analysis 8 ,407 ,024 ,516 16,860 ,000 

(Constant) 2,309 ,032  72,443 ,000 

REGR factor score 1 for 
analysis 8 ,386 ,025 ,490 15,588 ,000 

2 
În luna trecut  (septembrie 
2007), suma total  de bani 
ob inut  de c tre to i 
membrii gospod riei dvs. 
incluzând salarii, 
dividende, chirii, vânz ri 
etc., a fost cam de ...? 

5,109E-5 ,000 ,106 3,372 ,001 

(Constant) 2,121 ,057  37,457 ,000 

REGR factor score 1 for 
analysis 8 ,356 ,026 ,451 13,840 ,000 

În luna trecut  (septembrie 
2007), suma total  de bani 
ob inut  de c tre to i 
membrii gospod riei dvs. 
incluzând salarii, 
dividende, chirii, vânz ri 
etc., a fost cam de ...? 

3,421E-5 ,000 ,071 2,194 ,029 
3 

Care este ultima coal  pe 
care a i absolvit-o? ,047 ,012 ,134 3,997 ,000 

a. Dependent Variable: Cât de mul umit( ) sunte i în general de felul în care tr i i?  
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„Tr im într-o lume de organiza ii” (Mintzberg, 1989) 
 

 
Rezumat: Modelul weberian asociaz  organiza iei o valoare: organiza ia este cu 

atât mai „bun ” cu cât este mai potrivit  scopului, adic  mai eficace, i cu cât utilizeaz  mai 
bine resursele disponibile, adic  mai eficient .  

Cuvinte cheie: stil de conducere, func ii de comand /conducere, organizare 
activit i, factori motiva ionali, mecanisme motiva ionale. 

 
Abstract:The weberian model associates value to an organization: the organization 

is much better, the more it fits for the purpose, being more effective and more efficient, by a 
good utilization of the available resources.  

Key terms: leadership style, command/leadership functions, activity organization, 
motivational factors, motivational mechanisms. 

 
 
I. CONDUCEREA I ORGANIZAREA ACTIVIT II 
 
1. Considera ii preliminare 
Dac  afirma ia conform c reia „succesul organiza iilor secolului XXI va 

depinde în cea mai mare parte de c utarea, descoperirea i folosirea eficient  a 
conduc torilor talenta i, respectiv a acelor persoane imaginative, pline de curiozitate, 
perseveren , muncitoare, centrate pe idei, multi-calificate, capabile de a încuraja 
diversitatea, atente la provoc rile mediului, cu disponibilitatea permanent  de a 
transforma viziunea în realitate”1 este adev rat , atunci, f r  îndoial  c  modul de 
conducere i de organizare a activit ii condi ioneaz  decisiv calitatea i 
performan ele i în cazul organiza iei militare.  

Comandan ii/ efii, indiferent de palierul ierarhic la care se afl  func iile de 
comand  pe care le ocup , î i exercit  actul de comand  într-un anumit context 
situa ional, dispunând, în principal, de „puterea de a conferi scop i sens organiza iei 
pe care o conduc, puterea de a- i motiva subordona ii s  adere la acest scop i s  

                                                 
* Psiholog dr., eful Centrului de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
**Sociolog, Centrul de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
*** Sociolog, Centrul de investiga ii sociocomportamentale, D.M.R.U., M.Ap.N. 
1 M. Vl sceanu (2003), Organiza ii i comportament organiza ional, Ed.Polirom, Ia i, p. 283. 
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ac ioneze în consecin  …”1. Prin urmare, analiza stilului de conducere a 
comandan ilor/ efilor i a modului în care este organizat  activitatea în unit i au 
fost obiectivele principale ale unei cercet ri sociologice executate de c tre Sec ia 
investiga ii sociologice, în perioada mai-iunie 20122.  

 
2. Principalele rezultate ale cercet rii 
În rândul fiec rei categorii de personal militar, stilul de conducere 

considerat dominant de c tre majoritatea responden ilor este cel directiv: centrat 
exclusiv pe îndeplinirea riguroas  a misiunilor încredin ate, pe executarea sarcinilor 
i a atribu iilor func ionale inând cont de termenele i de standardele calitative 

stabilite, cu accent mai redus pe factorul uman, c ruia i se acord  mai pu in  
încredere i mai pu ine posibilit i de exprimare. 

Trebuie, totodat  remarcat faptul c , în cazul ofi erilor, exist  o 
incongruen  perceptiv  în raport cu stilul de conducere: pe de o parte, toate cele 3 
categorii de personal consider  stilul de conducere al efilor (inclusiv al ofi erilor cu 
func ii de comand ) ca fiind unul preponderent directiv, în timp ce ofi erii cu func ii 
de comand  î i percep propriul stil de conducere ca fiind majoritar suportiv - centrat 
pe rela iile interpersonale, pe stabilirea i ameliorarea acestora, pe respectul fa  de 
ideile i p rerile subordona ilor, pe valorizarea armoniei de grup. Aceast  diferen  
de percep ie indic , cel mai probabil, o supraevaluare a propriei implic ri rela ionale 
din partea ofi erilor cu func ii de comand .  

De asemenea, trebuie subliniat procentul redus al responden ilor din cele 
trei categorii pentru care stilul de conducere al efilor/comandan ilor nemijloci i este 
evaluat ca fiind unul situa ional, mai flexibil i orientat în mod echitabil atât pe 
îndeplinirea sarcinilor, cât i pe problematica uman . Este o subliniere necesar , 
deoarece acesta reprezint  un model de conducere adaptativ, considerat în literatura 
de specialitate3 ca având o eficien  sporit , în special în situa ii supuse unor 
schimb ri dese sau unor  restric ii de resurse, materiale sau de personal. 

O detaliere a modului în care î i percep militarii cu func ii de comand  
activitatea  este reprezentat  de trecerea în revist  a propriilor realiz ri i e ecuri în 
calitate de comandan i/ efi. Din aceast  perspectiv , trebuie remarcat faptul c , 
ambele categorii de militari, atât în cazul realiz rilor cât i al e ecurilor, posteaz  în 
prim plan aspecte ce in de îndeplinirea sarcinilor i a obiectivelor propuse i de 
realizarea/nerealizarea unei bune coeziuni sau a unui climat favorabil pentru 
grupurile militare pe care le conduc. Considerarea îndeplinirii obiectivelor i a 
sarcinilor ca principal  reu it  a actului de comand , în cazul unora dintre 
responden i, precum i men ionarea aceluia i aspect ca principal e ec, de c tre o alt  
parte a acestora denot  existen a unor condi ii nefavorabile cu care se confrunt  
ace tia în activitatea de comand , „obligându-i” s  se orienteze exclusiv c tre 
îndeplinirea sarcinilor. În cazul unit ilor care au participat la misiuni în teatrele de 

                                                 
1 I. Voicu, Stilul de conducere i performan a organiza ional , Revista Gândirea Militar  Româneasc  nr. 6, noiembrie-
decembrie 2007, p. 77. 
2 Cercetarea s-a desf urat pe e antioane reprezentative pentru fiecare categorie de personal militar: ofi eri, mai tri militari/ 
subofi eri i solda i i grada i profesioni ti. 
3 Pentru mai multe informa ii, vezi William J. Cojocar, Adaptive Leadership in the Military Decision Making Process, Military 
Review, Nov.-Dec. 2011. 
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opera ii, la realiz ri se adaug  lipsa pierderilor de vie i omene ti i conservarea st rii 
de s n tate a militarilor din subordine, pe parcursul respectivelor misiuni. 

În ceea ce prive te principalele criterii pe care ar trebui s  le îndeplineasc  
comandan ii/ efii nemijloci i la numirea în func ii, to i militarii, indiferent de 
categoria de personal din care fac parte, au men ionat aspecte de natur  profesional  
(profesionalism, experien , performan e profesionale anterioare, studii adecvate), 
elemente de factur  psihoindividual  (cinste, moralitate, flexibilitate în gândire, 
inteligen , rezisten  la stres, tact, bun sim ), precum i anumite capacit i 
rela ionale (calit i de lider, capacitate de lucru cu oamenii, capacit i de a comunica 
adecvat cu subordona ii). Totodat , trebuie men ionat faptul c  toate cele 3 categorii 
de responden i au plasat printre criteriile necesare numirii în func iile de comand  
testarea psihologic , considerând, cel mai probabil, aceast  form  de evaluare ca 
fiind singura în m sur  s  ofere informa ii pertinente cu privire la existen a/absen a 
calit ilor men ionate anterior. 

Activitatea profesional  desf urat  în unit i este perceput  de c tre 
subiec ii cercet rii ca fiind afectat , în principal, de lipsa de implicare a unei p r i a 
personalului, centrat pe rezolvarea problemelor personale i mai pu in pe 
îndeplinirea sarcinilor, de absen a unei strategii sau a unui plan de ac iune coerent i 
cunoscut de c tre întregul personal.  

Unul dintre aspectele implicate de modul de organizare a activit ii la 
nivelul unit ilor militare este reprezentat de frecven a situa iilor care implic  lucrul 
peste program. Din aceast  perspectiv , trebuie subliniat faptul c  peste dou  treimi 
dintre militarii fiec reia dintre cele 3 categorii de personal au lucrat cel pu in uneori 
peste program în ultimele 6 luni, frecven a cea mai mare înregistrându-se în rândul 
ofi erilor. Principalele motive considerate ca fiind responsabile pentru aceast  stare 
de fapt sunt, pentru toate cele 3 categorii de militari, volumul mare de sarcini, 
sarcinile primite în ultimul moment sau ordinele primite în plus fa  de sarcinile 
planificate.  

Toate aspectele men ionate anterior influen eaz , f r  îndoial , modul de 
conducere i de organizare a activit ii, îns  majoritatea literaturii de specialitate nu 
define te conducerea ca pe un comportament individual, ci, mai degrab , ca pe un  
„proces de organizare, conducere i influen are de c tre un grup de oameni, într-o 
anumit  perioad  de timp i într-un anumit context organiza ional specific, a altor 
grupuri de membri ai organiza iei, în scopul realiz rii unor sarcini i obiective 
specifice”4. Prin urmare, în cazul organiza iei militare, avem de a face cu un 
complex de rela ii în care, pe lâng  comandan i / efi sunt implicate i o serie de alte 
elemente de natur  situa ional : natura i structura sarcinilor, rela iile efi-
subordona i, resursele materiale i umane avute la dispozi ie, puterea pozi iei celor 
care exercit  actul de comand . Toate aceste elemente configureaz  condi iile 
concrete în care se exercit  actul de comand  i care îl influen eaz  în mod decisiv. 
O prim  categorie de condi ii este reprezentat  de rela ia cu subordona ii, mediat  de 
felul în care sunt percepu i i valoriza i ace tia din urm  de c tre efii lor. Din 
aceast  perspectiv , comandan ii/ efii inclu i în e antion, î i apreciaz  majoritar 
pozitiv subordona ii, considerându-i demni de încredere, responsabili, competen i i 

                                                 
4 M. Vl sceanu, Op.cit., p. 283. 
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interesa i de aspectele profesionale în care sunt implica i. Cu toate acestea, un 
procent important din rândul personalului militar cu func ii de comand  consider  
c , pentru a avea certitudinea c  î i îndeplinesc în mod corespunz tor sarcinile, 
trebuie s  fie controla i. În opiniile men ionate mai sus reg sim tendin a unor 
comandan i/ efi nemijloci i de a exagera rolul func iei de control pe care o exercit , 
care se poate dovedi demotivant  pentru subordona i, lipsindu-i în mod nejustificat 
de posibilitatea ca, în anumite situa ii, s - i asume unele decizii i extenuant  pentru 
ei în i i, „obligându-i” s  verifice în permanen  modul de rezolvare a sarcinilor 
profesionale. Chiar dac  aceast  tendin  reprezint  un element care poate influen a 
în mod negativ rela ia efi-subordona i i, implicit, climatul organiza ional, nu putem 
vorbi despre un stil de conducere „toxic”, a a cum este el descris în literatura de 
specialitate5. 

Rela ia efi – subordona i este perceput  ca fiind una perfectibil , militarii 
din toate cele 3 categorii, indiferent dac  au func ii de comand  sau func ii de 
execu ie,  considerând c  principalele modalit i de îmbun t ire a acesteia constau 
într-o mai bun  comunicare, în organizarea unor activit i de socializare în afara 
orelor de program, o mai bun  preg tire managerial  a comandan ilor/ efilor, dar i 
o mai mare claritate i corectitudine în stabilirea obiectivelor i în trasarea sarcinilor.  

De asemenea, pentru o parte a personalul militar cu func ii de comand , 
presiunea unor termene, precum i personalul insuficient în raport cu volumul 
sarcinilor fixate constituie dificult i în actul de conducere i organizare a activit ii 
structurilor pe care le conduc, r spunsurile lor  configurând un cadru situa ional 
caracterizat, pe de o parte, de lipsa unor resurse materiale i umane suficiente, iar, pe 
de alt  parte, de existen a unor obiective i sarcini considerate ca fiind 
supradimensionate în raport cu resursele avute la dispozi ie pentru îndeplinirea lor. 

În ceea ce prive te puterea de exercitare a actului de comand , trebuie 
subliniat faptul c  o parte a militarilor cu func ii de conducere au afirmat c  aceasta 
este una destul de limitat , având în vedere faptul c  nominalizeaz  ca m suri de 
îmbun t ire a condi iilor de exercitare a comenzii necesitatea acord rii unei mai 
mari libert i în luarea deciziilor cu privire la subordona i, precum i posibilitatea de 
a utiliza sanc iunile i recompensele în lucrul cu subordona ii. Exist , astfel, aspecte 
normative care diminueaz  autoritatea comandan ilor/ efilor afla i la e aloane mici, 
atâta timp cât nu au pârghiile motiva ionale necesare, iar subordona ii tiu c  nu 
comandan ii/ efii de la acest nivel ierarhic îi pot recompensa sau sanc iona direct, 
de i ei sunt cei cu care lucreaz  zilnic i care, implicit, le cunosc cel mai bine 
performan ele profesionale i conduita moral .  

 
 

                                                 
5 „Stilul de conducere toxic” (toxic leadership) reprezint  un concept de dat  recent , utilizat în special în sociologia militar ; 
acest stil de conducere este descris în literatura de specialitate ca fiind caracterizat prin „o aparent  lips  de preocupare pentru 
binele subordona ilor; o personalitate sau o tehnic  interpersoal  care afecteaz  negativ climatul organiza ional; o convingere a 
subordona ilor c  liderul este motivat, în principal, de propriul s u interes” (George E. Reed, Toxic Leadership, Military 
Review, July – August 2004, p. 67). Pentru mai multe informa ii, vezi i John P. Steele,  Antecedents and consequences of 
toxic leadership in the U.S. Army: A two year review and recommended solutions,  Center for Army Leadership, June 2011. 
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II. IDENTIFICAREA FACTORILOR MOTIVA IONALI 
DOMINAN I6 

În elaborarea acestei cercet ri s-a plecat de la premisa existen ei unei 
distinc ii între dou  categorii de factori prezen i la locul de munc . 

Factori motivatori, de satisfac ie, intrinseci sau de con inut: evenimente 
asociate unor atitudini pozitive fa  de locul de munc  care sunt legate, în general, 
de activit ile profesionale (realizare, recunoa tere, munca în sine, responsabilitatea 
i avansarea) i de con inutul muncii. 

Factori igienici, de insatisfac ie, extrinseci sau de context: evenimente 
asociate unor atitudini negative fa  de locul de munc  care sunt asociate mai 
degrab  contextului activit ii, decât activit ilor corespunz toare postului 
(reglement rile i procedurile institu ionale, salariul, stilul de conducere, rela iile 
interpersonale i condi iile de munc ). 

 
1. Rezultatele grupate pe factori motiva ionali 
2.1. Realizarea profesional  
Deoarece majoritatea personalul militar chestionat a apreciat c  (în mare i 

foarte mare m sur ) postul pe care îl ocup  li se potrive te, conturarea fidel  a 
modului în care fiecare categorie de personal î i percepe realiz rile profesionale 
presupune, în primul rând, un demers de relevare a aspectelor pozitive i negative 
legate de nivelul responsabilit ilor implicate de posturile ocupate. Insatisfac ia unor 
militari cu func ii de comand /conducere fa  de responsabilit ile i sarcinile 
asociate posturilor pe care le ocup , se datoreaz  disfunc ionalit ilor identificate în 
delimitarea domeniilor de activitate, stabilirea obiectivelor profesionale i precizarea 
sarcinilor rezultate din defalcarea obiectivului general. 

Insatisfac ia fa  de realizarea profesional  are o prim  cauz  imaginea 
uneori insuficient de clar  a ac iunilor/activit ilor pe care militarii cu func ii de 
conducere trebuie s  le desf oare atât pentru a ob ine informa iile necesare 
elabor rii fi elor de post, cât i pentru stabilirea corect  i comunicarea eficient  a 
obiectivelor de performan .  

Deficien ele existente în ceea ce prive te stabilirea responsabilit ilor i 
supraînc rcarea cu sarcini, în opinia subiec ilor, cel mai adesea, se reflect  în 
neîndeplinirea obiectivelor organiza ionale i implicit în gradul de insatisfac ie 
generat de nerealiz rile profesionale. 

 
2.2. Recunoa terea realiz rilor profesionale 
Modul în care militarii consider  c  rezultatele lor profesionale sunt 

recunoscute de c tre efi sau colegi se constituie într-un un factor de motiva ie cu 
efect persistent pe o mare perioad  de timp. Procentul celor care sunt mul umi i în 
mare i foarte mare m sur  de recunoa terea acordat  de efi i colegi pentru 

                                                 
6 Analiza primar  a datelor, bazat  pe distribu iile de frecven e ale r spunsurilor la chestionare, precum i pe alte tipuri de 
analiz  (tabele de contingen , analiz  de varian  i studiul diferen elor dintre medii) nu eviden iaz  diferen e statistic 
semificative între categoriile de personal investigate. Prin urmare, rezultatele sunt prezentate pe întreaga popula ie investigat  
inând cont i de faptul c  motivarea are în vedere cre terea eforturilor i contribu iei întregului personal la realizarea 

obiectivelor organiza iei. 
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realiz rile lor profesionale i procentul celor care afirm  c  eful/comandantul 
nemijlocit evalueaz  obiectiv munca depus  se afl  în deplin  concordan . 

Pentru a completa setul de reprezent ri cu privire la recunoa terea 
realiz rilor profesionale am evaluat relevan a procesului de apreciere de serviciu a 
personalului militar în identificarea nevoilor de preg tire i în promovarea în carier . 

Majoritatea responden ilor eviden iaz  c  în mare i foarte mare m sur  
evaluarea anual  a performan elor profesionale identific  nevoile lor de preg tire, în 
timp ce jum tate dintre subiec i sunt în mare i foarte mare m sur  de p rere c  
aprecierea de serviciu anual  ajut  la promovarea militarilor cu cele mai bune 
rezultate profesionale. 

 
2.3. Munca în sine  
Pentru eviden ierea modului în care militarii percep activit ile pe care le 

desf oar  au fost prelucrate r spunsurile primite i s-a realizat distribu ia 
procentual  pentru fiecare întrebare în parte.  

La acest factor se constat  un nivel ridicat de satisfac ie fa  de caracterul 
activit ilor desf urate. Majoritatea dintre militari consider  c  munca desf urat  
este interesant , de mare r spundere i presupune multe cuno tin e de specialitate, 
dar supraînc rcat  cu sarcini într-o m sur  prea mare. De asemenea, din analiza 
acestui indicator reiese c  pentru aproximativ jum tate dintre subiec i, resim irea 
insatisfac iei în munc , cauzat  de supraînc rcarea cu sarcini, se asociaz  cu 
cre terea nivelului de stres perceput. 

În ceea ce prive te caracterul responsabilit ilor asociate posturilor ocupate 
(nivelul concordan ei dintre competen ele personalului i responsabilit ile lor i 
specificitatea atribu iilor zilnice) rezultatele ob inute la acest factor relev  faptul c  
efii/comandan ii trebuie s  se preocupe de îmbun t irea procesului de preg tire 

profesional  concomitent cu revizuirea fi elor de post, deoarece este fundamental 
pentru satisfac ia muncii ca activit ile s  fie executate în concordan  cu 
aptitudinile fiec ruia. 

În rândul cadrelor militare cu func ii de conducere, percep iile 
concordan ei dintre competen ele personalului i responsabilit ile lor sunt 
distribuite în propor ii aproximativ egale. 

Rezultatele ob inute la aceast  întrebare sunt în concordan  cu cele 
ob inute la întrebarea care a evaluat cât de des militarii desf oar  activit i care nu 
in de preg tirea lor profesional . i în acest caz rezultatele sunt distribuite în 

propor ii aproximativ egale. 
 
2.4. Avansarea în cadrul ierarhiei militare 
Acest aspect a vizat ac iunile ce ar trebui întreprinse de institu ia militar  

pentru a cre te atractivitatea profesiei i a eviden ia dac  organiza ia ofer  
posibilitatea de a avansa i de a realiza o carier  pe m sura a tept rilor militarilor. 
În general, mai mult de jum tate dintre subiec ii acestei cercet ri apreciaz  c  sunt 
mul umi i de posibilitatea de promovare în cadrul ierarhiei militare i men ioneaz  
competen a profesional  ca cel mai important criteriu pentru selec ia comandantului/ 
efului nemijlocit.   
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Datele empirice legate de percep iile militarilor despre posibilitatea de 
promovare indic  faptul c  mai mult de jum tate sunt mul umi i în mare i foarte 
mare m sur . 

Pentru a completa setul de reprezent ri despre factorii de motiva ie 
specifici militarilor, s-au înregistrat opiniile cu privire la modul în care ace tia 
consider  c  responsabilit ile asociate posturilor ocupate îi ajut  s  se dezvolte pe 
plan personal i profesional i la gradul de satisfac ie fa  de oportunit ile de 
înv are oferite. 

Astfel, din analiza opiniilor înregistrate a reie it c  mai mult de jum tate 
dintre subiec i cuprin i în investiga ie s-au declarat mul umi i de dezvoltarea lor 
profesional  în func ia pe care o ocup  i de posibilitatea de a înv a în cadrul 
programelor de preg tire profesional . 

 
2.5. Reglement rile i procedurile institu ionale 
La acest factor, întreb rile incluse în chestionar au urm rit identificarea 

opiniilor militarilor legate de: reglement rile specifice activit ii profesionale, 
sistemul de remunerare i modul în care este perceput gradul de siguran  al 
postului ocupat.  

Satisfac ia fa  de siguran a oferit  de locul de munc  este foarte mare 
pentrtu majoritatea militarilor investiga i. Aceast  situa ie deriv  din percep ia 
stabilit ii profesionale in institu ia militar  pe fondul disponibiliz rilor cu care s-au 
confruntat alte institu ii din sistemul na ional de ap rare. 

Pentru o imagine complet  asupra factorilor motivatori extrinseci, un alt 
aspect avut în cadrul cercet rii a fost acela de a releva satisfac ia militarilor cu 
privire la cadrul normativ necesar desf ur rii activit ii profesionale. Evalu rile 
generale pe care ace tia le-au furnizat la acest indicator relev  faptul c  aproximativ 
dou  treimi sunt foarte mul umi i i mul umi i de cadrul normativ existent. 

 
2.6. Stilul de conducere i de coordonare 
Majoritatea celor chestiona i afirm  c  sunt mul umi i de rela iile cu efii 

lor ierarhici, c  au încredere în ei i c  sunt trata i cu respect, chiar dac  nu sunt 
foarte mul umi i de modul în care unii efii coordoneaz  i conduc activitatea în 
cadrul structurilor subordonate.  

Analiza statistic  a datelor confirm  faptul c  stilul de conducere dominant 
este cel directiv, centrat exclusiv pe îndeplinirea obiectivelor ignorând factorul uman 
în luarea deciziilor. 

Mai pu in de un sfert dintre militarii care de in func ii de 
comand /conducere sunt nemul umi i de competen ele unor subordona i, precizând 
totodat  c  personalul insuficient, presiunea termenelor i lipsa resurselor financiare 
sunt principalii factori care induc dificult i în planificarea i conducerea structurilor 
militare.  

 
2.7.  Mediul de desf urare a activit ii 
Evaluarea condi iilor de desf urare a activit ii în armat  reprezint  un 

indicator important pentru a m sura dimensiunea subiectiv  a vie ii profesionale.  
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Conceptul de condi ii de munc  este unul complex care include diferite 
elemente, care variaz  de la un post la altul, de la un domeniul la altul i de la o 
specialitate la alta. 

În ceea ce prive te evaluarea condi iilor de munc , percep iile pozitive sau 
negative ale militarilor sunt distribuite în propor ii aproximativ egale.  

De remarcat este faptul c  aproximativ dou  treimi dintre militarii 
investiga i afirm  insuficien a sau lipsa echipamentelor i materialelor necesare 
pentru buna desf urare a activit ii profesionale. Aceste rezultate reflect  c  
neasigurarea condi iilor de munc  satisf c toare i echipamentele i materialele 
necesare afecteaz  îndeplinirea obiectivelor organiza ionale. 

 
2.8. Rela iile interpersonale 
Militarii care au r spuns la chestionar au fost solicita i s  realizeze evalu ri 

asupra modului în care activitatea desf urat  la locul de munc  le afecteaz  via a 
personal , dar i modul în care responsabilit ile fa  de familie le-au afectat 
activitatea profesional . 

Raportat la nivelul ideal, propor ia celor care se consider  mul umi i de 
modul de îndeplinire a responsabilit ilor la locul de munc , dar i fa  de familie 
este ridicat , ceea ce arat  c  nu exist  probleme i interferen e deosebite între aceste 
paliere. 

 Se pare c , din dorin a de a avea asigurat un venit sigur i constant, se 
accept  dificult ile din plan familial cauzate de îndeplinirea responsabilit ilor de 
serviciu. Analiza r spunsurilor participan ilor la aceast  cercetare a eviden iat c  
aproximativ to i responden ii sunt mul umi i de rela iile cu colegii, aspect relevat în 
mod constant i în alte cercet ri sociologice. 

 
2.9. Stresul 
În general, o bun  organizare i conducere a activit ii profesionale se 

concretizeaz  în: reducerea absenteismului i fluctua iei personalului, cre terea 
motiva iei i îmbun t irea rezultatelor profesionale. Stresul la locul de munc , în 
opinia responden ilor, este un fenomen care are drept cauze cre terea num rului de 
ore petrecute la munc  i intensificarea muncii din cauza impunerii unor termene 
scurte sau a supraînc rc rii cu sarcini. Chiar dac  stresul provine de multe ori din 
cauza num rului prea mare de sarcini, a termenelor reduse, a lipsei echipamentelor 
i materialelor, rela iile profesionale genereaz  cel mai ridicat nivel de stres cu 

implica ii directe asupra activit ii profesionale. 
Inexisten a unor sisteme eficiente de evaluare i de recompensare a 

eforturilor genereaz  un grad mai mare de stres datorit  faptului c  militarii nu ob in 
un feedback din partea superiorilor, astfel încât ei nu tiu dac  ceea ce au executat 
contribuie sau nu la atingerea obiectivelor stabilite. Schimb rile în natura i 
organizarea activit ii profesionale în armat  care au avut loc în ultimii ani, 
generate de problemele economice, au dus la cre terea nivelului de stres acumulat 
în special de militarii care ocup  func ii ce presupun mult mai multe 
responsabilit i. 
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2.10. Mecanismele motiva ionale utilizate de c tre comandan i/ efi 

Motivarea constituie una dintre responsabilit ile cele mai importante ale 
comandan ilor/ efilor, ace tia trebuind s  g seasc  cele mai bune modalit i pentru a 
face ca subalternii lor s  ob in  performan e profesionale.  

Principalii factori motiva ionali pentru majoritatea militarilor investiga i 
sunt un salariu mai mare pe actualul post sau promovarea pe un post mai bine 
remunerat, în timp ce doar un procent foarte mic dintre subiec i ar fi motiva i de o 
promovare f r  m rire de salariu i de aprecierea efului nemijlocit. 

Analiza datelor cuprinse în aceast  cercetare sociologic  s-a axat i pe 
mecanismele non-financiare aflate la dispozi ia comandan ilor/ efilor din toate 
categoriile de for e ale armatei i din comandamentele de arm , având în vedere c , 
pe termen lung, sistemele de motivare financiar , în situa ia în care exist , sunt 
insuficiente i trebuie augmentate. Întreb rile incluse în chestionar au urm rit 
identificarea opiniilor subiec ilor legate de oferirea de diplome pentru militarii care 
au înregistrat performan e înalte, men ionarea în adun ri i edin e a succeselor i 
rezultatelor pozitive, organizarea de activit i informale periodic între militarii cu 
func ii de conducere i cei cu func ii de execu ie i oferirea de zile libere pentru 
performan a i efortul depus. 

Analiza acestui indicator relev  absen a utiliz rii de c tre majoritatea 
militarilor cu func ii de comand /conducere a acestor pârghii motiva ionale în 
atingerea obiectivelor profesionale.  
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Rezumat: Stresul ocupa ional reprezint  una dintre multiplele probleme cu care se 
confrunt  societatea modern . Pentru domeniul militar recunoa terea operativ  a prezen ei 
stresului are o importan  deosebit , constituie primul pas în controlul i st pânirea acestui 
fenomen.  

 
Abstract: Work-related stress is one of the many problems facing modern society. 

For the military presence recognition operative stress it is of particular importance, is the first 
step in controlling and mitigating this phenomenon. 

 
I. INTRODUCERE 
 
Stresul organiza ional reprezint  una dintre multiplele probleme cu care se 

confrunt  societatea modern . Acest fenomen este generat de via a profesional , de 
mediul muncii cu consecin e verificate asupra activit ii profesionale dar i asupra 
s n t ii celor care presteaz  munca respectiv . Problema cu care se confrunt  evaluarea 
stresului ocupa ional la angaja i, indiferent de contextul cultural, este faptul c  
instrumentele de m surare ale stresului ocupa ional, în încercarea de a oferi o imagine cât 
mai complet  asupra riscului pe care îl presupune stresul ocupa ional, necesit  mult prea 
mult timp pentru aplicare.  

Stresul ocupa ional a f cut obiectul unui mare num r de programe de cercetare 
în ultimii 40 de ani. Stresorii la locul de munc  reprezint  o important  surs  a diminu rii 
st rii de bine, s n t ii i performan ei. Pentru a convinge întreprinderile i structurile 
publice despre consecin ele acestui fenomen asupra s n t ii fizice i psihice individuale 
s-a încercat s  se evalueze „costul stresului”. S-au ales mai întâi profesiunile cu risc mare, 
spre a demonstra utilitatea acestor demersuri, ulterior extinzându-se interesul i asupra 
altor profesii. R spunsul la stres este unul complex, care angajeaz  interactiv nivelele 
fiziologic, emo ional, cognitiv i comportamental al func ion rii umane (Brate, 2002). 

                                                 
∗ Psiholog, Laboratorul psihotehnic Sibiu, M.Ap.N. 
∗∗ Psiholog, Laboratorul psihotehnic Sibiu, M.Ap.N. 
∗∗∗ Psiholog, Laboratorul psihotehnic Sibiu, M.Ap.N. 
∗∗∗∗ Psiholog, Laboratorul psihotehnic Sibiu, M.Ap.N. 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
165

Efectele stresului la locul de munc  au fost investigate la nivel comportamental, 
fiziologic i emo ional.  

• Consecin ele comportamentale ale stresului includ: absenteismul, 
accidentele, abuzul de alcool i medicamente, performan e sc zute i comportamente 
contraproductive la locul de munc  (Pitariu, 2004). 

Reac iile comportamentale la stres includ sc derea performan ei, 
absenteismul, manifestarea dorin ei de schimbare a locului de munc , agresivitatea. 
Aceste reac ii comportamentale interfereaz  cu performan a global  a organiza iei i 
pot cauza costuri importante. Reac iile comportamentale pot fi, de exemplu, 
încerc ri de a identifica modalit i alternative pentru a ajunge la succesul dorit, chiar 
cu riscul de a neglija scopurile organiza iei, ostilitate i agresivitate interpersonal  
sau organiza ional . Agresivitatea organiza ional  este definit  ca totalitatea actelor 
i comportamentelor menite s  fac  r u organiza iei. Aceasta poate fi exprimat  

(greve, încetinirea ritmului de munc  sau chiar progrese), dar i neexprimat , 
ascuns  (sabotajul, ascunderea rezultatelor sau furtul). Stresul este numai unul din 
multiplii factori care pot influen a performan a. Exist  influen e multiple care 
ac ioneaz  mijlocit sau nemijlocit, i afecteaz  comportamentul în munc . Efectele 
stresului asupra performan ei depind de câ iva factori, incluzând complexitatea 
sarcinii realizate i tr s turile de personalitate ale individului care este implicat într-
o sarcin  de munc . Bineîn eles, stresul cronic, în mod obi nuit, are efecte negative 
asupra performan ei în munc .  

• Consecin e fiziologice ale stresului. Literatura de specialitate sugereaz  
c  o serie de caracteristici ale muncii pot genera consecin e la nivelul st rii de 
s n tate fizic  a angaja ilor. De asemenea, o serie de diferen e individuale 
poten eaz  impactul diferitelor tipuri de stresori asupra func ion rii la nivel 
fiziologic. Cele mai studiate consecin e rela ionate cu stresul ocupa ional sunt 
reprezentate de tulbur rile cardiovasculare, de afec iunile musculare i scheletale. 
Literatura de specialitate indic  faptul c  stresul ocupa ional conduce la sc derea 
rezisten ei fiziologice a organismului i cre terea tensiunii musculare.  

• Consecin ele emo ionale ale stresului. Între consecin ele emo ionale ale 
stresului ocupa ional, satisfac ia cu munca a fost intens studiat  ca variabil  
dependent  strâns rela ionat  cu stresul ocupa ional. Efectele stresului la locul de 
munc  difer  în func ie de particularit ile individuale ale fiec rei persoane. 
Expunerea unui grup la aceea i situa ie poten ial stresant  este urmat  de reac ii 
psihofiziologice i comportamentale diferite din partea componen ilor grupului. 
Acest fapt deriv  din deosebirile individuale la nivelul caracteristicilor psihologice, 
fiziologice i reactivitatea diferit  a sistemelor lor de func ionare. R spunsul la stres 
se individualizeaz  de asemenea i în func ie de vârst , gen, ereditate, antecedente 
personale i tipul de personalitate al fiec ruia. Confruntarea repetat  a individului cu 
situa ii stresante poate totu i reduce vulnerabilitatea la stres prin sporirea 
posibilit ilor de a st pâni amenin area i de a câ tiga obi nuin  în urma succeselor 
în dominarea i atenuarea stresului. Experien a câ tigat  în lupta cu stresul de ine un 
loc important în ajustarea i adaptarea optim  la munc ; experien a în munc , 
succesele ob inute, buna cunoa tere a modalit ilor de înf ptuire a activit ilor 
profesionale, sunt factori care dau individului încredere în sine i posibilit i sporite 
de a se adapta la munc  i de a st pâni situa iile stresante. Watson i colaboratorii 
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argumenteaz  importan a unor factori dispozi ionali, ce influen eaz  satisfac ia fa  
de munc  i rezisten a la stresori. Variabilele luate în considerare sunt afectivitatea 
pozitiv  i negativ , postulându-se c  indivizii care experimenteaz  un nivel înalt de 
afectivitate pozitiv  sunt energici, entuzia ti, implicându-se cu pl cere în diverse 
activit i, în timp ce, persoanele care experimenteaz  un nivel ridicat de afectivitate 
negativ  sunt caracteriza i de nervozitate, distres i neimplicare. Astfel, modelul 
sugereaz  c  indivizii cu nivele înalte ale afectivit ii negative vor resim i 
insatisfac ie, un nivel crescut de distres, anxietate, în timp ce, persoanele cu nivel 
crescut de afectivitate pozitiv  vor fi mai satisf cute în via . 

Termenul de afectivitate negativ  a fost introdus pentru prima dat  de 
Tellegen în literatura din domeniul personalit ii. 

Watson i Clark au descris afectivitatea ca dispozi ie de personalitate 
stabil  care însumeaz  tr s turi ca anxietate, depresie i stim  de sine sc zut , i 
afirmau c  „afectivitatea negativ  crescut  este compus  din termeni reflectând o 
arie larg  de st ri afective negative, incluzând frica, nervozitatea, furia, vina, 
dezgustul, triste ea, înstr inarea i insatisfac ia cu propria persoan ”. Deoarece 
st rile emo ionale influen eaz  percep iile pe care indivizii le dezvolt  asupra 
mediului de munc , se poate argumenta c  afectivitatea negativ  poate interac iona 
cu aspecte ale mediului de munc , influen ând atitudinile angaja ilor. Studiile au 
ar tat c  indivizii cu un nivel crescut de afectivitate negativ  raporteaz  mai mul i 
stresori, evalu ri primare i secundare mai defavorabile i utilizarea mai frecvent  a 
unor strategii dezadaptative de coping.  

Pân  în prezent au fost desf urate o serie de studii asupra muncii i st rii 
de s n tate a oferilor profesioni ti, în special a celor din marile metropole 
americane i europene. Rezultatele ob inute sunt similare, ar tând c  munca oferilor 
profesioni ti implic  solicit ri crescute, oferind în acela i timp control i suport 
sc zut (International Labour Organization). Aceast  combina ie conduce la stres, i, 
în consecin , la un risc crescut de apari ie a tulbur rilor ocupa ionale fizice i 
mentale, conducând la absenteism crescut i productivitate sc zut  a angaja ilor i 
organiza iilor din care ace tia fac parte (Evans & Carrere, 1991). 

Figura nr. 1 prezint  un model al stresului ocupa ional specific oferilor 
profesioni ti. M.A. Kompier propus, care constituie o baz  pentru desf urarea 
activit ilor de preven ie i interven ie asupra stresului ocupa ional la oferii 
profesioni ti, reglementate de International Labour Organization.  
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Figura nr. 1 - Un model al stresului ocupa ional la oferii profesioni ti  

(Sursa: International Labour Organization) 
 
Studiile arat  c  absenteismul în rândul oferilor profesioni ti este 

semnificativ mai ridicat decât în cazul altor grupuri profesionale. Media de vârst  a 
oferilor profesioni ti care p r sesc acest domeniu de activitate pe motive medicale 

este semnificativ mai sc zut  comparativ cu alte grupuri de angaja i (International 
Labour Organization; de Croon, Sluiter, Blonk, Broersen & Frings-Dresen, 2004). 

Principalele probleme de s n tate ale oferilor profesioni ti includ 
afec iuni ale sistemului muscular, afec iuni cardiovasculare (Rydstedt, Johansson & 
Evans, 1998; Emdad, Belkic, Theorell, Cizinsky, Savic & Olsson, 1998) i tulbur ri 
ale func ion rii sistemului endocrin (Aronsson & Rissler, 1998). 

Activitatea de munc  a oferilor profesioni ti este solicitant  din punct de 
vedere mental deoarece implic  gestionarea de c tre oferi a unor solicit ri 
conflictuale. Compania dore te ca oferul s  men in  un bun contact cu pasagerii i 
s  fie orientat spre furnizarea de servicii c tre ace tia, spre exemplu prin oferirea de 
informa ii cu privire la orar, rute, opriri etc. Furnizarea acestor servicii unor pasageri 
individuali intr  deseori în conflict cu solicitarea de a p stra un program de c l torie 
strict într-un trafic aglomerat (Meijman & Kompier, 1998). O a treia solicitare, care 
poate intra în contact cu cele anterioare, este aceea de a conduce în siguran , 
respectând regulile i condi iile de trafic. Condi iile fizice ale desf ur rii muncii 
oferilor impun de asemenea câteva constrângeri, ce in de proiectarea ma inii, în 

particular a cabinei i a scaunului oferului (Kompier, Aust, van den Berg, Siegrist, 
2000). 
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II. METODOLOGIA CERCET RII: 
 
1) Scopul cercet rii pe care am ini iat-o este efectuarea unei diagnoze a 

stresului ocupa ional la oferii profesioni ti din cadrul M.Ap.N. 
Motiva ia realiz rii acestui demers deriv  din rezultatele analizei literaturii 

de specialitate asupra stresului ocupa ional, care arat  c  munca oferilor 
profesioni ti implic  solicit ri crescute, oferind în acela i timp control i suport 
sc zut. Aceast  combina ie conduce la stres, i, în consecin , la un risc crescut de 
apari ie a tulbur rilor fizice i mentale, conducând la absenteism crescut i 
productibilitate sc zut  a angaja ilor i organiza iilor din care ace tia fac parte. 

Studiile arat  c  absenteismul în rândul oferilor profesioni ti este 
semnificativ mai ridicat decât în rândul altor categorii profesionale. Media de vârst  
a oferilor profesioni ti care p r sesc acest domeniu de activitate pe motive 
medicale este semnificativ mai sc zut comparativ cu alte grupuri de angaja i. 
Principalele probleme de s n tate ale oferilor profesioni ti includ afec iuni ale 
sistemului muscular, afec iuni cardiovasculare i tulbur ri ale func ion rii sistemului 
endocrin. Mai mult, personalul care î i desf oar  activitatea în domeniul 
transporturilor de orice tip, se confrunt  frecvent cu amenin ri i acte de violen  
din partea unor pasageri cu diverse tulbur ri (International Labour Organization). 

Programul de munc  reprezint  o alt  surs  de stres pentru oferii 
profesioni ti, ace tia trebuie de multe ori s  î i desf oare activitatea în schimburi, în 
timp ce zilele libere pot fi neregulate i pot s  nu coincid  cu zilele libere ale 
celorlal i membrii ai familiei. 

În aceast  lucrare ne-am propus s  efectu m o diagnoz  a stresului 
ocupa ional în profesia militar , aceasta fiind considerat  una dintre cele mai 
solicitante i riscante profesii.  

Un principal merit al lucr rii este acela c  procedura de diagnoz  utilizat  
se bazeaz  pe integrarea tuturor domeniilor cheie ce pot fi gestionate pentru 
reducerea stresului ocupa ional propuse de Colegiul Psihologilor din România: 
solicit ri (înc rcarea muncii, grup rile de sarcini de munc  i solicit ri generate de 
mediul de munc ), control, suport (încurajarea, sponsorizarea i resursele furnizate 
de organiza ie), rela ii (promovarea unui context de munc  pozitiv, evitarea 
conflictelor i gestionarea comportamentelor indezirabile), rol (m sura în care 
angaja ii î i în eleg rolul în cadrul organiza iei i organiza ia se asigur  c  nu 
genereaz  conflicte de rol). 

2) Obiectivele studiului ar fi investigarea rela iilor dintre: afectivitatea 
pozitiv  i solicit rile muncii, controlul perceput în munc , suportul efului, suportul 
colegilor de munc , rela iile la locul de munc , schimb rile la locul de munc , rolul 
în cadrul organiza iei i investigarea rela iilor dintre afectivitatea negativ  i cele 7 
dimensiuni. 

3) Ipotezele lucr rii 
• Un nivel crescut de afectivitate negativ  se asociaz  cu percep ia unor 

solicit ri crescute ale muncii; 
• Un nivel crescut de afectivitate pozitiv  se asociaz  cu percep ia unui 

nivel crescut de control în cadrul activit ii de munc  i cu un nivel crescut de suport 
din partea efului i din partea colegilor.  
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4) Universul popula iei i e antionarea 
Pentru atingerea obiectivelor cercet rii am folosit un e antion de 

disponibilitate constituit dup  o metod  de e antionare neprobabilistic . La acest 
studiu au participat 105 oferi profesioni ti din cadrul M.Ap.N. 

Vârsta medie (M) este de 41 de ani, cu o abatere standard de 7, 28. 
Limitele de vârst  sunt de 25 respectiv 59 de ani.  

5) Metode i tehnici utilizate 
Deoarece cercetarea s-a desf urat într-un domeniu specific al vie ii 

sociale – domeniul militar, consider m c  trebuie s  specific m faptul c  ne-am 
folosit de cercetarea psiho-sociologiei existent  în literatura de specialitate i am 
f cut apel, pe cât posibil, la conceptele, metodele i tehnicile elaborate în cadrul 
acestor tiin e. 

Pentru atingerea scopului i obiectivelor, precum i pentru testarea 
ipotezelor propuse am utilizat urm toarele metode de cercetare: 

• PANAS-X - scale ce m soar  afectivitatea pozitiv  i afectivitatea 
negativ ; 

• indicatori ai st rii de s n tate fizic  i un indicator al gradului de 
satisfac ie fa  de actualul loc de munc ; 

• Indicatorul de Stres Ocupa ional (HSE). 
6) Opera ionalizarea conceptelor 
Traducerea conceptelor în „evenimente observabile” sau opera ionalizarea 

conceptelor are o deosebit  importan  în tiin ele sociale i comportamentale, dat 
fiind faptul c  multe dintre calit ile desemnate pe termeni din vocabularul acestor 
tiin e nu pot fi direct observabile. 

În elegând prin opera ionalizarea conceptelor irul de opera ii care pun în 
leg tur  cognitiv  enun urile i îndeosebi conceptele generale cu acele concepte care 
le pot m sura sau evalua, am considerat necesar  opera ionalizarea urm toarelor 
concepte: 

• Stresul ocupa ional reprezint  r spunsul individului ce apare atunci când 
solicit rile de la locul de munc  nu sunt adecvate abilit ilor, resurselor i nevoilor 
persoanei care munce te; 

• Stresorii reprezint  orice condi ie ocupa ional-organiza ional  care 
necesit  r spunsuri adaptative din partea individului; 

• Efectele reprezint  acele reac ii individuale la ac iunea unui stresor din 
partea individului, în timp ce tensiunile create sunt efectele; 

• Managementul ocupa ional reprezint  strategiile de interac iune la 
nivelul organiza iei – modificarea caracteristicilor organiza ionale, schimbarea 
caracteristicilor de rol sau de sarcin . 

7) Etalonarea instrumentelor 
• Primul instrument de lucru utilizat a fost PANAS-X (Watson i Clark, 

1994, cita i în Levine, 2005): dezvoltat de Watson i Clark PANAS-X a dovedit 
fidelitate test-retest i validitate convergent  i divergent  satisf c toare, atât pentru 
scalele care m soar  emo ii specifice cât i pentru scalele globale ce m soar  
afectivitate pozitiv  i afectivitate negativ . 

Participan ii indic  pe o scal  Likert de la 1 la 5(1=în foarte mic  m sur  
sau deloc, 5=extrem de mult) în ce m sur  au sim it aceste emo ii în ultimele 
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s pt mâni. Au fost ob inu i coeficien i Alpha în jurul valorii de 80 pe variate 
e antioane de subiec i. Pentru studiul nostru a fost utilizat  varianta de 43 de itemi a 
chestionarului, din care au fost decupate scalele care m soar  afectivitatea pozitiv  
i afectivitatea negativ . 

• Indicatori ai st rii de s n tate fizic  
Starea de s n tate fizic  a participan ilor a fost evaluat  prin r spunsul la 

dou  întreb ri: „Câte zile de concediu medical a i avut în ultimele trei luni? De câte 
ori a i fost la medic în ultimele trei luni?” 

R spunsurile la întreb rile legate de concediul medical au fost 
opera ionalizate în num r de zile, iar r spunsurile la întreb rile legate de vizitele 
medicale au fost opera ionalizate în num r de vizite medicale efectuate în perioada 
specificat . 

• Satisfac ia fa  de actualul loc de munc  
În calitate de indicator al gradului de satisfac ie fa  de actualul loc de 

munc  s-a folosit întrebarea „De câte ori v-a i gândit serios s  v  schimba i serviciul 
actual în ultimele 3 luni?”. R spunsurile au fost date pe o scal  Likert de la 1 la 6 
(1=niciodat , 2=foarte rar, 3=rareori, 4=uneori, 5=frecvent, 6=foarte frecvent) 

• Indicatorul de Stres Ocupational Health Safety Executive (HSE) este 
alc tuit din 35 de itemi grupa i în apte scale separate care m soar  dimensiuni 
rela ionate cu stresul ocupa ional: Solicit rile muncii, Controlul perceput în munc , 
Suportul efului, Suportul colegilor de munc , Rela iile la locul de munc , 
Schimb rile la locul de munc  i Rolul în cadrul organiza iei. R spunsurile la fiecare 
item sunt date pe o scal  Likert de 5 puncte (1=acord puternic, 5=dezacord puternic) 

8) Procedura 
Investiga ia s-a desf urat pe grupe mici, compuse din 5 - 6 oferi 

profesioni ti. Integrarea participan ilor în studiu s-a realizat pe baz  de voluntariat, 
nefiind utilizat  nici o modalitate de recompensare a participan ilor. Fiecare edin  
de completare a chestionarelor a debutat cu oferirea de instruc iuni care s  faciliteze 
completarea în condi ii optime a chestionarelor iar subiec ilor li s-a permis s  aleag  
momentul test rii pentru a nu interfera cu desf urarea activit ilor de munc . 
Testarea s-a realizat în prezen a examinatorului. 

 
III. ANALIZA DE ITEMI 
 
Tot ca indicator al nivelului de stres am analizat i r spunsurile oferite la 

întreb rile „Câte zile de concediu a i avut?”, „De câte ori a i fost la medic?” i „De 
câte ori v-a i gândit s  v  schimba i locul de munc ?”. 

Am considerat r spunsurile la aceste întreb ri ca indicatori ai st rii de 
s n tate fizic  a individului în cazul primelor dou  întreb ri i a gradului de 
satisfac ie fa  de actualul loc de munc . O sintez  a rezultatelor ob inute este 
prezentat  în tabelul de mai jos.  
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Tabelul nr. 1 - Indicatori ai st rii de s n tate general  i a satisfac iei fa   
de munc  

Întrebare Minimum Maximum Media Abaterea 
standard 

Câte zile de concediu 
medical a i avut în 
ultimele 3 luni? 

0 10 0.25 1.41 

De câte ori a i fost la 
medic în ultimele  
3 luni? 

0 3 0.32 0.72 

De câte ori v-a i 
gândit serios s  v  
schimba i serviciul 
actual în ultimele  
3 luni? 

1 6 2.2 1.43 

Rezultatele ob inute indic  o stare de s n tate satisf c toare a oferilor 
profesioni ti investiga i. Astfel, media zilelor de concediu medical este de 0.25, iar 
num rul maxim de zile de concediu pe motiv de boal  este de doar 10 zile. Num rul 
de concedii medicale la care au fost supu i în ultimele trei luni este de trei, media pe 
aceast  dimensiune fiind de 0.32.  

Satisfac ia fa  de actualul loc de munc , opera ionabil  prin inten ia de 
p r sire a organiza iei: se observ  c  r spunsul mediu este de 2.2, ceea ce arat  c  
oferii profesioni ti au selectat varianta 2 de r spuns (2=foarte rar), dovedind o 

inten ie redus  de p r sire a actualului loc de munc  în ultimele trei luni.  
În studiul prezent, rezultatele medii ale oferilor profesioni ti pe cele apte 

dimensiuni rela ionate cu stresul ocupa ional au fost investigate prin raportarea la 
etalonul realizat de Health and Safety Executive, în baza analizei rezultatelor 
anchetei reprezentative la nivel na ional asupra condi iilor psihosociale de munc  
realizate din Anglia. 

Indicatorul de Stres Ocupa ional Health Safety Executive (HSE) este 
alc tuit din 35 de itemi grupa i în apte scale separate care m soar  dimensiuni 
rela ionate cu stresul ocupa ional (Anexa nr. 1): 

• Solicit rile muncii; 
• Controlul perceput în munc ; 
• Suportul efului; 
• Suportul colegilor de munc ; 
• Rela iile la locul de munc ; 
• Schimb rile la locul de munc ; 
• Rolul în cadrul organiza iei. 
R spunsurile la fiecare item sunt date pe o scal  Likert de 5 puncte 

(1=acord puternic, 5=dezacord puternic).  
HSE a gândit standardele în evaluarea stresului ocupa ional i a propus o 

serie de inte care constituie obiective ce trebuie atinse în interven iile de 
management ale stresului ocupa ional. În acest context, în cazul lotului nostru, se 
poate observa c  caloriile medii pentru toate dimensiunile investigate ale stresului 
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ocupa ional sunt inferioare valorilor ce se înscriu în percentilul 80, stabilit ca nivel 
int  în reducerea stresului ocupa ional. 

Astfel, dimensiunile problematice în cazul lotului nostru de oferi sunt: 
• Solicit rile muncii (media de 3.52 situat în percentilul 50); 
• Controlul perceput în munc  (3.54); 
• Suportul efului; 
• Suportul colegilor de munc . 

 
Tabelul nr. 2 - Valori medii ob inute pe lotul de oferi profesioni ti 

 la scalele Indicatorului de Stres Ocupa ional HSE 
 raportate la nivelele int  propuse de Health and Safety Executive(2004)  

pentru interven iile de reducere a stresului ocupa ional 

Scala 
Valori medii 
ob inute pe 

lotul de oferi 

Nivele int  pentru 
interven iile de reducere a 

stresului ocupa ional 
Solicit rile muncii 3.52 4.25 

Controlul perceput în munc  3.54 4.33 
Suportul efului 3.69 4.6 

Suportul colegilor de munc  3.96 4.75 
Rela iile la locul de munc  4.12 4.75 

Schimb rile la locul de munc  3.38 4.0 
Rolul în cadrul organiza iei 4.71 5.0 

 
Aceste rezultate identific  necesitatea implement rii unor interven ii 

vizând reproiectarea sarcinilor de munc , desf urarea unor activit i având drept 
obiectiv cre terea controlului acestora asupra activit ii de munc  i desf urarea 
unor ac iuni vizând cre terea coeziunii la nivelul grupurilor de munc  i înv area 
angaja ilor i a superiorilor acestora s  ofere suport colegilor de munc . 

Toate aceste rezultate indic  un semnal de alarm  asupra faptului c  
indiferent de suportul primit din partea colegilor, solicit rile muncii reprezint  o 
poten ial  surs  de stres care trebuie gestionat  la nivelul organiza iei prin m suri 
obiective, eficiente, de reconfigurare a activit ii de munc , în vederea reducerii 
riscului apari iei unor consecin e negative rela ionate cu stresul, eviden iate atât la 
nivel individual (tulbur ri fizice) cât i organiza ional (absenteism, produc ie 
sc zut ). 

Analizând rela iile dintre cele apte dimensiuni i afectivitatea pozitiv , 
putem spune c  afectivitatea pozitiv  m surat  cu PANAS (Anexa nr. 2) coreleaz  
semnificativ cu Controlul perceput în munc , Suportul oferilor i Suportul 
colegilor.  

În ceea ce prive te rela iile între afectivitatea negativ  i dimensiunile 
stresului ocupa ional, rezultatele ob inute au identificat rela ii semnificative între 
afectivitatea negativ  m surat  cu PANAS i Solicit rile muncii, Rela iile la locul de 
munc  i Schimb rile la locul de munc . 
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Tabelul nr. 3 - Corela iile dintre dimensiunile Indicatorului de Stres Ocupa ional 
HSE i afectivitatea pozitiv  (PANAS-X) i afectivitatea negativ  

Scale Solicit rile 
muncii 

Controlul 
perceput 
în munc  

Suportul 
efului 

Suportul 
colegilor 

Rela iile 
la locul 

de 
munc  

Schimb rile 
la locul de 

munc  

PANAS 
Afectivi-
tate 
negativ  

0.50(**) 0.03 0.15 0.17 0.19(*) 0.39(**) 

PANAS 
Afectivi-
tate pozitiv  

-0.70 0.42(**) 0.21(*) 0.19(*) 0.08 -0.15 

** Corela ii semnificative la p<0. 01 
  * Corela ii semnificative la p<0. 05 
 
Rezultatele studiului nostru, sunt în concordan  cu rezultatele din 

literatura de specialitate care au identificat afectivitatea negativ  ca important factor 
de risc în generarea stresului ocupa ional.  

 
 
IV. CONCLUZII I LIMITELE CERCET RII 
 
În studiul nostru, rezultatele medii ale oferilor profesioni ti pe cele apte 

dimensiuni rela ionate cu stresul ocupa ional au fost investigate prin raportarea 
etalonului realizat de Health and Safety Executive în baza analizei rezultatelor 
anchetei reprezentative la nivel na ional asupra condi iilor psihosociale de munc  
realizate in Anglia. În acest context am putut analiza rezultatele obi nuite pe lotul 
nostru de subiec i i prin prisma unor posibile interven ii viitoare de reducere a 
nivelului stresului ocupa ional.  

Pornind de la rezultatele ob inute se pot propune, dezvolta i implementa 
diverse programe de reducere a efectelor stresului ocupa ional asupra angaja ilor: 

• Reducerea sau eliminarea surselor de stres care produc efecte negative 
intense i de durat  asupra individului; 

• Identificarea persoanelor care prezint  risc crescut de a dezvolta 
tulbur ri la nivel psihic sau biologic în urma ac iunii stresorilor; 

• Încurajarea personalului cu func ie de conducere pentru a adopta o 
atitudine deschis  i proactiv , i de a identifica semne ale stresului ocupa ional la 
persoanele din subordine; 

• Dezvoltarea deprinderilor necesare desf ur rii optime a activit ii 
precum i oferirea de cursuri de instruire i de resurse pentru a reduce discrepan ele 
dintre solicit rile postului i resursele personale ale individului; 

• Eficientizarea comunic rii pe vertical , mai ales în situa ii critice. 
Una din principalele limite a studiului este reprezentat  de m rimea 

e antionului. De i au participat un num r de 100 de persoane nu putem avea 
certitudinea c  e antionul este într-adev r reprezentativ. 
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Instrumentele folosite determin  o alt  limit  a prezentului studiu, dar i 
modul în care participan ii au r spuns la întreb ri. Fiind solicita i s  r spund  la 
întreb ri care vizeaz  aspectele care îi nemul umesc la locul de munc , exist  
re inerea de a indica exact sursele de stres. De i nu s-a solicitat numele celui care a 
completat chestionarul, teama c  r spunsurile ar putea ajunge în aten ia superiorilor, 
este posibil s  fi determinat responden ii s  nu fie în totalitate sinceri în r spunsurile 
lor. Acest fapt arunc  o umbr  de îndoial  asupra acurate ei i veridicit ii 
rezultatelor ob inute. 

În viitoarele studii ar fi de dorit ca aceste limite s  fie controlate i reduse 
într-o manier  mult mai eficient  decât am reu it în cercetarea de fa . 

 
Direc ii viitoare 
 
Prezentul studiu deschide numeroase direc ii viitoare de cercetare. În 

cadrul acestor investiga ii viitoare s-ar putea elimina unele dintre constrângerile care 
au afectat acest studiu i, de asemenea ar putea fi ini iate direc ii de cercetare 
neexplorate sau prea pu in explorate. 

Astfel ar fi indicat s  se utilizeze un e antion mai mare, atât pentru a 
rezolva problema reprezentativit ii cât i din cauza faptului c , a a cum am 
men ionat, am investigat aici doar o singur  categorie profesional , i anume, oferii 
profesioni ti. 

De asemenea, în acest studiu am investigat simpla asociere între anumite 
variabile. Totu i, modelele stresului ocupa ional presupun c  între variabile exist  i 
o rela ie cauzal . Astfel s-ar putea recurge la alte proceduri de prelucrare a datelor 
care s  pun  în eviden  rela iile de cauzalitate dintre variabilele care determin  
stresul ocupa ional precum i eventuale efecte moderatoare sau mediatoare ale unor 
variabile asupra altora. 

Am investigat în acest studiu rela ia dintre caracteristicile personale ale 
individului i stresul ocupa ional. Totu i ar fi nevoie de o mai clar  opera ionalizare 
a caracteristicilor individuale, eventual prin utilizarea unor instrumente care s  ofere 
mult mai multe informa ii despre acestea. De asemenea, exist  o distinc ie în 
literatura de specialitate cu privire la caracterul situa ional sau dispozi ional al unor 
emo ii negative manifeste în contextul muncii. Mai specific, emo iile negative 
experimentate de individ sunt determinate contextual de factori specifici mediului 
muncii sau se datoreaz  unei predispozi ii a individului de a tr i mai ales emo ii 
negative. Identificare acestor caracteristici consider m c  ar avea o importan  
major  asupra studierii stresului ocupa ional. 
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Anexa nr. 1 
 
 

Indicatorul de Stres Ocupa ional Health and Safety Executive (HSE) 
 

 
1. Îmi este clar ceea ce se a teapt  de la mine în munca mea 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

2. În timpul muncii pot s  decid când s  iau o pauz  
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
3. Unele dintre sarcinile de munc  sunt dificil de combinat 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

4. tiu ce s  fac pentru a-mi executa bine sarcinile de munc  
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
5. Unele cuvinte i comportamente de la locul de munc  m  fac s  m  

simt agresat 
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
6. În îndeplinirea sarcinilor de munc  am termene imposibil de respectat 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

7. Colegii m  ajut  dac  întâmpin dificult i în munc  
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
8. Primesc informa ii asupra modului în care mi-am îndeplinit sarcinile 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

9. Trebuie s  muncesc foarte intens 
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
10. Muncesc în propriul meu ritm 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

11. Îmi este clar care sunt îndatoririle i responsabilit ile mele 
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
12. Sunt nevoit s  neglijez unele sarcini pentru c  am prea multe de f cut 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

13. Îmi sunt clare scopurile i obiectivele organiza iei în care lucrez 
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
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14. Exist  conflicte între colegii de munc  
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
15. Pot s  decid cum îmi fac munca 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

16. Îmi este imposibil s  îmi iau suficiente pauze 
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
17. În eleg care e rolul muncii mele în obiectivele organiza iei 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

18. Sunt presat de num rul mare de ore de munc  
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
19. Pot s  decid ce s  fac la munc  

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

20. Trebuie s  lucrez cu vitez  foarte mare 
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
21. Sunt agresat la locul de munc  

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

22. Sunt presat de termene nerealiste 
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
23. M  pot baza pe eful meu direct în rezolvarea problemelor care apar în 

munc  
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
24. Primesc ajutorul i suportul de care am nevoie de la colegi 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

25. Am un cuvânt de spus asupra modului în care muncesc 
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
26. Am suficiente ocazii s  îmi întreb efii cu privire la schimb rile de la 

locul de munc  
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
27. Primesc respectul meritat din partea colegilor 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 
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28. Angaja ii sunt întotdeauna consulta i cu privire la schimb rile care au 
loc în organiza ie 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

29. Pot s  discut cu eful meu cu privire la un lucru care m-a sup rat sau 
nemul umit legat de munc  

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

30. Programul meu de lucru este flexibil 
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
31. Colegii mei sunt dispu i s  m  asculte când am probleme legate de 

munc  
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
32. Când se produc schimb ri la locul de munc , îmi este clar cum vor 

func iona în practic  
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
33. Primesc suport când munca m  solicit  emo ional 

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 

34. Rela iile de la locul de munc  sunt reci 
Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 

1                     2                  3                 4                         5 
35. eful meu direct m  încurajeaz  la locul de munc  

Niciodat        Foarte rar      Uneori       Frecvent        Foarte frecvent 
1                     2                  3                 4                         5 
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Anexa nr. 2 
 

PANAS-X 
 

Aceast  scal  const  dintr-un num r de cuvinte i expresii care descriu 
diferite sentimente i emo ii.  

 

Citi i fiecare item i marca i r spunsul adecvat în spa iul de lâng  cuvânt. 
Indica i în ce m sur  a i sim it în acest fel în timpul ultimelor câteva s pt mâni.  

Utiliza i urm toarea scal  pentru a înregistra r spunsurile dumneavoastr : 
1. în foarte mic  m sur  sau deloc; 
2. pu in; 
3. moderat; 
4. destul de mult; 
5. extrem de mult. 
 

Vesel Trist Activ Furios pe propria persoan  
Dezgustat Calm Vinovat Entuziasmat 

Atent Înfrico at Bucuros Deprimat 
Nervos Singuratic Stresat Neputincios 

Vrednic de 
dojan  Fericit Emo ionat Hot rât 

Ostil Însp imântat Batjocoritor Singur 
Relaxat Alert Nervos Interesat 
Iritabil Sup rat Plin de via  Dezgustat 

Încântat Furios Ru inat Inspirat 
Lini tit Energic Ab tut Speriat 

Concentrat Dezgustat de 
propria persoan  

Nemul umit 
de sine  
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LEADERSHIPUL AC IUNILOR INTER-AGEN II  
ÎN CADRU MULTINA IONAL 

 
 

Vasile ROMAN∗ 
 
 

Rezumat: Mediul actual este caracterizat de complexe manifest ri interne i externe 
care afecteaz  direct sau indirect, resursele, structura, dar mai ales performan a organiza iei 
militare.  

Dinamica amenin rilor, modific rile ce apar în acordurile interna ionale, 
schimbarea atitudinii publicului, fluctua ia bugetelor na ionale i evolu ia noilor situa ii 
financiare i de securitate îngreuneaz  demersurile leadership-ului.  

Singurul aspect constant în mediul strategic îl constituie permanenta schimbare, 
care aduce în prim plan i mai multe incertitudini i ambiguit i. 

Aceast  complexitate determin  dificult i în procesul de identificare a originii 
unor fenomene, iar magnitudinea i ritmul schimb rilor amplific  nesiguran a 
organiza ional . Organiza ia resimte efectele schimb rii iar f r  un leadership eficient, 
aceasta este incapabil  de a se adapta, ie ind din cadrul stabilit pentru propriul avantaj1. 

 
Abstract: The current environment is characterized by complex internal and 

external events that directly affect resources, the structure and more importantly the military 
organization's performance. 

Threat's dynamics, the changes that occur in international agreements, changing 
public attitudes, national budget's fluctuation and the evolution of new financial and security 
situation hamper the leadership's efforts. 

The only constant thing in the strategic environment is represented by the 
permanent change that brings forward more and more uncertainties and ambiguities. 

This type of complexity causes difficulties in the process of identifying the 
phenomana's origin as the magnitude and pace of change fosters the organizational insecurity. 
Because of this, the organization feels the effects of change and without effective leadership it 
is unable to adapt to change as it exits its safety net.  

 
 
I. COMPETEN ELE LEADERSHIPULUI 
 
În cadrul ac iunilor tip inter-agen ii/inter-institu ii, misiunea liderilor o 

constituie dezvoltarea capabilit ii de a în elege i influen a ac iunea unificat , având 
în vedere multitudinea elementelor participante din cadrul guvernamental sau non-
guvernamental, a organismelor alian ei/coali iei care influen eaz  în mod direct sau 
indirect, opera iile i administrarea for elor armate atât în prezent cât i pe viitor.  

                                                 
∗ Statul Major General, M.Ap.N. 
1 În aceast  arie a adapt rii leadershipul este provocat s  asume, procesul de analiz , s  determine ceea ce este previzibil ca 
manifestare i s  determine cursul optim de ac iune. Pentru acesta este îns  nevoie de cunoa tere, de armonie în g sirea 
solu iei, dar mai ales de voin a deciziei. 
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Multe organiza ii nonguvernamentale, private i bazate pe voluntariat, au 
devenit i ele componente cheie în mediul opera ional contemporan i influen eaz  
elaborarea strategiei i procesul politicilor adoptate. Liderii militari interac ioneaz  
frecvent cu reprezentan ii acestor organiza ii i trebuie s  se asigure c  aceste 
colabor ri r mân în parametrii unei politici comportamentale etice, pentru c  
maniera în care leadershipul rela ioneaz  cu aceste organiza ii va determina direc ia 
în care se va produce schimbarea2*. 

În acest sens, competen ele leadershipului trebuie s  totalizeze percep ia 
mediului, capacitatea de a conceptualiza i dezvoltarea personalit ii manifeste a 
liderului. 

Este esen ial ca liderul s  cunoasc  ce se întâmpl  în mediul extern al 
organiza iei, s  în eleag  dinamica fenomenelor ce determin  schimbarea i s  fie în 
m sur  s  profite de ocaziile ivite pentru a îndeplini scopurile organiza iei. El este 
provocat s  interac ioneze cu exper i din agen ii i entit i externe care pot influen a, 
în sens pozitiv, organiza ia, s  dezvolte re ele la nivelul structurii participante în 
proces, pentru ca acestea s  poat  func iona în mediul opera ional indiferent dac  
acesta este de nivel tactic (mediu) sau de nivel strategic. 

În elegând mediul extern organiza iei i facilitând o re ea prestabilit  în 
acest sens, liderul se afl  în postura de a se adapta inteligent la acest mediu, 
profitând de pozi ia pe care o are i utilizând arta dialogului în persuasiune. În timp, 
liderul este provocat s  ajung  la un consens între dorin a de succes a participan ilor, 
viziunea i scopurile organiza iei proprii.3 În acest demers, liderul va fi nevoit s  
fac  concesii, deoarece atingerea par ial  a obiectivelor organiza iei proprii este 
preferabil  neîndeplinirii acestora, iar concesia nu presupune denaturarea scopurilor 
i/sau a valorilor organiza iei, ci un proces de permanent  negociere a obiectivelor 

pe principiul câ tigului de ambele p r i, tinzând în acest mod spre eficien . 
A fi eficient într-un mediu multina ional, cere, într-o perspectiv  

m surabil , în elegerea factorilor politici, economici i culturali, care pot influen a 
procesul de luare a deciziilor, pentru c  diversitatea factorilor implic  diversitatea 
op iunilor, i implicit a conexiunilor factuale. În acest sens, liderii militari trebuie s  
identifice poten ialii adversari i alia i, rela iile inter-organiza ionale existente sau 
cele care se pot forma, precum i dinamica evolu iei fenomenelor. 

Pornind de la ideea c  a tept rile sociale nu se rezum  la modelul 
militarului perfect, ci al unuia competent, care solu ioneaz  probleme, are 
responsabilitatea subordona ilor i r spunde nevoilor na iunii4, într-o er  a 
comunic rii instantanee i a tirilor non-stop, liderul trebuie s  st pâneasc  
substraturile de comunicare, s  poat  sus ine scopul i ac iunile organiza iei în fa a 
audien ei na ionale i uneori globale. 

Pentru a fi credibil i eficient, liderul militar trebuie s  în eleag  sistemul 
de planificare bugetar  i s  g seasc  solu ii optime pentru ob inerea i gestionarea 

                                                 
2 Aall, Pamela, Miltenberger, Daniel, Weiss, Thomas, Guide to IGOs, NGOs and the Military in peace and relief 
operations,US Institute of Peace Press, Washington, 2000, p. 39; 
2* Abordarea cuprinz toare în care viziunea este împ r it , efortul comun este acceptat, iar conducerea descentralizat  devine 
subîn eleas , nu trebuie s  mai fie zon  de conceptualizare economic  ci o realitate cotidian ; 
3 Constantin, Ticu, Psihologie organiza ional , suport pentru studen i; 
4 FM 6-2, Army Leadership, Competent, Confidend and agile, Chapter I. 
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fondurilor necesare organiza iei5. În acest sens este absolut necesar ca organiza ia 
militar  s  se autoeduce pentru eficien  în utilizarea resurselor, iar eficacitatea s  fie 
doar caracteristica temporar  a ac iunii (în special în opera ii). 

Progresul tehnologic, la rândul s u, are un impact major asupra capacit ii 
organiza iei militare de a- i îndeplini misiunile. Tehnologia ofer  liderilor avantajele 
comunic rii în re ea, în procesul de comand  i control, în cunoa terea situa iei i în 
ob inerea unei for e decisive în ac iune. Revolu ia tehnologic  a sporit considerabil 
ritmul ac iunilor de lupt , letale sau non-letale, rapiditatea manevrelor, precizia 
focului, procesarea informa iilor critice i complexitatea actului de comand -control, 
i tot tehnologia dezvolt  i capacitatea for elor armate de a func iona eficient într-un 

mediu opera ional unificat (întrunit, inter-agen ii i multina ional). Liderii trebuie s  
beneficieze de în elegerea tehnologiilor militare relevante i a modului în care 
performan a, în fiecare ramur  tehnologic  în parte, poate fi încorporat  în 
organiza ie, prin procesul doctrinar, management i echipamente de lupt , cu 
finalitate clar  - eficien a în lupt . 

Abordând zona conceptualiz rii, calit ile necesare liderului în 
îndeplinirea atribu iilor sale sunt date de cuno tin e, aptitudini, abilit i i capacit i 
specifice, iar competen a deriv  din aptitudini înn scute sau dobândite prin educa ie, 
antrenament sau experien . 

Competen ele conceptuale includ aptitudini cognitive necesare în elegerii 
universului strategic i opera ional complex i ambiguu, percep ia mediului, dat  de 
gradul de cunoa tere a rela iilor de politic  extern , economie i sisteme culturale 
care influen eaz  organiza ia, iar cele interpersonale presupun în elegerea 
demersurilor directive, interne i externe, ale organiza iei i capacitatea individului 
de a comunica eficient6. 

Liderii se confrunt  cu situa ii extraordinar de complexe, determinate de 
mediul dur i în care pu ine situa ii au solu ii clare i, mai mult, toate comport  
riscuri. O serie de probleme pot avea una sau mai multe solu ii, dar nicio solu ie nu 
are un grad ridicat de certitudine, i în acest caz, este important de în eles aspectele 
specifice pentru a face conexiunile cu situa iile similare i pentru a promova acele 
acte ce vor avea consecin e pozitive pe termen lung. Astfel, în ac iunile unificate 
inter-agen ii este necesar  în elegerea efectelor secundare i ter iare, care ar p rea 
rezonabile pe termen scurt, dar pot fi greu de acceptat pe termen lung, având în 
vedere faptul c  opera iile presupun angajarea, atât pe paliere letale ale ac iunilor 
militare, cât i pe cele de sprijin (acceptare) a popula iei. 

Analizând cadrul managerial referen ial de dezvoltare, putem afirma c  
fiecare lider î i formeaz  o structur  de cunoa tere complex , de-a lungul carierei, 
prin cursuri de perfec ionare, experien  i studiu individual. Pentru liderul militar, 
aceast  structur  a cunoa terii este o hart  imaginar  a mediului în care opereaz , 
care se prezint  ca o dinamic  a factorilor semnificativi i a rela iei cauz -efect. 
Pentru a descifra aceast  ,,hart ” este necesar  capacitate de observare, de conexiune 
a informa iilor i st rilor i de judecat  lucid , care s  determine modul în care cauza 
declan eaz  efectul. 

                                                 
5 Allison Abbe, Stanley N. Halpin, The cultural imperative for professional military education and leader development, in 
Parameters winter 2009, USArmy War College, p. 24 
6 R. Craig, Bullis, The NFP Strategic Leader, Parameters winter 2009, US Army War College, p. 36 
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Pentru construirea unui bun cadru managerial referen ial este nevoie, 
printre altele, de deschidere la experien e, control de sine i lejeritate în abordarea 
conceptelor abstracte7. Liderul trebuie s  fie predispus la noi experien e i accept ri 
de la cei cu care colaboreaz , aici în elegând atât subordona i, cât i membrii 
agen iilor. De asemenea, el trebuie s  fie chibzuit dar f r  s -i fie fric  s  
regândeasc  experien ele din trecut i s  înve e din ele. Tot aici, el trebuie s  se 
simt  confortabil în a utiliza unele concepte abstracte, mai pu in comune în mediul 
strategic, pentru c  la nivelul teatrului de opera ii aceste concepte vin pe filiera 
agen iilor. 

Pe m sur  ce liderii sunt promova i de la nivelul executiv (tactic), trecând 
prin cel operativ, pân  la cel strategic, ace tia dezvolt , pe etape, cadrele 
manageriale referen iale care men in acela i format, dar difer  în con inut. Ini iativa 
individual  este important  în dezvoltarea unui vast cadru referen ial i, în 
consecin , o parte a devenirii unui lider o reprezint  abordarea acestei activit i 
mentale ca interesant  i aduc toare de satisfac ie. Ast zi nu mai putem accepta 
liderii f r  deschidere, bloca i în abloane, gata s  aplice, f r  discern mânt, doctrine 
i manuale. Nevoia se îndreapt  spre oameni cu educa ie pluridisciplinar , gata s  

experimenteze cele mai noi op iuni manageriale tactice, operative i strategice i 
care, prin solu ii practice de succes, s  contribuie la îmbun t irea conceptelor 
strategice i doctrinare. 

Asem n tor analistului de informa ii, liderul, posesor al unui cadru 
referen ial bine dezvoltat, imagineaz  cu u urin  evenimentele care nu au un model 
perceptibil i predictibil pentru colaboratori, deoarece el este capabil s  în eleag  
adev rata situa ie i, cel mai important, tie în ce direc ie se vor îndrepta op iunile, 
cu condi ia s  nu apar  modific ri de esen  în informa iile pe care le de ine la un 
moment dat. În acest mod, liderii vor fi gata s  realizeze managementul unor 
evenimente care au cauze complexe, i s  ofere solu ii creative, fapt care le va 
permite luarea unor decizii proactive. 

În ac iunile unificate inter-agen ii, situa iile nu au rezolv ri simple, i de 
aceea, liderii trebuie s  fie capabili s  gândeasc  familii de probleme, ca sisteme de 
rezolvare, pentru ca deciziile s  se îndrepte spre realizarea obiectivelor într-un 
întreg. 

O abilitate important  în managementul problemelor, este de a vedea 
dincolo de relevan a informa iei primite i de a ti ce informa ie lipse te. Aceasta 
presupune identificarea de modalit ii multiple pentru în elegerea costurilor de 
oportunitate a variantelor de abordare i prognozarea efectelor indirecte pentru 
fiecare dintre ele. Nu este simplu de trecut de la un plan în care ac iunea militar  are 
rol principal, la altul, în care agen iile implicate, i care sprijin  ac iunea militar , 
devin structuri sprijinite de c tre organiza ia militar . 

În plus, acceptarea unui anume grad de risc este esen ial  pentru c  
op iunile sunt, în general, dificil de definit deoarece majoritatea informa iilor la 
dispozi ie sunt ambigue i incomplete. Cele mai multe op iuni au efecte secundare i 
ter iare, atât de complexe încât o predic ie precis  a finalit ilor acestora nu este la 
îndemân  i necesit  operarea eficient , în condi ii de incertitudine. Eficien a este 

                                                 
7 Ibidem, p. 37 
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dat  de capacitatea liderului de a identifica informa ia relevant , de a în elege 
semnifica ia proiectelor sau activit ilor agen iilor pentru op iunea sa strategic , i de 
a se debarasa de op iunile irelevante. 

Leadershipul în ac iuni unificate inter-agen ii reprezint  una dintre cele 
mai dificile ac iuni sociale, având în vedere prezen a riscurilor la toate nivelurile. 
Riscurile despre care vorbim nu sunt doar externe, ci ele se combin  cu 
vulnerabilit ile interne ale organiza iilor, mai ales atunci când vorbim de factorul 
coeziune. 

Capacitatea de a formula i articula obiective strategice i concepte cheie 
este poate cel mai important element al gândiri liderului strategic i presupune 
prefigurarea imaginii viitorului8. El trebuie s  conduc  organiza ia în dezvoltarea de 
planuri i strategii pentru a se adresa programelor pe termen mediu i lung, 
proiectate s  îndeplineasc  obiectivele organiza iei. Acest lucru necesit  în elegerea 
interac iunilor dintre mijloace, modalit i i finalit i pentru a aplica un management 
eficient sau a formula o strategie de succes. Un colectiv de strategi poate dezvolta i 
rafina strategia, dar liderul furnizeaz  direc ia, concep ia i concentrarea efortului. 

Acest lucru implic  nu numai imaginarea viitorului, ci solicit  ac iunea 
proactiv  pentru a modela viitorul mediu i pentru a intensifica ac iunea de atingere 
a obiectivului. La nivel strategic, scopurile pot fi îndep rtate ca timp i ar trebui s  
fie formulate pentru a cuprinde aspecte neprev zute, care reflect  rela ia organiza iei 
cu mediul aflat în permanent  schimbare.  

În ac iunile inter-agen ii, capacitatea de a vizualiza organiza ia militar  
împreun  cu agen iile i mediul, nu a a cum sunt, ci cum ar trebui s  fie în diferite 
etape de planificare, reprezint  materializarea real  a viziunii strategice. Rolul 
agen iilor în modelarea mediului este diferit i trece de la for a de sprijin la for a 
sprijinit , de la implicare la r mânere în expectativ , iar toate aceste roluri i 
schimb ri trebuie v zute în spa iu i mai ales în timp, i necesit  a fi raportate 
permanent la volumul de resurse pe care organiza iile îl au la dispozi ie. 

La nivel strategic, exist  o preocupare mai sc zut  pentru procesul intern 
i integrarea în sistem, i un interes sporit pentru modul în care organiza ia se 

încadreaz  în structurile de securitate i în arena interna ional . Sistemele 
organiza ionale la aceste nivele de in inter-rela ii complexe, i liderii strategici vor 
avea numeroase rela ii de raportare i coordonare. A adar, ei trebuie s  în eleag  
rolurile pe care le joac , grani ele acestor roluri, cerin ele i constrângerile lor, 
precum i a tept rile agen iilor.9  

Elementul critic pentru liderii militari este reprezentat de în elegerea 
rela iei dintre valorile stabilite i cele existente. Concomitent, ei stabilesc mecanisme 
de feedback care îi informeaz  despre impactul ac iunilor asupra valorilor stabilite 
de doctrin , politici, proceduri, reguli i comportamente.  

Competen ele interpersonale ale liderului strategic includ abilitatea de a 
construi un consens în cadrul organiza iei, abilitatea de a negocia cu agen iile 
guvernamentale sau non-guvernamentale, în încercarea de a configura sau influen a 
mediul extern, precum i abilitatea de a comunica pe palierul intern i extern. 

                                                 
8 Ibidem. 
9 Joint Special Operation University, Civil military operation and professional military education, Report, 2006 
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Pentru ca o ac iune s  fie coordonat  i eficient , este necesar  realizarea 
consensului pe o anumit  problematic  de management strategic sau opera ional.10 
Construirea consensului este un proces complicat, bazat pe în elegere eficient  i 
logic , care ar putea avea loc pe o perioad  extins  de timp. Consensul nu este o 
în elegere unanim , ci mai mult un compromis, între ceea ce accept  i ceea ce i-ar 
dori fiecare dintre p r i i are ca rezultat absen a piedicilor sau indiferen ei într-o 
activitate, permi ând ca o problem  aflat  în disput  s  se rezolve de la sine. Acest 
lucru necesit  implicarea tuturor p r ilor interesate, încurajarea particip rii, 
vizibilitatea problemelor, rezolvarea lor adecvat  i luarea deciziilor de colaborare. 
Chiar i când consensul e atins, liderul, organiza ia militar  sau agen ia trebuie s  
conlucreze continuu pentru a avea certitudinea c  decizia adoptat  se materializeaz  
ac ional. 

Liderii trebuie s  fie persuasivi i totu i dispu i s  fac  concesii atunci 
când este necesar pentru organiza ie. Construirea consensului este diferit  de 
direc ionare sau comand . În timp ce liderii militari, ca lideri organiza ionali, pot 
emite ordine directe, asemenea ordine au un impact sc zut în complexa lume a 
agen iilor. În rela iile pe orizontal  este imperativ s  se ajung  la un consens, pentru 
c  cei de acela i nivel nu vor r spunde la ordine. În esen , procesul de construire a 
consensului este certitudinea faptului c  în elegerea eficient  a luat locul 
problematicilor contencioase. Acest lucru aduce un câ tig în angajarea c tre scopuri 
pe termen lung i care se extind c tre viitor, ceea ce se întâmpl  de fapt în ac iunile 
inter-agen ii. 

A a cum am subliniat mai devreme, multe rela ii la nivel strategic sunt pe 
orizontal  i f r  o subordonare clar , iar în cadrul acestora liderii militari trebuie s  
se bazeze doar pe abilit ile lor de negociere. Negocierea de succes necesit  o gam  
de abilit i interpersonale i poate, cea mai important  abilitate, este aceea de a 
p stra o pozi ie ferm  în puncte nenegociabile, în timp ce se transmite, în mod 
simultan, respectul pentru participan i. Atributele personale care stau la baza acestei 
abilit i sunt calit i în ascultare, de diagnosticare a agendelor non-verbale i 
capacitatea de deta are de la procesul negocierii. Esen a unei negocieri de succes 
este transmiterea unei pozi ii clare într-o problematic , în timp ce se exprim  i 
bun voin  pentru compromis. 

Ac iunile unificate inter-agen ii, reprezint  mediul opera ional care solicit  
cu succes complexul proces de negociere, atingerea consensului, în elegerea i 
acceptarea situa iei, realizarea viziunii, concentrarea efortului i împ r irea 
succesului. 

Competen a cultural , dup  unii autori11, presupune mai multe 
componente: contextul schimbului cultural, trebuin e i oportunit i valorice 
interiorizate, motiva ii, cuno tin e, ac iuni promovate de protagoni ti. 

Atunci când contactele dintre purt torii a dou  culturi devin antagoniste, 
este de dorit s  se creeze zone de inter-comprehensiune, adic  un spa iu de întâlnire 
pe baza unor valori comune ce asigur  func ionarea unui dialog acceptabil. Aceast  
zon  face trecerea c tre un dialog efectiv, lipsit de pericole. 

                                                 
10 Ibidem 
11 Koester, Joline, Intercultural Competence, Interpersonal Comunication Across Cultures, Harper Collins Press, SUA, 1993, 
p.69. 
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Abilitatea inter-cultural 12, ca rezultat al procesului de înv are, tinde c tre 
dou  obiective: l rgirea capacit ii de percep ie i cre terea capacit ii de acceptare. 

Capacitatea de percep ie presupune s  fim capabili de a ne interoga 
certitudinea proprie i de a tr i insecuritatea ce rezult  din faptul c  nu putem 
interpreta ceea ce este str in cu grilele de lectur  prestabilite. Situa iile ambivalente 
angajeaz  st ri de insecuritate, pentru c  nu putem r spunde întotdeauna stimulilor 
externi prin reac ii obi nuite. Este de dorit ca prin educa ie s  favoriz m astfel de 
deschideri i s  le convertim în ceva fecund. Dac  militarii, prin preg tirea 
anterioar  plec rii în misiune sau prin experien , trec peste astfel de situa ii, nu 
acela i fenomen se produce în rela ia cu personalul agen iilor care, dac  nu au 
experien a dobândit , cu siguran  nu au g sit nici institu ia de educa ie/instruire 
care s  le ofere cadrul de preg tire necesar. 

Vorbind despre capacitatea de acceptare, putem afirma c  uneori, 
îndeosebi în situa ii de conflict, în întâlnirea cu str inii, exist  dou  moduri eronate 
de a reac iona: primul mod const  în a nega diferen a i a refuza acomodarea cu 
altul, iar al doilea mod const  în a-l recepta pe altul ca pe ceva negativ, a-l percepe 
cu du m nie, temere sau agresivitate. Marea problem  care apare în acest context nu 
este reac ia celor în uniform , ci mai ales, temerile pe care le manifest  
reprezentan ii agen iilor, atât în rela ia cu militarii, cât i cu popula ia autohton . 
Aici rolul militarilor este crucial, având în vedere ca responsabilitatea succesului sau 
e ecului misiunii le apar ine, pentru c  ei trebuie s  determine atât membrii 
agen iilor cât i popula ia s  lege acel fir al încrederii, cooper rii i comunic rii. 

Comunicarea se muleaz  pe jocul dintre ,,închidere i deschidere”13. A 
sesiza dinamica acestor limite comunica ionale fluctuante, înseamn  a ac iona în 
mod inteligent i pedagogic. Numai c , acest deziderat constituie o sfidare atât 
pentru demersurile teoretice cât i practice ale înv rii interculturale. Dac  la 
nivelul teoriei psihologice acest fenomen este u or controlabil, în practic  lucrurile 
sunt diferite i orice „închidere” manifestat  de popula ie în rela ia cu militarii va 
duce la trecerea acesteia de partea adversarului. De aici i nevoia permanent  pentru 
deschiderea mediului militar, ca form  de determinare a procesului de comunicare. 

Trebuie p strate i exploatate valorile vechi, identice sau non-identice 
culturii gazd , în chip contextual. Doar astfel individul va fi în acord cu o 
multitudine de stimuli culturali, poate diferi i, dar importan i, asigurându-se o 
receptare i o tr ire a diversit ii culturale din noul mediu. Este foarte plauzibil  
necesitatea restabilirii conjuncturale a unei alte ordini de priorit i axiologice. 

Dar, sunt obligatorii acumularea i semnificarea tuturor valorilor 
neexperimentate înc , pentru îmbog irea spiritual  a individului, ce este nevoit s  
treac  spre alte orizonturi culturale. S-ar p rea c  liantul comun, platforma de leg tur  
dintre diferi ii protagoni ti culturali, este de inut de meta-comunicare. Aceasta este 
constituit , dup  Demorgon14, din componente direct perceptibile precum dispozitivul 
nonverbal care înso e te comunicarea verbal , suportul imagistic, mimic , 
pantomimic , gesturi, t cere, mod de rostire a numelor proprii etc. 

                                                 
12 Niklas Haus, L’apprentissage intercultural: condition de realization et objectifs 
13 Constantin Cuco , Curs de pedagogie intercultural  
14 Ibidem 
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Aceast  meta-comunicare trebuie cunoscut  i cultivat  de militari, care, 
oricât de deschi i sunt la asimil ri culturale, nu au timpul fizic pentru a le des vâr i 
i, mai mult decât atât, trebuie recunoscut faptul c , în special prin contactul cu 

mediul, mai importante sunt gesturile i cuvintele pu ine i mai pu in în elese sunt 
teoriile i enun urile axiologice. 

Uneori, popula iile realizeaz  c  propriul cod cultural se dovede te inapt s  
exprime date ale noii realit i i c  este necesar s  intre în codul cultural al 
alian ei/agen iilor, apropiind noul cod de subiec ii str ini. 

Se creeaz  un fel de al treilea spa iu cultural (un fel de meta-cod sau meta-
cultur ), ce împrumut  câte ceva din cele dou  coduri de referin . Obiectivul unei 
form ri interculturale ar putea fi tentativa de a ie i din culturo-centrism prin crearea 
unui cadru intermediar între cele dou  coduri culturale. Acest nou cod este dorit, ca 
o condi ie a succesului, dar nu poate fi pus doar în sarcina institu iei militare, ci i a 
celei civile, educa ionale, care trebuie s  gândeasc , s  planifice i s  urm reasc  
modul în care noul context prinde contur, este acceptat, este sus inut i mai ales are 
ansa permanen ei. 

 
II. EDUCA IA INTERCULTURAL  
 
Dezvoltarea personalit ii liderului militar presupune un complex i 

continuu proces de asimilare de cuno tin e (dezvoltare cultural  con tient ) 
combinat cu o permanent  experimentare organiza ional . 

Con tientizarea cultural  a devenit un factor important pentru lideri, în 
care cultura afecteaz  ac iunile militare, pentru c , în diferite contexte culturale, 
liderii eficien i se adapteaz  noilor situa ii, realizând c  ac iunile i cuvintele lor pot 
fi interpretate diferit în contexte culturale diferite. 

Ca i celelalte competen e, con tientizarea cultural  cere auto-cunoa tere, 
auto-dezvoltare i adaptabilitate. Pentru a realiza aceste cerin e este necesar ca liderii 
s  aib  formate bazele cunoa terii i înv rii culturale înc  din timpul în care sunt 
studen i militari. 

Liderii cu experien  stabilesc un climat care promoveaz  ierarhic un mod 
descentralizat de comand  i control, ceea ce armata nume te comanda misiunii. 

În acela i timp, subordona ii trebuie s  simt  în permanen  prezen a 
spiritului comandantului în interiorul organiza iei, în special în punctele de decizie, 
pentru c , doar în acest fel, va fi în eleas  importan a efortului conjugat în succesul 
ac iunii militare. 

Provoc rile mediului solicit  asumarea unui model educativ care s  
favorizeze întâlnirea i cooperarea între mai mul i parteneri, uneori total diferi i ca 
preg tire i instruire, cum ar fi cei apar inând diverselor agen ii civile15.  

Pentru realizarea educa iei multi-disciplinare, este nevoie ca educa ia 
militar  s  cuprind  elementele educa iei interculturale, având în vedere caracterul 
multina ional al opera iilor de stabilizare i reconstruc ie i cel atât de divers al 
ac iunilor unificate inter-agen ii. 

                                                 
15 Field Manual, FM 1- The Army, Departament of the Army, USA, 2005, Chapter I. 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
187

Primul nivel al acestei educa ii este cel de transmitere a cuno tin elor i 
problematizare a în elegerii, cuprinzând abordarea, extinderea i cunoa terea. 

Abordarea istoriei i geografiei, se face prin pozi ion ri mai pu in 
etnocentrice, prin critica prejudec ilor, deschidere interna ional  i relevarea 
interdependen elor. Aceast  atitudine determin  ca, în formarea liderilor militari, 
sintagma „a fi” s  se manifeste în spirit de în elegere, acceptare i rela ionare 
intercultural . 

Dezvoltarea unui sistem educa ional cooperativ, în care toate componentele 
spirituale ale comunit ii s  se reuneasc , este un proces imperios necesar. Chiar 
dac  la nivelul educa iei liderilor militari operativ/strategic acest sistem exist , el 
trebuie transferat la toate nivelurile i mai ales la toate institu iile care preg tesc 
personalul pentru activit i interna ionale. R zboiul, ca ac iune social , are o 
filozofie aparte i, pornind de la acest fapt, liderii trebuie s  în eleag  filozofia 
existen ei sociale, conflictele interioare, credin a i dorin a precum i reac iile 
sociale în raport cu filozofia societ ii la care se refer . 

Crearea premiselor egalit ii anselor pentru indivizi i comunit i, prin 
strategii i politici coerente reprezint  o alt  cerin  a educ rii. În acest caz, solu ia 
este dat  de capacitatea de a-i în elege pe cei de lâng  noi, de dorin a de a sprijini 
transformarea, i nicidecum de una de impunere a unui model. Rolul militarilor i în 
general, al membrilor agen iilor, trebuie s  treac  rapid de la cunoa tere/experien  
la dorin a de a consilia, de a fi util social, de a pune în practic  cuno tin ele într-un 
mediu ostil i în condi ii de permanente pericole. 

Revizuirea conceptului de laicitate i crearea premiselor pentru valorizarea 
referin elor religioase este solicitat  mai ales în zone cu popula ie islamic . În acest 
caz, înv mântul occidental este tributar prin laicizare, având în vedere c  i-a 
pierdut în bun  m sur  capacitatea i r bdarea de a analiza, accepta i exploata 
partea religioas  a înv mântului din societ ile orientale. De aceea, este necesar de 
analizat i acceptat faptul c  societ ile musulmane împletesc religia cu via a socio-
economic  i c  prima este, de foarte multe ori, considerat  mai important  decât 
bun starea material  sau progresul social. 

Deschiderea c tre interna ionalizarea informa iilor provenite din diferite 
civiliza ii, trecute sau prezente, trebuie s  fie o realitate a opera iilor de stabilizare i 
reconstruc ie, având în vedere faptul c  societatea este obiectul schimb rii, 
moderniz rii i implicit „culturaliz rii moderne”. Schimbul cultural trebuie s  fie 
reciproc acceptat pentru c  este principala form  de respect social. 

Revenind la educa ia formal , desf urat  în institu ii de înv mânt 
superior, trebuie s  subliniem faptul c , educa ia cu scop de solidarizare i acceptare 
nu este o problem  pe termen scurt, ci o ac iune ce pretinde un evantai de demersuri 
prospective. Instan elor educative le sunt fixate câteodat  obiective oarecum 
antinomice: pe de o parte, obiectivele educa iei sunt exprimate în termeni de 
con inuturi, desf urare metodic , eficacitate imediat , selec ie i competi ie, 
preg tirea for ei profesioniste, iar pe de alt  parte, de cristalizare a atitudinilor de 
solidaritate, de cultivare a unor comportamente i atitudini spirituale, formative16. 

                                                 
16 Constantin Cuco , Curs de pedagogie intercultural  
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Abordând domeniul cultural, o defini ie comprehensiv  vom g si la 
Micheline Rey care sus ine faptul c  ,,Cine spune intercultural, spune în mod necesar, 
plecând de la sensul plenar al prefixului inter: interac iune, schimb, deschidere, 
reciprocitate, solidaritate obiectiv . Spune, de asemenea, dând deplinul sens 
termenului cultur : recunoa terea valorilor, a modurilor de via , a reprezent rilor 
simbolice la care se raporteaz  fiin ele umane, indivizi sau societ i.”17 

În acest sens, este necesar ca nu doar terminologia s  fie în eleas , ci i 
conceptele trebuiesc disecate, probate, exersate, aplicate i stabilite ca elemente 
lucrative în procesul colaborativ în cadrul ac iunilor unificate inter-agen ii. 

Abordarea intercultural  are, la nivelul realit ii, al descrierii obiective i 
tiin ifice, dou  dimensiuni, ea invit  la a lua act de dinamica interac iunilor 

realizate prin comunicare, migra ie, mi c ri ale popula iei (regionale sau 
transcontinentale) i de a recunoa te realitatea interac iunilor care dau o anumit  
form  comunit ilor care se transform . 

Întreaga via  i orice rela ie este dinamic , orice cultur  este hibrid  i noi 
suntem, într-un fel sau altul, imigran i sau hibrizi. Paradoxal, nu este u or nici a lua 
în considera ie aceste schimb ri i nici a le accepta întotdeauna. Plecând de aici, la 
nivelul proiectului de educa ie i de organizare social , abordarea intercultural  
invit  la a face astfel încât aceste interac iuni s  concureze la respectul reciproc i 
apropierea unuia de cel lalt. 

În acela i timp, abordarea intercultural  refuz  tentativa folcloric  i 
caricatural  de apropiere a unei culturi, stigmatizarea sau ierarhizarea valoric  a 
culturilor. 

Pe de alt  parte, comunicarea intercultural  este acel schimb sau tranzac ie 
valoric , înso it  de în elegerea semnifica iilor adiacente, între persoane sau grupuri 
care fac parte din culturi esen ial diferite. Schimburile se pot realiza la nivel ideatic, 
verbal, nonverbal, comportamental, fizic, obiectual, organiza ional i se pot 
manifesta implicit sau explicit, incon tient sau deliberat. Comunicarea intercultural  
presupune, de asemenea, adaptarea, care la rândul ei se constituie în sine o mi care 
contradictorie. Ea presupune deschiderea asupra mediului dar i o receptare a unor 
stimuli a a cum sunt ei la un moment dat printr-o necesar  dar dificil  acomodare. 
Sunt situa ii când mediul preseaz  asupra noastr , obligându-ne s  ne transform m i 
astfel, apare procesul de asimilare, respectiv de modific ri interne datorate stimulilor 
externi. Ca subiect autonom, structurat, trebuie s  recept m modific rile exterioare 
pentru a face din ele modific ri interne, dup  legile proprii. Acomod rile i 
asimil rile nu sunt separate unele de altele, ele conlucreaz , reglând i echilibrând 
rela ia individului cu lumea. 

Fenomenul trecerii spre o alt  cultur  poate fi în eles mai u or apelând la 
conceptul de topologie, preluat din matematic 18. Topologia este o ramur  a 
matematicii care studiaz  procesul conserv rii unor propriet i fundamentale ale 
unor figuri atunci când acestea apar în contexte cu totul schimbate (de pild , atunci 
când foaia de hârtie, pe care am desenat un triunghi, este deformat , mototolit ). Cu 
alte cuvinte, se are în vedere o serie de invariabile care supravie uiesc unor 

                                                 
17 Ibidem 
18 Ibidem 
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modific ri. La nivel cultural, constantele pot fi verbale, tematice sau formale19, iar în 
acest context apare operant conceptul de univers cultural i nevoia competen ei 
culturale. 

 
ÎN LOC DE CONCLUZII 
 
F r  a face apel la speciali ti, via a ne determin  s  con tientiz m 

provoc rile, iar experien a ne dovede te c  pentru a r spunde la provoc ri calea este 
una singur  – lucrul în echip . 

Utiliz m foarte des termenul „comprehensiv” i totu i ac ion m fiecare pe 
palierul propriu de cunoa tere. Abord m fiin a, contextul, provocarea i solu ia 
bazându-ne pe conceptele teoretice pe care le st pânim. 

Drumul pe care îl propun este eforul comun, ra ional i emo ional, ce 
trebuie s  fie o coal  a împ rt irii experien ei i cunoa terii profesionale în 
procesul educa ional. Este necesar s  g sim împreun  nu doar modelul a teptat, ci i 
formula transform rii teoriei în realitate în ciclurile permanente ale educa iei 
militare. 
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INFORMAL SAU INFORMA IE  
ÎN STABILIREA COECHIPIERILOR? 

 
 

C t lin STANCU∗ 
 
 

Rezumat: Lucrarea de fa  caut  s  exploreze mecanismul prin care indivizii 
doresc s  lucreze cu al i indivizi. Având la baz  teorii despre re ele de sfat/sf tuire (advice 
networks) i re ele informale se observ  un fapt ce ar putea avea importan  în procesele de 
decizie la nivel managerial. Prin intermediul unei analize de re ea desf urat  cu softul 
UCINET se arat  faptul c  indivizii aleg s  fac  parte din echipe pentru rezolvarea de sarcini 
din ra iuni utilitariste (informa ia pe care o g sesc la alteri), decât din ra iuni informale. 

Termeni cheie: lucru în echip , analiz  de re ea social , UCINET, advice networks, 
re ele informale. 

 
Abstract: The present paper seeks to explore the mechanism through which 

individuals seeks to work with other colleagues. Starting from theories about advice networks 
and informal networks we can observe facts that can influence decisional processes. Running a 
UCINET network analysis I show that individuals seek to choose their team mates for solving 
tasks having in mind utilitarian reasons rather than informal reasons.  

Key terms: team work, social network analysis, UCINET, advice networks, informal 
networks. 

 
 
INTRODUCERE 
 
Granovetter (1973), ofer , prin conceptualizarea leg turilor tari i slabe, 

unul dintre cele mai cunoscute exemple prin care putem în elege importan a re elelor 
parcurse de fluxul informa ional. Îns , în ceea ce prive te analiza de re ea social  
(social network analysis) teoriile i factorii explicativi s-au multiplicat cu o 
rapiditate foarte mare. Dac  în perioada de început a cercet rilor al c ror obiect era 
dat de analiza re elelor sociale întâlneam explica ii ce veneau atât din cercetarea 
experimental  cât i cea de teren (Katz, 2004), perioada actual  aduce în fa  
rezultate din cercet ri aplicate ce au în vedere concepte mai bine definite, îns  i 
ob inute prin intermediul puterii de calcul dezvoltat . În lucrarea de fa  voi realiza o 
analiz  de re ea ce face referire la fluxul de informa ie i leg turile informale 
dezvoltate în cadrul unui grup constituit de membrii unei organiza ii de voluntari. 

 
 
 

                                                 
∗ Sociolog, absolvent al Facult ii de Sociologie i Asisten  Social  din cadrul Universit ii din Bucure ti. 
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GRUP, RE ELE INFORMA IONALE I LEG TURI INFORMALE 
ÎN ANALIZA DE RE EA SOCIAL  
 

Este de la sine în eles faptul c , grupul reprezint  unul dintre cele mai 
importante concepte tiin ele sociale. Importan a acestuia este p strat  i în 
domeniul analizei de re ea, grupul putând fi în eles din dou  perspective (Borgatti et 
al., 1998). Putem vedea grupul ca unitate de analiz , existând indicatori ce 
caracterizeaz  grupul sau putem vedea interac iunile desf urate în cadrul acestuia. 

În ceea ce prive te analizele de re ea social  al c ror scop era ob inerea de 
explica ii din perspectiva fluxului informa ional, întâlnim mai multe contribu ii. 
Borgatti, al turi de Cross (2003), analizând o comunitate de 37 de farmaci ti observ  
c  fluxul informa ional în cadrul unei re ele poate fi explicat prin urm torii factori: 
cunoa terea nivelului de expertiz  al celorlal i membri, cunoa terea abilit ilor i 
capacit ilor dobândite de ace tia, dar i de accesul la modul acestora de a gândi. 

O alt  contribu ie în ceea ce prive te circula ia informa iei în grupuri, vine 
din partea lui Yang i Tang (2004). Analiza fluxului de informa ie în re elele 
alc tuite din cei peste 100 de studen i, arat  faptul c  informa ia (sub forma de sfat) 
este important  în explicarea coeziunii grupului. 

Leg turile în re elele sociale pot fi clasificate i dup  gradul lor de 
formalizare (Katz, 2004), în func ie de acest criteriu întâlnind leg turi formale, cât i 
informale. Bineîn eles, un grup nu poate dezvolta exclusiv un anume tip de leg turi, 
acestea coexistând. Cercetarea întreprins  de Allen et al. (2007), asupra unui grup de 
indivizi ce activeaz  într-un departament de cercetare i dezvoltare, subliniaz  
importan a leg turilor informale în rezolvarea de probleme. Totu i, autorii 
men ioneaz  faptul c  acest tip de leg tur  nu este unul ce poate fi explicat în 
totalitate, dar nu trebuie s  fie omis din analiz . Un alt aspect important, relevat de 
cercetare, este dat de faptul c  proximitatea joac  un rol important în func ionarea 
grupurilor. Grupurile caracterizate de un grad ridicat de proximitate, au avut 
rezultate mai bune în activit ile desf urate. 

Proximitatea, ca element important în analiza de re ea, este sus inut i de 
Borgatti i Lopez-Kidwell (2009). Acest element contribuie i poate ac iona 
asemenea unui catalizator în ceea ce prive te fluxurile de informa ie transmise în 
cadrul unei re ele. 

Leg turile informale reprezint  cel lalt pol important al explica iei. Oh et 
al. (2004), vorbind despre conceptul de capital social al grupului, observ  i rolul 
leg turilor informale. Acest tip de leg turi este important pentru grup, îns , pentru 
func ionarea optim  a acestuia, este sugerat  necesitatea existen ei unui nivel mediu 
al leg turilor informale. 

În analiza performan ei indivizilor i a grupurilor, Sparrowe et al. (2001) 
observ  c  centralit ii indivizilor afla i în re ele informa ionale (advice) corespunde 
centralitatea indivizilor afla i în re eaua formal  (in-role), cât i cea informal  
(extra-role). 
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OBIECTIV 
 
Având aceste repere teoretice, analiza de re ea întreprins  î i propune, într-

o manier  exploratorie, s  vad  ce determin  într-o m sur  mai mare alegerea 
coechipierilor, faptul de a avea dezvoltate rela ii informale sau importan a oferirii 
expertizei, pentru îndeplinirea de sarcini în grupul în care activeaz . 

 
DATE I METOD  
 
Datele au fost culese în cadrul unei organiza ii de voluntari printr-un 

chestionar aplicat online1. Chestionarului aplicat au r spuns to i cei 10 membri ai 
organiza iei, opt de sex feminin, iar doi de sex masculin. 

Prin întreb rile sociometrice adresate, am urm rit s  m sor aspecte ce 
vizeaz  circula ia informa iei din cadrul grupului, cât i rela iile informale. 
Circula ia informa iei am m surat-o prin intermediul a dou  întreb ri: „Când 
întâmpina i o problem  referitoare la o activitate ce ave i de îndeplinit, care sunt 
persoanele c rora le cere i sfaturi cu privire la rezolvarea acestora? (r spuns 
multiplu)”(sfat) i „Când întâmpina i o problem  referitoare la o activitate ce ave i 
de îndeplinit, care sunt persoanele c rora nu le cere i sfaturi cu privire la 
rezolvarea acestora? (r spuns multiplu)”(sfat_nu) Astfel, am m surat atât leg turile 
pozitive, cât i pe cele negative. Rela iile informale la nivelul grupului au fost 
m surate prin întrebarea: „Cu care din persoanele urm toare sunte i prieten/ ? 
(r spuns multiplu)” (prieten). Întreb rile expuse anterior reprezint  modalitatea prin 
care am m surat variabilele independente. 

Variabila dependent , alegerea coechipierilor pentru un proiect viitor, a 
fost m surat  prin întrebarea: „Cu care din urm toarele persoane a i dori s  lucra i 
pentru urm torul proiect? (r spuns multiplu)” (coechipier). 

Pentru a testa aceast  rela ie voi utiliza programul UCINET 6. De 
asemenea, tot prin intermediul acestui soft voi calcula i alte statistici cu privire 
re elele analizate. 

 
REZULTATE 
 
În ceea ce prive te statisticile la nivel primar, observ m c , în cele patru 

re ele create, num rul de alteri conecta i la ego variaz  între 2,4 i 4,2, densitatea 
între 0,222 i 0,467. Alterii cei mai importan i în re ea, conform statisticilor, sunt 7,5 
i 1. 

Corela iile reprezint  un prim pas în descifrarea rela iei dintre variabilele 
independente i variabila dependent . Corela iile QAP, indic  faptul c  exist  
asocieri între variabilele independente i variabila dependent  (vezi anex ). 

Utilizarea regresiei ofer  clarific ri asupra factorului care influen eaz  
alegerea coechipierilor. Pentru modelul utilizat este indicat un coeficient de 

                                                 
1 www.qualtricks.com 
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determinare, R2=32,7%, astfel, aproape o treime a varia iei variabilei dependente 
fiind explicat  de variabilele introduse în model. Dintre predictorii utiliza i în model 
numai cei referitori la apartenen a la re ele informa ionale au p<0.05. Prin aceasta, 
am putea afirma c  selectarea coechipierilor pentru sarcini viitoare se face mai mult 
într-o manier  utilitarist , ra ional , i nu având la baz  considerente informale. În 
tabelele de mai jos sunt prezentate rezultatele rul rii regresiei: 

 
MODEL FIT2 

 

                R-Square    Adj R-Sqr      P-Value          Obs        Perms  

            ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  

      Model              0.327        0.304        0.000           90         2000  

 

REGRESSION COEFFICIENTS 

Un-Stdized Stdized Coef      P-value     As Large     As Small      Std Err  

   ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------  

           sfat      0.24404      0.21719      0.01849      0.01849     0.98201    0.12312  

       prieteni      0.01688      0.01695      0.44728      0.44728    0.55322      

0.10652  

        sfat_nu     -0.43326     -0.43066      0.00050      1.00000   0.00050      

0.11887  

      Intercept      0.55442      0.00000      0.00000      0.00000   0.00000     0.00000 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Valori încadrate – valori semnificative. 
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LIMITE 
 
Desigur, analiza întreprins  are i o serie de limite. Prima limit  poate fi 

considerat  de variabilele alese. De exemplu, termenul de prieten utilizat pentru 
m surarea informalit ii din grup poate fi în eles în mod diferit de c tre responden i. 
Mai mult, pentru o mai bun  m surare, ar putea fi introduse i întreb ri care s  
m soare gradul sau domeniul în care informa iile sunt oferite sau cât de puternice 
sunt rela iile informale. O alt  surs  de eroare în model ar putea fi dat  i de ordinea 
întreb rilor din chestionar. 

 
CONCLUZII 
 
Rezultatele ob inute pot fi considerate un prim pas, în în elegerea 

mecanismului ce st  la baza alegerii colegilor pentru a duce la îndeplinire sarcinile 
ce urmeaz  a fi trasate. Acest fapt poate avea implica ii pozitive în deciziile 
managerilor cu privire la formarea de echipe de lucru. De asemenea, este de 
remarcat faptul c , pentru indivizi sunt importante informa iile i mai pu in structura 
informal . Îns , acest lucru trebuie verificat mai în profunzime, demersul de fa  
fiind numai unul exploratoriu. 
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Anex  
 
 

Figura nr.1 - Sociogram  ce con ine r spunsurile la întrebarea referitoare  
la leg turile informale 

 
 
 
 

Figura nr. 2 - Sociogram  ce con ine r spunsurile la întrebarea referitoare  
la cererea de sfaturi 
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Figura nr. 3 - Sociogram  ce con ine r spunsurile la întrebarea referitoare  
la indivizii evita i în cererea de sfaturi 

 
 

 
 
 

Figura nr. 4 - Sociogram  ce con ine r spunsurile la întrebarea referitoare  
la coechipierii cu care se dore te colaborarea pentru proiectul urm tor. 
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CORELA II QAP 
 

QAP Correlations 
 
                     1                 2          3         4 
                coechipier   prieten   sfat   sfat_nu 
                ------ ------ ------ ------ 
  1 coechipier   1.000  0.239  0.421 -0.538 
  2   prieteni   0.239  1.000  0.242 -0.394 
 3        sfat   0.421  0.242  1.000 -0.465 
  4    sfat_nu  -0.538 -0.394 -0.465  1.000 
 
QAP P-Values 
                     1                 2          3         4 
                coechipier   prieten   sfat   sfat_nu 
                ----- ----- ----- ----- 
  1 coechipier  0.000 0.029 0.001 0.000 
  2   prieteni  0.029 0.000 0.019 0.001 
  3   sfat  0.001 0.019 0.000 0.000 
  4   sfat_nu  0.000 0.001 0.000 0.000 
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Sec iunea a III-a 
Rezilien a i interven ia în situa ii de criz  i dislocare a for elor 
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TULBURAREA DE STRES POSTTRAUMATIC. 

DIAGNOZ  I MODELE EXPLICATIVE 
 
 

Veronica BÎTIU∗ 
 
 

Rezumat: Odat  cu apari ia DSM V, tulburarea de stres posttraumatic este 
introdus  în categoria tulbur rilor legate de traum  i al i agen i de stres. Dac  modelele 
diatez -stres explic  etiologia tulbur rii, iar modelele mai recente sus in importan a 
evalu rilor subiective în men inerea simptomatologiei, modelele adapt rii conceptualizeaz  
reac ia la traum  ca un continuum al adapt rii. Pentru diagnoza tulbur rii de stres 
posttraumatic este necesar  abordarea metodologic  mixt , atât cantitativ , cât i calitativ . 

 
Abstract: With the advent of post-traumatic stress disorder, DSM V is introduced 

into the category of disorders related to trauma and other stress agents. If diathesis-stress 
model explains the etiology of the disorder and more recent models support the importance of 
maintaining subjective assessments of symptoms, patterns of adaptation to trauma 
conceptualized as a continuum reaction of adaptation. For diagnosis of PTSD is needed mixed-
method approach, both quantitative and qualitative. 

 
 
I. TULBURAREA DE STRES POSTTRAUMATIC. EVOLU IE 

CONCEPTUAL  I CRITERII ACTUALE DE DIAGNOSTIC 
 
Apari ia sindromului de stres posttraumatic este asociat  cu experien a 

r zboaielor, cutremurelor, accidentelor de avion, ma in  sau tren. Dezvoltarea 
ulterioar  a conceptului i cercet ri sistematice asupra stresorilor traumatici au fost 
întreprinse abia dup  terminarea r zboiului americano-vietnamez. Experien a 
traumatic  a multor solda i din acel r zboi a condus la conturarea a a-numitului 
„sindrom post-Vietnam”. Reac iile posttraumatice în mas  datorate r zboaielor, 
catastrofelor, cataclismelor sau dezastrelor naturale sau provocate de om au 
determinat apari ia unei noi entit i clinice – sindromul de stres posttraumatic. 
Termenul apare pentru prima dat  în 1980 în Manualul de Diagnostice-Statistice ale 
Bolilor Psihiatrice (DSM III). 

În consecin , înc  de la apari ia a treia a DSM-ului (APA, 1980) i în 
ICD-10 (OMS, 1992), tulburarea de stres posttraumatic nu mai era conceptualizat  
ca reac ie acut , temporar , a persoanelor s n toase. Caracterul cronic al 
simptomelor, persisten a lor în timp erau stabilite ca i criterii de diagnostic. Dac  
pân  la apari ia DSM V, tulburarea de stres posttraumatic reprezenta singura form  
de psihopatologie pentru care era necesar  specificarea unui eveniment etiologic, 
una dintre modific rile principale aduse de noua edi ie a manualului (DSM V, 2013) 
este apari ia unei categorii speciale a tulbur rilor rela ionate traumei i asociate cu 
anumi i stresori. Prin urmare, tulburarea de stres posttraumatic este inclus  în 

                                                 
∗ Psiholog, U.M. 01607 Cluj-Napoca, M.Ap.N. 
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categoria tulbur rilor legate de traum  i al i agen i de stres. Recunoa terea clinic  
a modalit ilor variate de experien iere a distresului, ca rezultat al unei experien e 
traumatice, i cercet rile tiin ifice întreprinse, au determinat modific ri ale 
criteriilor de diagnostic ale tulbur rii de stres posttraumatic. Conform DSM IV, 
pentru diagnosticarea PTSD era necesar  evaluarea a dou  componente distincte: 
identificarea unui eveniment traumatic (A1) i dezvoltarea unei reac ii de team , 
neajutorare sau oroare în urma confrunt rii acestuia (A2). Versiunea inclus  în DSM 
V renun  la aceast  departajare, criteriul A2, referitor la reac ia pe care o 
declan eaz  evenimentul, fiind eliminat. Cercet rile au demonstrat faptul c  acest 
criteriu nu contribuie la acurate ea diagnosticului. 

În ceea ce prive te criteriul A (stresorul), DSM V specific  mai clar ce 
reprezint  un eveniment traumatic: expunerea la moarte, amenin area cu moartea, 
r ni grave sau posibilitatea de a fi grav r nit i introduce violul sau amenin area cu 
violen a sexual  ca i eveniment traumatic. 

O aten ie deosebit  se acord  simptomelor legate de comportament. Dac  
în DSM IV cele 17 simptome erau grupate în trei categorii distincte (criteriile B, C, 
D), apari ia DSM V aduce o serie de modific ri importante i în categorizarea 
simptomelor specifice, prin ad ugarea unei categorii noi, pe lâng  cele trei 
anterioare, cogni iile negative i dispozi ia afectiv . Bazat pe studiile de analiz  
factorial , criteriul C (evitarea) din DSM IV a fost separat în dou  criterii:  
C (evitarea) i D (alterarea negativ  a cogni iilor i a dispozi iei afective). Acest nou 
criteriu de diagnostic se refer  la diferite tipuri de sentimente, de la învinov irea 
persistent  i distorsionat  (de sine sau a celorlal i), la înstr inare, interes 
semnificativ mai redus fa  de activit i, sau incapacitatea de a- i aduce aminte 
aspecte cheie ale evenimentului. 

Modific ri mai subtile apar i rela ionat cu definirea celorlalte criterii de 
diagnostic. De exemplu, criteriul E, privind hiperactivitatea fiziologic , este completat cu 
descrierea unor reac ii agresive, neglijen  sau comportamente de auto-sabotare. 

În DSM V se renun  la departajarea între formele acut  i cronic  a PTSD 
pe baza criteriului temporal. O alt  condi ie care ar putea s  apar  este ca 
simptomele s  se manifeste dup  ase luni de la evenimentul traumatic, caz în care 
PTSD este specificat  ca având un debut târziu. 

A fost introdus in DSM V ca i subtip clinic, PTSD „cu simptome 
disociative”, dac  persoana raporteaz  existen a sentimentelor de depersonalizare 
sau derealizare. 

În privin a diagnosticului diferen ial, diagnosticul de PTSD poate fi 
considerat numai dac  simptomele posttraumatice persist  în timp, dep ind 
intervalul de o lun  de la eveniment. Dac  acestea dispar, sau se amelioreaz  în 
prima lun  dup  eveniment, este diagnosticat  tulburarea de stres acut (ASD), iar 
dac  nu poate fi identificat un eveniment traumatic rela ionat cu simptomatologia 
specific , este pus diagnosticul de tulburare de adaptare. 

În privin a comorbidit ii, PTSD prezint  rate mai crescute mai ales cu 
depresia major  (Campbell, Felker, Liu, Yano, Kirchner, Chan, 
Rubenstein&Chaney, 2006), abuzul de substan e (Stewart, 1996; Rush, Coffey, 
Baschnagel, Drobes&Saladin, 2008) sau alte tulbur ri de anxietate (Gizburg, Ein-
Dor, Solomon, 2010). 
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II. EPIDEMIOLOGIE 
 
Tulburarea de stres posttraumatic este o tulburare cu o prevalen  de via  

de 10% pentru femei i 5% în cazul b rba ilor, iar pentru cei care au fost expu i 
traumelor, 20% pentru femei i 8% pentru b rba i. 

Potrivit „US Department of Veterans Affairs”, 3,6% dintre b rba i i 9,7% 
dintre femei vor dezvolta PTSD la un moment dat în via , conform unui studiu 
realizat în perioada februarie 2001 – aprilie 2003 („The National Comorbidity 
Survey Replication”). 

În cazul militarilor care au luptat în Iraq i Afganistan, un procent cuprins 
între 11 – 20% (1 din 5 militari, adic  peste 300000), prezint  simptome ale 
tulbur rii de stres posttraumatic (Afganistan: 6 – 11%, Iraq: 12 – 20%). 

 
III. MODELE ALE TULBUR RII DE STRES POSTTRAUMATIC 
 
3.1. Modele explicative 
Primele modele explicative abordau modalit i de reprezentare unice 

(reprezentarea sub form  de scheme cognitive versus re ele asociative de inspira ie 
neuronal ). Modelele explicative mai recente abordeaz  în paralel tipuri diferite de 
reprezent ri, pentru a reda cât mai aproape de realitate complexitatea tulbur rii i 
interac iunile de la nivel cognitiv, comportamental, afectiv i neurobiologic. 

Cea mai important  contribu ie a primelor teorii privind dezvoltarea 
PTSD, este legat  de transform rile la nivelul schemelor cognitive provocate de 
evenimentul traumatic. În teoria asump iilor distruse, elaborat  de Janoff-Bulman 
(1992), sunt prezentate pentru prima dat  cele trei asump ii principale puse sub 
semnul întreb rii în urma unei experien e traumatice: lumea este binevoitoare, lumea 
are semnifica ie, sinele este merituos. 

Conform teoriilor proces rii informa ionale (con inutul este redat sub 
forma re elelor conexioniste), Foa, Stekee&Rothbaum (1989) au construit imaginea 
unei re ele asociative a fricii, sugerând c  ceea ce determin  diferen ierea între 
PTSD i alte tulbur ri anxioase este faptul c  evenimentul traumatic va distruge 
asum iile anterioare privind siguran a personal . Mai târziu, Foa&Rothbaum (1998) 
au dezvoltat teoria i au prezentat-o ca i teoria proces rii emo ionale, conform 
c reia, rigiditatea i nu caracterul pozitiv sau negativ al convingerilor anterioare 
traumei determin  vulnerabilitatea individual , aceasta producând disocieri i 
determinând formarea unei structuri izolate a fricii, care, fiind separat  de baza de 
date comun  a amintirilor autobiografice, e rezistent  la schimbare. 

Modelul persisten ei PTSD propus de Ehlers i Clark (2000), în care 
formatele reprezenta ionale sunt multiple, sus ine faptul c  reac ia patologic  în 
urma traumei apare când persoanele proceseaz  eronat atât stimulii traumatici cât i 
consecin ele traumei, amenin area fiind perceput  ca prezent . Autorii au identificat 
multiple erori de ra ionament pe care persoanele le fac în interpretarea informa iei 
traumatice: fie a evenimentului, fie a reac iei la acesta, fie cu referire la simptomele 
PTSD. 
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Un model integrator este modelul SPAARS (Schematic, Propozi ional, 
Analog i Asociativ) propus de Dalgleish (2004). Conform acestui model, schemele 
cognitive sunt instan a de evaluare i de extragere a semnifica iei evenimentelor. 
Reprezentarea propozi ional  este similar  acelor informa ii din memorie care sunt 
accesibile verbal (VAM). Sistemul analogic stocheaz  informa ia în form  
perceptiv  i acompaniaz  nivelul propozi ional. Reprezent rile asociative sunt 
similare re elelor fricii, reprezentând în primul rând modul în care informa ia codat  
diferit este interconectat . 

Modelele mai recente sus in importan a pe care evalu rile subiective i 
extragerea de semnifica ii o au în men inerea simptomatologiei.  

 
3.2. Modele ale adapt rii posttraumatice 

În ultimele decenii, cercetarea efectelor psihologice ale traumei a cunoscut 
o important  tranzi ie influen at  de schimb rile paradigmatice datorate dezvolt rii 
psihologiei pozitive. Studiile anterioare erau focalizate pe investigarea prioritar  a 
psihopatologiei posttraumatice. În cercet rile actuale, reac ia la traum  este 
conceptualizat  ca un continuum al adapt rii, cu diferite nivele de integrare ce 
includ atât persisten a distresului posttraumatic cât i forme eficiente de asimilare ale 
experien ei traumatice. 

Cercet rile în aria psihotraumatologiei sus in c  reac ia în fa a adversit ii 
nu este patologia, ci recuperarea în urma traumei prin refacerea rapid  a echilibrului 
pierdut (Bonanno, 2004). Unele persoane reu esc s  transforme experien ele 
traumatice în oportunit i unice de maturizare i cre tere personal , raportând 
schimb ri pozitive cauzate de confruntarea cu evenimentul traumatic (Joseph & 
Linley, 2005). 

Modelele cognitive ale adapt rii posttraumatice arat  c , diferen ele în 
reactivitatea fa  de traum  i în procesul ulterior de adaptare se datoreaz  modului 
de interpretare subiectiv  a evenimentului traumatic i a reac iilor proprii la acesta, 
procesul adapt rii posttraumatice fiind mediat cognitiv. Pentru în elegerea 
procesului de adaptare, sunt esen iale conceptele de rezilien  i cel de dezvoltare 
sau cre tere posttraumatic . Rezilien a reprezint  capacitatea persoanelor 
traumatizate de a- i restabili echilibrul în urma evenimentului traumatic, revenirea la 
nivelul de func ionare anterior fiind rapid . Dezvoltarea posttraumatic  reprezint  
dep irea nivelelor de func ionare anterioare traumei, fiind rezultatul unui proces 
intens de reconstruc ie i dezvoltare a perspectivei generale asupra vie ii. 

Tedeschi i Calhoun (2004) au consacrat sintagma de dezvoltare sau 
cre tere posttraumatic . Acest construct are mai multe dimensiuni: aprecierea vie ii, 
aprecierea rela iilor semnificative cu ceilal i, sentimentul puterii personale, 
modificarea sistemului de valori i a priorit ilor, modificarea filosofiei de via , 
aprecierea vie ii spirituale. Ponderea acestor dimensiuni este diferit , în func ie de 
factori personali, de mediu sau culturali. Pentru ca dezvoltarea posttraumatic  s  se 
poat  produce este necesar  confruntarea cu un eveniment major care s  „distrug ” 
convingerile anterioare. 
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Joseph i Linley (2005) au propus teoria valoriz rii interne în 
confruntarea cu evenimentul traumatic. Experien a traumatic  va produce ini ial o 
reac ie de tulburare a echilibrului anterior, necesitând încorporarea noilor informa ii 
traumatice, incompatibile cu convingerile anterioare, existând mai multe posibile 
rezultate ale procesului adapt rii la traum : 

a) asimilarea, care produce reîntoarcerea la func ionarea anterioar ; 
b) acomodarea negativ ; 
c) acomodarea pozitiv . 
 
3.3. Modele diatez -stres 
Modelele diatez -stres conceptualizeaz  rela iile dintre vulnerabilitate i 

rezilien  în fa a traumei. Ele pot explica reac ii diferite în confruntarea cu trauma i 
pot prezice dezvoltarea simptomatologiei PTSD sau dep irea situa iei traumatice. 
Principala asump ie a acestor modele este aceea c  apari ia simptomelor este 
asociat  cu un eveniment declan ator, un stresor, dar acesta este insuficient pentru a 
declan a manifestarea unei simptomatologii patologice (Ingram&Price, 2002). 
Persoanele cu vulnerabilitate crescut  au nevoie de stresori redu i ca intensitate 
pentru a dezvolta forme de psihopatologie, în timp ce persoanele reziliente dezvolt  
psihopatologie numai dup  confruntarea cu stresori mult mai relevan i. 

Modelele diatez -stres au aplica ii utile în explicarea etiologiei PTSD. 
 
IV. MECANISME ETIOPATOGENETICE 
 
Stresul posttraumatic apare datorit  expunerii persoanei unui stresor 

extrem de puternic. Stresorul joac  rolul unui stimul necondi ionat ce genereaz  
r spunsul necondi ionat anxiogen. Stimulul neutru din situa ia respectiv  poate 
deveni stimul condi ionat, care ulterior amorseaz  acela i r spuns anxios, ap rând 
comportamentul de evitare vis-a-vis de acel stimul. De asemenea, stresul 
posttraumatic este înso it de o mul ime de gânduri obsesive referitoare la situa ia 
int . În condi iile unui stres extrem de puternic, activitatea hipocampusului este 

perturbat . În consecin , în memoria explicit  (hipocampusul constituie substratul 
memoriei explicite), se codeaz  doar o parte din informa ii legate de situa ia 
traumatic . Restul informa iilor (în special cele înc rcate emo ional), sunt codate în 
memoria implicit  a c rei substrat îl formeaz  amigdala i zonele învecinate. Aceste 
informa ii ne influen eaz  incon tient reac iile emo ionale.  

 
V. DIAGNOZA TULBUR RII DE STRES POSTTRAUMATIC 
 
Tulburarea de stres posttraumatic reprezint  o problem  controversat , 

simptomele fiind nespecifice, subiective. Distinc ia între un tablou clinic adev rat i 
unul fals r mâne destul de greu de definit. Unii autori sus in c  PTSD este o entitate 
determinat  cultural, r spunsul la stres fiind determinat de spa iul cultural în care 
subiectul tr ie te (Young, 1995). Pe de alt  parte, este destul de dificil s  se 
contureze care simptome apar in PTSD i care apar in tulbur rilor comorbide cu care 
se asociaz  frecvent. Toate acestea determin  dificult i, atât pentru medici cât i 
pentru psihologi în stabilirea diagnosticului. Într-un studiu, McKenzie i Smith 
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(2006) g sesc c  doar 68% din medicii de medicin  general , 77% din psihologi i 
79% din psihiatrii identific  în mod corect PTSD. 

Tabloul clinic al PTSD include simptome din sfera cognitiv , afectiv , 
fiziologic , comportamental  i rela ional . 

Exist  câteva simptome tipice pentru militarii cu tulburare de stres 
posttraumatic: vina supravie uitorului, cinismul, frustrarea, teama, imaginea de sine 
negativ , afectarea sentimentelor de tandre e i intimitate, lipsa de încredere, 
singur tatea, gânduri de suicid, de r zbunare, adic ii, alcoolism, credin e ira ionale 
(lipsa de sens, de speran ), nep sarea/resemnarea. 

O evaluare comprehensiv  a PTSD nu trebuie s  includ  doar starea 
psihic , nivelul de incapacitare i parametrii existen i, ci i detalii legate de 
experien a traumatizant , istoricul traumatic anterior i condi ia persoanei înainte de 
traum . Psihologul trebuie s  stabileasc  prezen a i evolu ia simptomelor PTSD, 
precum i posibilele tulbur ri comorbide i abuzul de substan e. Pentru a în elege 
reac ia subiectului la traum  trebuie ob inute i informa ii legate de contextul social 
mai larg, de factorii asocia i PTSD: factori pretraumatici (tulbur ri psihice 
preexistente, gen – prevalen a este mai mare la femei, tip de personalitate, statut 
socio-economic precar, educa ie deficitar , ras  - statut de minoritar, prezen a 
evenimentelor traumatizante în antecedente, antecedente heredo-colaterale de 
tulbur ri psihice), factori peritraumatici (severitatea evenimentului, percep ia 
amenin rii vitale, status emo ional peritraumatic, prezen a fenomenelor de 
disocia ie – Marmar et al (1997) au ar tat c  gradul de disocia ie în timpul i în 
primele minute dup  un eveniment traumatic este asociat cu prezen a tulbur rii) i 
factori posttraumatici (lipsa, sau percep ia lipsei suportului social, stres psihosocial 
de alte cauze). 

Stabilirea diagnosticului presupune parcurgerea urm toarelor etape: 
1) Identificarea unui eveniment traumatic (satisfacerea criteriului A); 
2) Evaluarea criteriilor, a celor 20 de simptome; 
3) Stabilirea unei leg turi explicite între simptome i evenimentul 

traumatic (simptomele trebuie s  reprezinte o modificare semnificativ  a nivelului 
de func ionare înainte i dup  eveniment); 

4) Cuantificarea severit ii simptomatologiei pentru a putea monitoriza 
modific rile survenite în timp; 

5) Clarificarea diagnosticului, diagnosticul diferen ial; 
6) Evaluarea st rii subiective de distres i a capacit ii de func ionare. 
Exist  o multitudine de instrumente de evaluare a stresului posttraumatic. 
În func ie de modul de aplicare, instrumentele se împart în dou  categorii: 

a) aplicate de psiholog i b) de autoevaluare – subiectul r spunde singur. 
În func ie de scop: a) instrumente care evalueaz  natura evenimentului 

traumatic; b) instrumente care evalueaz  simptomele posttraumatice i c) 
instrumente de diagnostic. 

În func ie de modul de construc ie: a) scale de autoevaluare; b) liste de 
simptome; c) chestionare, mai ales pentru decelarea simptomelor i a severit ii lor 
i d) interviuri folosite mai ales pentru diagnostic. 
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În practica clinic  sunt utilizate interviurile structurate i chestionarele de 
autoevaluare. Ad ugarea unei a treia categorii de date sub forma unor parametrii 
psihofiziologici permite atingerea unui nivel superior de obiectivitate. 

Interviurile structurate garanteaz  c  pentru fiecare simptom sunt adresate 
întreb ri specifice, în vederea stabilirii diagnosticului. Scopul chestionarelor de 
autoevaluare este acela de a confirma rezultatele ob inute în urma interviului 
structurat sau semistructurat. Sunt relativ non-intruzive i prezint  avantajul c  
evalueaz  modul în care subiectul î i percepe simptomele, f r  a fi influen at de 
prezen a unui intervievator. Sunt îns  u or de falsificat i permit exagerarea sau 
minimalizarea simptomelor. Pe de alt  parte, pot func iona ca instrumente de 
monitorizare excelente. Prin urmare, nu trebuie utilizate niciodat  drept unic sau 
prim mijloc de diagnostic. Pentru acurate ea diagnosticului sunt necesare ambele 
tipuri de metode de diagnostic. 

În urma unui eveniment traumatic, mul i vor fi afecta i emo ional dar 
numai unii vor dezvolta tulburarea de stres posttraumatic. Brewin et al (2002) au 
dezvoltat un chestionar (Trauma screening questionnaire), care permite identificarea 
persoanelor ce prezint  risc crescut pentru dezvoltarea simptomelor de stres 
posttraumatic. Chestionarul cuprinde 10 itemi referitori la reac iile ce pot ap rea în 
urma expunerii la traum . Sarcina subiec ilor este de a marca acele reac ii care au 
ap rut cel pu in de dou  ori în ultima s pt mân : 

• Gânduri/amintiri dureroase legate de eveniment apar involuntar în 
minte; 

• Vise sup r toare legate de eveniment; 
• Sentimentul c  evenimentul se repet ; 
• Reamintirea evenimentului produce reac ii fiziologice (tahicardie, gol în 

stomac, ame eal ); 
• Amintirile legate de eveniment produc o stare de dispozi ie negativ ; 
• Dificult i de adormire sau de a r mâne adormit; 
• Iritabilitate sau accese de furie; 
• Dificult i de concentrare; 
• Stare de hipervigilen ; 
• R spuns exagerat la stimuli nea tepta i. 
Cei zece itemi corespund simptomelor intruzive (criteriul B) i de excita ie 

crescut  i reactivitate (criteriul E). Autorii consider  c  din cei care au r spuns 
afirmativ la mai mult de ase itemi, 86% au fost diagnostica i cu stres posttraumatic 
în urma interviului structurat, în timp ce doar 7% au întrunit criteriile pentru PTSD 
dintre cei care au r spuns afirmativ la mai pu in de ase itemi. În cazul scorului critic 
(de 6 r spunsuri afirmative) este necesar  o evaluare suplimentar . 

Un instrument de evaluare detaliat i complex este interviul structurat 
Scala pentru PTSD administrat  de clinician - CAPS, care con ine 30 de itemi 
pentru evaluarea celor 20 de simptome ale PTSD. Întreb rile vizeaz  instalarea i 
durata simptomelor, disconfortul subiectiv, impactul simptomelor asupra 
func ion rii sociale i ocupa ionale, severitatea i specifica ia tipului (disociativ sau 
nu). Pentru fiecare simptom sunt prev zute întreb ri standardizate. Apari ia DSM V 
aduce câteva modific ri acestui interviu structurat (CAPS V): ca baz  pentru 
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evaluarea simptomelor este necesar  identificarea unui singur eveniment traumatic 
(fa  de 3, cum prevedea CAPS IV); pentru a corespunde criteriilor DSM V au fost 
ad ugate întreb ri legate de simptomele disociative, renun ându-se la cele legate de 
simptome asociate; pentru severitatea simptomelor se coteaz  un singur scor (fa  de 
dou  – frecven a i intensitatea, ca în CAPS IV). Un simptom este considerat prezent 
dac  severitatea simptomului este cotat  cu scorul 2 (pe o scal  0 – 3). 

Exemple de itemi nou construi i: 
Criteriul D2 - expectan e negative despre sine, ceilal i, lume 
„S-a întâmplat s  ai a tept ri negative de la tine/ceilal i/lume?” 
„Te gânde ti c  e ti o persoan  rea sau c  nu po i avea încredere în oameni?” 
„Cum sunt aceste gânduri, legate de tine, de ceilal i sau ambele?” 
„Când ai început s  sim i astfel (dup  eveniment)?” 
„Cât timp petreci, în ultima lun , având aceste gânduri?” 
0 – deloc 
1 – foarte pu in timp (sub 10%) 
2 – din când în când (aprox. 20-30%) 
3 – mult timp ( majoritatea/tot timpul (mai mult de 80%). 
„Cât de stresante sunt pentru tine aceste gânduri? ” 
„Afecteaz  în mod negativ rela ionarea ta cu cei din jur?” 
„Cât de convins e ti c  aceste gânduri sunt adev rate?” 
0 –deloc 
1 – foarte pu ine expectan e negative, f r  distres 
2 – moderat, expectan e negative prezente, disconfort prezent 
3 – sever, distres considerabil care afecteaz  activitatea i rela iile 
4 – extrem, distres incapacitant, exist  convingerea c  aceste gânduri sunt 

adev rate. 
Criteriul D3 - vinov ie persistent , autoblamare legat  de cauzele sau 

consecin ele evenimentului traumatic 
„Te-ai gândit vreodat  c  a fost vina ta pentru producerea evenimentului?” 
„ i-au spus alte persoane c  te învinov e ti prea mult pentru ceea ce s-a 

întâmplat?” 
„Te-ai gândit c  altcineva este r spunz tor pentru asta?” 
„ i-a spus cineva c -i blamezi prea mult pe al ii pentru ce s-a întâmplat?” 
„Când ai început s  sim i asta (dup  eveniment)?” 
„Cam cât timp (în ultima lun ) petreci dând vina pe tine sau pe al ii pentru 

ceea ce i s-a întâmplat?” 
„Cât distres/disconfort î i produce aceste gânduri?” 
„Te-ai gândit c  aceste gânduri de vinov ie sunt ira ionale sau excesive?” 
„ i-au spus al ii c  aceste gânduri sunt ira ionale sau excesive?” 
„Î i afecteaz  activitatea de zi cu zi? În ce m sur ?” 
Criteriul D4 - stare emo ional  pervaziv  negativ  
„Petreci mult timp având o stare emo ional  negativ  dup  eveniment 

(furie, spaim , vinov ie, ru ine sau alte emo ii)?” 
„Cât timp (în ultima lun ) te-ai sim it a a, ai aceast  stare?” 
„Sunt aceste emo ii legate de tine, de ceilal i, sau ambele?” 
„Cât distres, disconfort î i provoac  aceast  stare?” 
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„Cât de mult î i afecteaz  aceste emo ii activitatea, via a?” 
Criteriul E4 - comportamente riscante, autodistructive 
„Au fost momente când ai f cut ceva riscant, necugetat, care i-ar fi putut 

provoca ie r u? Po i s -mi dai exemple?” 
„Cât de des te angajezi în astfel de comportamente în ultima lun ?” 
„Sunt legate, te afecteaz  pe tine, pe al ii sau ambele?” 
„Cum, cât de periculos este ceea ce faci? Ai probleme cu prietenii, familia, 

colegii, legea, din cauza comportamentului t u?” 
„Ai fost spitalizat din cauza lui?” 
Dac  acest interviu structurat este foarte util în stabilirea diagnosticului, 

chestionarele de autoevaluare m soar  foarte bine r spunsul subiectiv al persoanei la 
un eveniment traumatic. 

Scala impactului evenimentelor – IES, a fost conceput  la un an dup  ce 
PTSD a intrat în DSM ca entitate psihiatric . Con ine 15 itemi, 7 referitori la 
simptomele intruzive i 8 la cele de evitare, dar nu include itemi referitori la 
hiperexcita ie. Weiss i Marmar (1997) au extins scala (IES-R) incluzând înc  7 
itemi, astfel încât instrumentul s  corespund  criteriilor DSM IV pentru PTSD. 
Subscala simptomelor intruzive cuprinde itemii: 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 20; subscala 
evitare: 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22; subscala excita ie crescut : 4, 10, 15, 18, 19, 21. 
La fiecare item subiectul r spunde cu un scor care variaz  între 0 i 4 (0-absen a 
distresului determinat de evenimentul traumatic; 4-disconfort extrem). Cei care au 
un scor cuprins între 1 i 11 au pu ine simptome ale PTSD sau deloc; între 12 i 32 
exist  simptome i este necesar  monitorizarea, iar cei mai mul i dintre subiec ii care 
au ob inut un scor 33 au aceast  tulburare. 

Conform modelului integrator SPAARS (Dalgleish, 2004) 
simptomatologia PTSD este men inut  de schemele cognitive ale subiectului. 
Confruntarea cu trauma poate produce erori cognitive: gândirea dihotom  (totul este 
v zut în alb-negru), suprageneralizarea, filtrarea mental  (re inerea unui aspect 
negativ al unei situa ii), extragerea pripit  a concluziilor, minimalizarea, 
argumentarea emo ional  (concentrarea aten iei pe starea emo ional  i extragerea 
concluziilor despre sine), utilizarea excesiv  a imperativelor (trebuie s ...), 
etichetarea, personalizarea (asumarea nerealist  a consecin elor). 

Distorsiunile cognitive privind sinele i lumea s-au dovedit predictori ai 
PTSD i discrimineaz  între persoanele expuse la traum  pe cele care au dezvoltat 
simptome de PTSD cu nivel semnificativ clinic (Foa, Ehlers, Clark, Tolin&Orsillo, 
1999; Beck et al., 2004). Pentru evaluarea distorsiunilor cognitive pe care 
confruntarea cu trauma le produce, Foa, Ehlers, Clark, Tolin&Orsillo (1999) au 
dezvoltat Inventarul cogni iilor posttraumatice - PTCI. Inventarul con ine 33 de 
itemi (plus 3 itemi experimentali), r spunsurile fiind cotate pe o scal  Likert de la 1 
(dezacord total) la 7 (acord total). Scorul total reprezint  suma scorurilor fiec rui 
item. Cei 36 de itemi sunt repartiza i pe trei subscale, cogni ii negative despre sine 
(21 itemi), cogni ii negative despre lume (7 itemi) i autoblamare (5 itemi), existând 
posibilitatea calcul rii scorului pe fiecare subscal . Itemii 13, 32 i 34 sunt 
experimentali, nefiind inclu i în cele trei subscale. 

Pentru în elegerea i evaluarea unei tulbur ri atât de controversate cum 
este tulburarea de stres posttraumatic, este necesar  o abordare metodologic  mixt , 
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atât cantitativ , cât i calitativ . Datele furnizate din cunoa terea longitudinal  a 
subiectului (factorii pretraumatici i cei posttraumatici) i cele ob inute de psiholog 
prin interviuri structurate, prin aplicarea scalelor de autoevaluare dar i de la medic 
privind parametrii psihofiziologici (factorii peritraumatici), sunt esen iale pentru 
diagnoza tulbur rii. 

Un aspect deloc de neglijat din partea psihologului, pentru un diagnostic 
cât mai obiectiv, îl reprezint  informa iile ob inute din alte surse (familie, colegi, 
prieteni, efi), mai ales atunci când exist  suspiciunea c  tulburarea este simulat  sau 
dimpotriv , negat . Este cunoscut faptul c  simularea simptomelor este frecvent 
întâlnit  - 7% în cazurile psihiatrice obi nuite i 15% în cazurile medico-judiciare. 
Raportarea la o cauz  exterioar  (eveniment traumatic), ofer  ansa subiectului de a 
adopta statutul de „bolnav”, solicitând apoi compensa ii, beneficii. Ob inerea unor 
date despre subiect din alte surse, clarific  informa iile contradictorii oferite de 
subiect. Resnik (1993) afirm  c  un istoric care include neputin a de a p stra locul 
de munc  sau boli incapacitante anterioare, predominarea simptomelor intruzive i 
mai pu in cele de evitare i paralizie emo ional , absen a disfunc iilor sexuale sau a 
co marurilor, reprezint  indicii pentru simularea PTSD. 
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DOLIUL – CRIZ  I PROVOCARE 
 
 

Cristina CAZACU∗ 
 
 

Rezumat: Pierderea unei persoane dragi este o încercare prin care majoritatea 
oamenilor trec. Doliul testeaz  rezilien a individual  i capacitatea fiec ruia de a merge mai 
departe. Lucrarea prezint  cadrul teoretic al conceptului de „doliu” i câteva repere practice 
utile celor care sunt pu i în situa ia de a oferi ajutor în vederea dep irii consecin elor 
psihologice ale crizei determinate de traversarea unei perioade de doliu. 

 
Abstract: The loss of a loved one is an attempt by most people have to pass. The 

grief is testing individual resilience and the ability to go forward with its own life. This study 
presents the theoretical framework of „grief” concept and some useful practical guidelines for 
practicioneres in order to provide support the persons which are passing the crise of mourning 
to overdraw psychological consequences. 

 
 
I. ISTORICUL I MODELELE CONCEPTULUI DE DOLIU 
 
Istoria modului în care oamenii au interpretat moartea se întinde de la 

percep ia acesteia ca pe ceva natural, care se petrece cu oricine în natur , pân  la 
ceva psihologic care are o semnifica ie doar pentru oameni. Aceia i traiectorie o 
parcurge i reac ia de doliu, de la ceva natural i inexorabil, la ceva specific, 
emo ional, care, ulterior, se îndreapt  c tre patologizare, oamenii de azi trebuind s  
apeleze la speciali ti pentru a rezolva criza provocat  de doliu.  

În esen , istoricul conceptului cunoa te patru faze: 
• epoca timpurie, când doliul a fost identificat ca o experien  uman  

specific ; 
• epoca romantic , când conceptului de doliu i s-au ata at emo ii i 

sentimente caracteristice; 
• epoca modern , care a descris doliul în termeni psihologici i medicali; 
• epoca post-modern , în care deznod mântul normal al doliului este 

relativizat ca o posibilitate din multe altele, f r  a exista un model universal de tr ire 
i interpretare a acestuia. 

În nosologiile oficiale americane, doliul necomplicat apare pentru prima 
oar  în DSM-III (1980) i DSM-III-R (1987), atât la al V-lea cod (condi ii care nu 
sunt legate de o tulburare mental ), precum i ca un criteriu de excludere pentru 
episodul de depresie major . În DSM-IV (1994), doliul necomplicat r mâne criteriu 
de excludere pentru episodul de depresie major  i eveniment de via  care poate fi 
subsumat diagnosticului de tulburare de adaptare sau de depresie. În DSM-V, 

                                                 
∗ Psiholog, Centrul de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
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criteriul de excludere al doliului pentru diagnosticul de depresie major  dispare, iar 
clinicienii sunt încuraja i s  pun  diagnosticul de depresie pe un tablou de doliu care 
prezint  simptome asem n toare. 

Modelele teoretice explicative ale doliului au urmat evolu ia istoric  a 
conceptului, de la psihologizare, patologizare i medicalizare, pân  la teoriile post-
moderniste. Ele au ap rut din dorin a de a oferi un suport teoretic metodelor de 
interven ie i terapie. 

 

1. Modelul psihanalitic 
Freud considera c  scopul doliului psihologic este de a ajuta individul s - i 

recupereze energia emo ional  investit  în persoana disp rut  („cathexis”), i astfel 
s  se deta eze de aceasta („decathexis”). El credea c  prin travaliul de doliu 
persoana supravie uitoare trece în revist  gândurile i amintirile legate de persoana 
disp rut  („hypercathexis”), iar prin acest proces dureros dobânde te deta area 
necesar .  

 

2. Modelul ata amentului 
John Bowlby (1973) a formulat teoria ata amentului, studiind impactul pe 

care îl are asupra copiilor mici separarea de mam . Bowlby considera c  principalul 
rol al leg turii de ata ament este furnizarea siguran ei, iar reac ia de pierdere 
constituie un r spuns adaptativ care ar include atât pierderea actual  cât i experien a 
pierderilor anterioare. El descria patru faze ale doliului care, uneori, se pot 
suprapune: oc, dor intens i protest, disperare i revenire. Ulterior, acest model a 
fost dezvoltat de Mary Ainsworth.  

Ainsworth considera c  exist  dou  feluri de leg turi de ata ament: sigure 
i nesigure. Cele sigure conduc la încredere în ceilal i i la modalit i adaptative de a 

dep i separarea i doliul. Leg turile de ata ament nesigure pot fi de mai multe 
feluri:  

• ata amentul anxios-ambivalent, care genereaz  o reac ie prelungit  de 
doliu; 

• ata amentul evitant, care conduce la un doliu cu sentimente puternice de 
vinov ie i autorepro ; 

• ata amentul dezorientat i dezorganizat, care genereaz  doliu cu 
anxietate, panic  i consum de alcool. 

 
3. Modelul tranzi iei psiho-sociale a lui Parkes 
Colin Murray Parkes este elevul lui Bowlby, prin urmare, modelul lui 

porne te de la cel al ata amentului, la care adaug  influen a societ ii i culturii în 
care s-a format i tr ie te individul. El introduce conceptul de ,,lume ipotetic ”, 
adic  lumea care s-a internalizat de-a lungul existen ei noastre i prin care cap t  
sens experien ele noastre ulterioare.  

El conceptualizeaz  pierderea ca i o expunere la o serie de fotografii care 
se prezint  individului pentru un moment, i care genereaz  un puseu de durere i 
apoi dispar, ulterior ap rând un alt set de fotografii împreun  cu un val de durere. 
Aceste fotografii compun experien a pierderii, care nu este constant  i astfel el 
explic  de ce pierderea nu este tr it  uniform, ci în valuri sau pusee. 
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4. Modelul social constructivist 
Neimeyer (1999) i Neimeyer i colab. (2002) au dezvoltat un model nou 

al teoriei pierderii, în care locul central îl ocup  conceptul de reconstruc ie. El 
consider  c  oamenii se bazeaz  pe o lume cl dit  pe un set de credin e, a tept ri, 
rutine zilnice care le genereaz  în elesul vie ii, siguran  i confort. Orice disrup ie a 
acestei lumi, ca în cazul unui deces, ne conduce la nesiguran  i la pierderea 
în elesului vie ii. Prin doliu noi încerc m s  restabilim, s  recre m în elesul vie ii 
folosind resursele psihologice, sociale, culturale i cognitive disponibile. 

 
5. Modelul lui Worden 
William Worden introduce conceptul de ,,travaliu de doliu”, în care exist  

patru sarcini de rezolvat. El a ales conceptul de „sarcini” pentru a sublinia mai bine 
travaliul pe care cineva îl str bate pân  la revenire. Aceste sarcini sunt: 

a) s  accepte realitatea pierderii; el face distinc ia dintre acceptarea 
intelectual  i cea emo ional , care este mai dificil  i uneori insurmontabil ; 

b) s  tr iasc  durerea, anxietatea, mânia, vinov ia i alte sentimente 
asociate cu doliul; 

c) s  se adapteze dup  decesul persoanei dragi;  
d) s  „realoce” emo ional decedatul i s - i continue existen a, ceea ce 

presupune continuarea leg turii emo ionale cu decedatul. 
 
6. Modelul cognitiv al doliului 
Implic  trei procese care explic  experien a doliului i posibilitatea ca 

acesta s  evolueze spre cronicizare/patologizare (Boelen i colab, 2006): 
a) elaborare i integrare deficitar  i distorsionat  a pierderii în memoria 

autobiografic  a individului, astfel încât stimuli nesemnificativi pot conduce la 
reamintirea neinten ionat  a persoanei decedate, ceea ce între ine emo iile negative; 

b) existen a credin elor globale negative i a interpret rilor distorsionate a 
reac iei de doliu, generând manifest ri emo ionale ample i angajarea în strategii 
inadecvate de evitare a durerii i pierderii; 

c) ineficien a efortului de coping pe fondul existen ei credin elor negative 
de baz . 

Acest model st  la baza interven iei cognitive în cazul doliului complicat. 
 
7.  Modelul procesului dual 
Afirm  c  persoana în doliu încearc  s  dep easc  suferin a, oscilând 

între dou  modalit i de coping: pierderea orient rii i restaurarea orient rii.  
Pierderea orient rii se refer  la acceptarea suferin ei, ceea ce implic  

suferin a mental  a pierderii, precum durerea sufleteasc , plânsul, disperarea, fixa ia 
pe pierderea persoanei i evitarea schimb rilor restaurative.  

Restaurarea orient rii include evitarea durerii pierderii, prin încercarea de 
a rezolva aspectele secundare ale pierderii i focusarea pe viitor, pe schimb rile de 
rol, identitate i rela ii.  

Acest model furnizeaz  explica ia faptului c  persoana în doliu fie evit  
realitatea pierderii, fie persist  în suferin . 
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8. Modelul transformativ, al dezvolt rii personale a doliului 
Cercet torii în domeniu au identificat faptul c  doliul îi face pe adul i i pe 

copii s  fie diferi i fa  de cum erau înainte de pierdere. Astfel, adolescen ii i-au 
schimbat priorit ile, s-au maturizat mai repede, au devenit mai în eleg tori i mai 
toleran i cu ei în i i i cu ceilal i. (Hogan i Schmidt, 2002). 

 
9. Modelul experien ial al doliului 
Acest model are dou  componente:  
a) supravie uitorul este martor la cursul bolii persoanei iubite pân  la 

moartea acesteia; 
b) se define te procesul de pierdere din momentul decesului, prin 

suferin  i, în final, prin cre tere personal . 
Indiferent de cauza mor ii, supravie uitorul adult tr ie te disperare, 

deta are fa  de ceilal i, confuzie i apoi, dezvoltarea personal  determinat  de 
suferin . Suportul social mediaz  suferin a i ajut  supravie uitorul s  g seasc  noi 
în elesuri i scopuri ale vie ii.  

 
10. Modelul post-modern al doliului 

Postuleaz  faptul c , cei care tr iesc, vor s  vorbeasc  despre cel disp rut 
i vor s  o fac  cu cei care l-au cunoscut. Supravie uitorul construie te astfel o 

,,poveste” despre cel disp rut, o poveste prin care cel disp rut va r mâne peste timp.  
În acest model, scopul doliului este de a construi o biografie durabil  care 

îl integreaz  pe cel disp rut în memoria colectiv  i îl face s  „supravie uiasc ” în 
acest fel. Scopul doliului este de a tr i împreun  cu cel disp rut, iar procesul doliului 
const  în a vorbi despre cel disp rut. 

 
II. DEFINIREA DOLIULUI 
 
Un proces psihologic normal prin care trece o persoan  care a pierdut 

ceva important de care era ata at , proces prin care persoana în elege, accept  i 
merge mai departe.  

Pierderea poate fi reprezentat  de: 
• o fiin  drag ; 
• un animal de companie; 
• o pozi ie social-economic  important  (ex: serviciul); 
• o posesie cu valoare utilitar  mare (ex: o cas ; bani); 
• divor  sau o rela ie de cuplu e uat . 

Cu cât este mai semnificativ  pierderea, cu atât este mai intens  durerea i 
doliul. Doliul este o experien  pe care fiecare persoan  o tr ie te în felul s u 
propriu, într-un mod unic i particular, care depinde de o serie de factori, cum ar fi:  

• tr s turile de personalitate ale fiec ruia; 
• modalit ile proprii de coping; 
• experien a de via  (num rul i felul experien elor de doliu); 
• vârsta i genul; 
• cultura din care face parte; 
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• natura pierderii (tipul de rela ie i ata amentul fa  de persoana disp rut ); 
• modul, circumstan ele i locul în care s-a produs decesul. 

Doliul acoper  multiple alte ipostaze, prin care oamenii încearc  s  
dep easc  ruperea unei leg turi semnificative de ata ament sau pierderea a ceva 
pre ios. Astfel, se descrie i doliul anticipator, doliul întârziat i doliul nelegitim, ca 
situa ii particulare prin care oamenii încearc  s  dep easc  o pierdere important  
din via a lor. 

Doliul este un proces care cere timp. „Vindecarea” se produce gradual, 
f r  a exista limite prestabilite de timp (unele persoane se simt mai bine dup  câteva 
luni, altele au nevoie de ani). Se consider  c , în timp, persoana î i va relua cursul 
obi nuit al vie ii i va integra într-un mod adaptativ experien a de doliu, dar, 
niciodat , nu va mai fi la fel ca înainte.  

 
III. STADIILE DOLIULUI 
 
Mul i autori, sus in tori ai ideii c  doliul are o evolu ie liniar , 

longitudinal  i progresiv , au fost fascina i de descrierea unor stadii pe care 
travaliul de doliu le-ar str bate pân  la rezolu ia lui. În tabelul urm tor sunt 
prezentate modelele stadiale ale doliului. 

 
Freud Bowlby&Parkes Kübler-Ross Worden Stroebe&Schut 

Procesul de 
hipercathexis 
- durerea, 
gândurile i 
amintirile 
legate de 
persoana 
disp rut  

Faz  caracterizat  
prin oc, 
perplexitate i 
negare, care 
men ine individul 
într-o stare de 
irealitate 

Negarea - 
individul nu 
accept  c  
persoana 
drag  a murit 

Faza 
accept rii 
realit ii 
pierderii 

Faza de pierdere 
a orient rii, care 
este dat  de 
efortul de 
dep ire a 
pierderii, 
precum gânduri 
intruzive legate 
de persoana 
disp rut , 
rememorarea 
trecutului, 
triste e profund  

Procesul de 
decathexis - 
relaxarea 
leg turii 
emo ionale 
cu persoana 
decedat  

Faz  caracterizat  
de dorul profund 
fa  de persoana 
disp rut  i de 
valuri de plâns, 
durere i 
anxietate, uneori 
i de sentimentul 

prezen ei 
persoanei 
disp rute 

Furia – 
îndreptat  
asupra 
propriei 
persoane sau 
asupra altora 

Faza durerii 
pierderii i a 
regretelor 

Faza de 
restaurare a 
orient rii, care 
include evitarea 
sentimentelor de 
doliu prin 
focusarea pe 
viitor i 
rezolvarea unor 
probleme 
secundare de 
tranzi ie 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
216

Freud Bowlby&Parkes Kübler-Ross Worden Stroebe&Schut 
Procesul de 
cathexis - 
recuperarea 
energiei 
emo ionale 
investit  în 
persoana 
disp rut  

Faz  de 
dezorganizare i 
deta are 
caracterizat  prin 
triste e puternic  
i sentiment de 

lips  de speran  

Negocierea – 
cu o for  
supranatural  
în vederea 
întoarcerii 
persoanei 
pierdute 

Faza de 
adaptare la 
situa ia în 
care 
persoana 
decedat  nu 
mai este 

 

 

Faz  de 
reorganizare, 
implicând 
relaxarea leg turii 
de ata ament cu 
persoana 
disp ruta i 
întoarcerea c tre 
viitor 

Triste ea – 
individul este 
inhibat, retras, 
deziluzionat, 
f r  speran  

Faza de 
realocare 
emo ional  
a celui 
disp rut i 
reîntoarcere 
la via a 
curent  

 

  

Acceptarea – 
individul 
realizeaz  i 
accept  
pierderea prin 
reflexie i 
g sirea unui 
în eles pentru 
aceasta i 
pentru 
continuarea 
vie ii 

  

 
Studiile ulterioare au ar tat c  doliul nu trebuie privit stadial, ci oscilant, 

ca un mountagne-russe, cu multiple sui uri i coborâ uri, cu puncte maxime i 
minime. Plimbarea este mai dur  la început, cu minime mai profunde i mai lungi. 
Perioadele dificile ar trebui s  devin  mai pu in intense i mai scurte, la finalul 
c l toriei, dar este nevoie de timp pentru a traversa o pierdere. Chiar i dup  ce au 
trecut ani de la momentul pierderii, la evenimente speciale, cum ar fi o nunt  în 
familie sau na terea unui copil, se poate experimenta un puternic sentiment de 
durere. 

 
IV. SEMNE I SIMPTOME ALE DOLIULUI 
 
În timp ce doliul afecteaz  oamenii în moduri diferite, s-a constatat c  

majoritatea persoanelor prezint  manifest ri comune emo ionale, comportamentale, 
cognitive i fizice, normale atunci când traverseaz  o perioad  de doliu, care sunt 
prezentate în caseta urm toare: 
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Manifest ri 
psihologice 

Manifest ri 
comportamentale 

Manifest ri 
cognitive 

Manifest ri 
fizice 

Triste e Tulbur ri de somn Suspiciozitate Durere în piept 
Mânie Tulbur ri de apetit Confuzie Nod în gât 

Autoblamare Tulbur ri de aten ie i 
concentrare Halucina ii Senza ie de gol 

în stomac 
Anxietate Retragere social  Idei paranoide Gur  uscat  

Însingurare Vise cu persoana decedat  
Preocup ri legate 
de persoana 
disp rut  

Intoleran  la 
zgomot 

Oboseal  Evitarea discu iilor despre 
deces 

Senza ia prezen ei 
persoanei 
disp rute 

Depersonalizare 

Neajutorare Plâns  Lips  de energie 

oc Hiperactivitate/lentoare în 
activitate  Lips  de aer 

Dezorientare 
Vizitarea locurilor care 
amintesc de persoana 
disp rut  

 Oboseal  
muscular  

Dor intens i 
recurent 

P strarea lucrurilor care au 
apar inut persoanei disp rute   

Fenomene 
disociative    

 
Privind doliul ca pe un eveniment profund traumatic i înc rcat de 

semnifica ii, observ m c  persoana care experimenteaz  doliul este într-o situa ie 
vulnerabil , în care riscul de a se transforma în patologie este foarte mare. Astfel, se 
contureaz  conceptul de „doliu complicat“, în care dispare tendin a natural  de 
rezolvare a manifest rilor descrise anterior i ne confrunt m cu o prelungire a 
acestora pe o perioad  nea teptat de lung .  

Cercet rile recente au demonstrat c , simptomele prezente în cazul 
doliului complicat se deosebesc de cele caracteristice altor tulbur ri psihiatrice cu 
care s-ar putea asem na la prima vedere, precum depresia, tulbur rile rela ionate cu 
stresul i evenimentele traumatice, tulburarea prelungit  de adaptare etc. În caseta 
urm toare sunt prezentate criteriile de diagnostic i simptomele doliului complicat. 

 
Criteriul A Criteriul B Criteriul C Criteriul D 

Existen a a 3 din 
urm toarele 4 
simptome, tr ite 
zilnic sau cu 
intensitate crescut  

Existen a a 4 din 
urm toarele 8 
simptome, tr ite zilnic 
sau cu intensitate 
crescut  

Durat  Func ionare 

1. Gânduri intruzive 
despre persoana 
care a murit 

1. Doliul scopurilor i 
sentimente de 
inutilitate i lips  de 
speran  pentru viitor 

Durata 
simptomelor 
este de cel 
pu in 6 luni 

Simptomele cauzeaz  o 
afectare important  a 
func ion rii sociale, 
ocupa ionale i a altor arii 
de func ionare a persoanei 
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Criteriul A Criteriul B Criteriul C Criteriul D 
2. Sentimente 
intense de dor fa  
de persoana 
disp rut  

2. Tr ire subiectiv  de 
deta are, înce o are sau 
absen  a r spunsurilor 
emo ionale 

  

3. C utarea 
persoanei disp rute 

3. Dificult i de a 
accepta c  persoana a 
murit 

  

4. Sentimente 
intense de 
însingurare 

4. Idei c  via a este 
goal  i lipsit  de sens   

 
5. Sentimentul c  o 
parte din propria 
persoan  a murit 

  

 
6. Sentimente de lips  
de siguran , încredere 
i control 

  

 
7. Tendin e sau 
comportament auto-
v t m tor 

  

 
8. Iritabilitate, mânie, 
furie i cinism excesiv 
legate de doliul suferit 

  

 
Evolu ia doliului complicat este oscilant , cu perioade mai u oare i altele 

mai severe de simptomatologie de separare i pierdere, care nu are tendin a spontan  
s  se tearg  niciodat . Persoanele cu doliu complicat prezint  riscul de a dezvolta 
diferite afec iuni psiho-somatice, precum colon iritabil, tulbur ri cardio-vasculare, 
hipertensiune arterial , tulbur ri de somn, crescând, de asemenea, riscul pentru 
cancer, abuz de substan e, tulbur ri depresive, anxioase i suicid. 

Pentru a recunoa te o persoan  care se confrunt  cu experien a doliului 
complicat, lu m în considerare simptomele descrise anterior i unele indicii care 
sunt prezentate în caseta de mai jos. 

 
1. Persoana nu poate vorbi despre deces f r  a experimenta o durere sufleteasc  extrem ; 
2. Evenimentele minore declan eaz  reac ii intense de durere sufleteasc . 
3. Temele pierderii apar frecvent în discursul persoanei; 
4. Persoana nu poate muta sau înstr ina lucruri care au apar inut decedatului/decedatei; 
5. Persoana manifest  schimb ri radicale în stilul de via  dup  deces; 
6. Persoana apare cronic depresiv , cu sentimente de autoblamare i stim  de sine 
sc zut ; 
7. Persoana manifest  impulsuri auto-distructive; 
8. Persoana prezint  gânduri recurente i anxietate legat  de boli i de moarte; 
9. Evit  vizitarea mormântului i participarea la înmormântare. 
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Atunci când exist  suspiciunea doliului complicat, persoana în cauz  
trebuie neap rat îndrumat  s  se adreseze, cât mai repede posibil, unor speciali ti 
(psihoterapeut, psihiatru, psiholog). 

 
V. INTERVEN IA ÎN CRIZA DE DOLIU 
 
De cele mai multe ori, este dificil s  tii ce s  spui sau ce s  faci atunci când 

trebuie s  sus ii o persoan  care a pierdut pe cineva drag. Exist  multe lucruri pe care 
le pot face i le pot spune cei care se afl  lâng  o persoan  îndoliat  pentru a-i u ura 
suferin a i pentru a o ajuta s  treac  cu bine peste aceast  încercare.  

Cu toate c  persoana care tr ie te doliul tie c  traverseaz  o criz  
existen ial  profund , care îi pune la încercare, atât în elesurile existen ei cât i 
resursele pentru a merge mai departe, va solicita destul de rar ajutor, considerând 
doliul o durere personal , pe care trebuie s  o tr iasc  în sine sau cu cei apropia i.  

De aceea, este important modul de rela ionare, „de a intra în contact” 
pentru prima oar  cu o persoan  îndoliat . Chiar dac , de cele mai multe ori, nu se 
tie exact ce s-ar putea spune, simpla prezen  ajut  mai mult decât o conversa ie.  

Un alt aspect important este modul în care se ascult , „s  tii s  ascul i”. 
Uneori, oamenii nu sunt preg ti i s  vorbeasc , iar alteori simt nevoia de a repeta 
povestea persoanei decedate. În ambele situa ii este bine ca ace tia s  în eleag  c  
cei care doresc s -i ajute sunt acolo pentru a-i asculta, atunci când se simt preg ti i 
s  vorbeasc , f r  a considera acest lucru o povar  sau o nepl cere.  

În convorbirea cu o persoan  care traverseaz  o perioad  de doliu, ar fi de 
dorit s  fie evitate expresiile care încep cu „Ar trebui s ...”, deoarece sunt mult prea 
directive. Acestea ar putea fi înlocuite cu „Te-ai gândit vreodat  s ...”, sau „Crezi 
c  ai putea încerca s ...”.  

Dup  formarea unei alian e empatice i fluidizarea comunic rii, se trece la 
evaluarea modului în care persoana tr ie te doliul, printr-un interviu cu întreb ri 
deschise sau prin administrarea unor instrumente structurate de evaluare a doliului, 
în special pentru decelarea doliului complicat (inventarul Texas pentru doliu, 
inventarul experien elor de doliu, lista Hogan a reac iilor de doliu, inventarul 
doliului complicat etc.). 

Cel mai bun i cel mai a teptat r spuns la durerea doliului este validarea, 
exprimarea faptului c  ceea ce experimenteaz  persoana este ceva normal, uman i 
în întregime acceptat. Astfel se creeaz  premizele deschiderii c tre un dialog 
autentic. 

Pe parcursul comunic rii, trebuie evaluat  vulnerabilitatea general  
pentru suicid, prin explorarea atât a istoriei de suicidalitate, cât i a existen ei 
idea iei suicidare în prezent. De importan  deosebit  este decelarea psihopatologiei 
de comorbiditate, precum depresia, anxietatea, tulbur rile rela ionate cu stresul i 
evenimentele traumatice, personalitatea borderline etc. 

Urm torul aspect deosebit de important din cadrul interven iei, îl 
constituie restaurarea func ion rii persoanei îndoliate i realocarea emo ional  a 
persoanei decedate. Astfel, focalizarea se produce pe „reîmputernicirea” subiectului 
cu capacitatea de a se reconecta la via a curent , i nu pe u urarea distresului 
acestuia. 
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P strând cadrul interven iei în criza determinat  de doliu, un aspect 
distinct i în acela i timp delicat, este reprezentat de interven ia în cazul doliului la 
copii i adolescen i.  

Pornind de la ideea potrivit c reia, copiii nu în eleg semnifica ia doliului, 
adul ii încearc  s -i in  departe de ceea ce se întâmpl  în familie când cineva drag a 
murit. Mai mult, adul ii consider  c  nu exist  vocabular potrivit pentru a conversa 
cu copiii despre moartea cuiva i de aceea este nepotrivit i jenant s  discu i cu 
copiii acest subiect.  

Într-adev r, copiii i adolescen ii în eleg diferit moartea, în func ie de 
vârst , experien a anterioar  (dac  s-au mai confruntat cu criza determinat  de 
tr irea doliului) i sunt puternic influen a i de sistemul de credin e i valori culturale, 
religioase ale familiei din care provin.  

Copiii pre colari gândesc c  moartea este temporar  i reversibil . Ei au 
nevoie de ajutor pentru a în elege c  cel/cea care a murit nu mai respir , nu se mai 
mi c , nu mai simte. De asemenea, pot fi speria i i îngrijora i la gândul c  ceva r u 
se poate întâmpla cu un alt membru al familiei. Pentru a-i sus ine, copiii au nevoie 
de foarte mult  grij , afec iune i de respectarea cu stricte e a rutinei zilnice (orarul 
zilnic, modul de preparare a mânc rii, rutina tiut  la culcare, hainele i jocurile 
preferate). Copiii care trec pentru prima dat  prin experien a doliului, înva  cum s  
tr iasc  aceste noi sentimente de la adul ii din apropierea lor, imitând 
comportamentul i expresivitatea acestora. De aceea, este esen ial ca adul ii care se 
ocup  de ei s  fie cât mai echilibra i i sinceri, explicându-le c  triste ea este 
normal  în aceast  situa ie i c  exist  moduri diferite în care ea se poate manifesta.  

Copiii de vârst  colar  percep moartea ca fiind ireversibil , dar o 
personific , „v zând-o” ca pe un monstru, un schelet etc. Ei pot tr i sentimente de fric , 
gândindu-se c  persoana decedat  revine sub înf i area unei fantome. Durerea 
pierderii se manifest , la aceast  vârst , ca o rupere a leg turii de ata ament, fiind 
înso it  de sentimente de insecuritate, anxietate i vinov ie. Ei au nevoie de adul i 
care s -i ajute la îndeplinirea responsabilit ilor zilnice i pot deveni furio i dac  
cineva str in încearc  s -i disciplineze. Au nevoie s  li se ofere foarte mult confort i 
s  li se explice c  nu sunt vinova i pentru ceea ce se întâmpl .  

Adolescen ii în eleg c  moartea este ireversibil . Doliul cuiva drag poate 
determina, la aceast  vârst , luarea unor decizii sub imperiul impulsivit ii, precum 
absenteismul colar, p r sirea domiciliului („fuga de acas ”), consumul de alcool 
i/sau droguri. Ei tr iesc acut i intens sentimentul nedrept ii i protesteaz  

împotriva mor ii. Pot dobândi responsabilit i sporite în urma decesului unei 
persoane din familie, ceea ce îi determin  s  riposteze pentru a- i ap ra 
independen a. Trebuie s  li se explice cu calm diferen a dintre nevoile familiei 
actuale i situa ia anterioar  doliului.  

Indiferent de vârst , revenirea din pierdere se anun  atunci când persoana 
recunoa te i accept  c  cineva drag a murit i recap t  energie emo ional  pentru a 
se adapta la identitatea, rolul i contextul nou creat prin dispari ia persoanei dragi. 

Freud spunea: De i noi în elegem c  starea acut  de doliu se va stinge 
treptat, tim totu i c  vom r mâne de-a pururi neconsola i i c  nimic nu va înlocui 
persoana disp rut . Indiferent ce va umple golul l sat de ea, niciodat  acest gol nu 
se va umple complet, datorit  faptului c  dragostea fa  de persoana disp rut  nu 
va dispare (citat de Mallon, 2008). 
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REZILIEN A I ABORDAREA TRAUMELOR PSIHICE  
DIN PERSPECTIVA PSIHODRAMEI 

 
 

Liviu CHIOREAN∗ 
 
 

Motto: ,,Omul este cel mai pu in el însu i atunci când vorbe te în numele s u. 
D -i o masc  i î i va spune adev rul.” 

Oscar Wilde 
 
 
Rezumat: Persoanele traumatizate sunt adesea fragile i vulnerabile. Ele adopt  

mecanisme de protec ie cu scopul de a se ap ra pe ele însele de propriul sentiment cople itor 
de durere. Folosind în mod adecvat  tehnicile specifice psihodramei se pot amplifica atât 
individual cât i în cadrul unui grup spontaneitatea, creativitatea, sentimentul de apartenen  
la grup, coeziunea grupului, factori ce contribuie din plin la dezvoltarea rezilien ei psihologice 
i la vindecarea traumelor. 

 
Abstract: People traumatized are often fragile and vulnerable. They adopt 

safeguards in order to defend themselves by their own overwhelming sense of pain. Using 
adequately specific psychodrama techniques may increase both individual and within a group 
spontaneity, creativity, sense of belonging to a group, group cohesion factors that contribute 
greatly to the development of psychological resilience and trauma healing. 

 
 
I. INTRODUCERE 
 
Începutul mileniului III st  sub semnul amplific rii conflictelor militare pe 

întregul mapamond. Misiunile militare la care România ia parte devin din ce in ce 
mai numeroase, mai complexe, militarii participan i în diverse teatre de opera iuni 
fiind expu i la diferite tipuri de evenimente cu poten ial traumatizant. Este necesar  
o analiza atent  pentru a putea gestiona efectele nefaste ale evenimentelor 
traumatizante i de a identifica posibilit ile de interven ie privind preven ia, 
ameliorarea sau îndep rtarea suferin elor generate de expunerea la aceste 
evenimente. 

 
II. CONCEPTUL DE TRAUM  
 
2.1. Ce este o traum ? 
Trauma sau traumatismul psihic reprezint  un eveniment suferit de un 

subiect care are din aceast  cauz  o foarte puternic  reac ie afectiv  i emo ional  
ce-i pune în joc echilibrul psihologic i duce adesea la decompensare de tip psihotic 
                                                 
∗ Psiholog – U.M. 02301 Bucure ti, M.Ap.N. 
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sau nevrotic sau la diverse somatiz ri. Trauma este ,,o experien  vital  de 
discrepan  între factorii situa ionali amenin tori i capacit ile individuale de 
st pânire, care este înso it  de sentimente de neajutorare i abandonare lipsit  de 
ap rare i care duce astfel la o pr bu ire de durat  a în elegerii de sine i de lume.” 
(G. Fischer, P. Riedesser, 1998). Prin urmare, o traum  reprezint  o suferin  psihic  
ce apare în urma unui accident, a unei catastrofe, este o leziune sufleteasc  produs  
în interiorul sistemului nostru de personalitate cu consecin e dureroase i 
perturbatoare. 

Anumite aspecte ale evenimentului traumatic, contextul în care are loc 
acesta, dar i anumite caracteristici individuale influen eaz  riscul ca o persoan  s  
dezvolte probleme psihologice ulterioare traumei la care a fost expus . Evenimentele 
intense, bru te, imprevizibile, extrem de negative i care sunt percepute ca fiind în 
afara oric rui control, evenimentele percepute ca o amenin are la adresa vie ii sau 
care implic  importante pierderi ale fiin elor de care ne sim im ata a i, sunt foarte 
dificil de integrat i au un puternic poten ial traumatizant. Astfel de evenimente cum 
ar fi accidentele, dezastrele naturale, abuzurile, captivitatea, asistarea la moartea 
unei fiin e dragi, genocidul etc. i eventual expunerea prelungit  sau repetat  la 
acestea, sunt de natur  s  provoace rupturi la nivelul psihicului i modific ri la nivel 
emo ional, fizic, cognitiv, comportamental sau rela ional. Spre deosebire de stres, 
care afecteaz  temporar psihicul, acesta tinzând s - i recapete echilibrul în mod 
natural, trauma diminueaz  capacitatea de a gestiona problemele cotidiene putând 
conduce la apari ia unor simptome i manifest ri fizice, precum: lipsa apetitului, 
dificult ile de somn, sc derea nivelului de energie, disfunc iile sexuale, sau s  
genereze st ri de anxietate, fobii, sentimente exagerate de vin , ru ine, neputin  sau 
atacuri de panic . 

 
2.2. Trauma din perspectiva psihoterapiei 
Conceptul de ,,traum  psihic ” din perspectiva psihoterapiei semnific  

urm toarele lucruri: 
• Situa ie amenin toare i cople itoare pentru om (cutremur, atac armat 

etc.); 
• Tr irea interioar  a acestei situa ii, care de regul  începe cu o reac ie de 

stres, activeaz  rapid reac ii fizice i psihice, apoi duce la o întrerupere brusc  a 
acestor activit i, la o ,,înghe are” cauzat  de oc, pentru a nu se ajunge la moarte 
prin suprastimularea sistemului fizico-psihic; 

• Urm rile pe termen scurt, mediu i lung, ale acestei reac ii la 
evenimentul traumatic i ale încerc rilor de a controla suprastimularea. 

Din punct de vedere terapeutic traumele pot fi: 
• Traume existen iale – în care persoana tr ie te experien a amenin rii 

vie ii sale (atac armat, violen e etc.); 
• Traume de pierdere – ap rute ca urmare a pierderii bru te a unei 

persoane dragi; 
• Traume de ata ament – în care persoana nu are sprijinul persoanelor cu 

care se afl  într-o leg tur  emo ional ; 
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• Traume de sistem de ata ament – în care perturbarea emo ional  i 
clivajul sunt atât de avansate încât nu se pot evita violen ele fizice i psihice dintre 
membrii sistemului de ata ament. 

Esen a unei situa ii traumatice const  în faptul c , excita ia emo ional  
cauzat  de reac ia la stres în plan fizic nu are o limit , întrucât amenin area 
exterioar  poate continua s  creasc . Astfel, sentimentul de fric  se poate amplifica 
pân  la stadiul de teroare. Sistemul nervos simpatic responsabil de apari ia reac iei 
de ,,fug  sau lupt ” se activeaz  automat, se declan eaz  secre ia de acetilcolin  care 
activeaz  secre ia de adrenalin  (epinefrin ) i noradrenalin  (norepinefrin ), acestea 
sunt eliberate în sânge i preg tesc corpul pentru ac iuni în situa ii periculoase. În 
încercarea de a supravie ui unei astfel de tr iri traumatice, se instaleaz  o stare de 
oc i apare o ruptur  între situa ia tr it  i reac iile psihice. Amintirile 

evenimentelor sunt blocate atât cât se poate, în func ie de caracteristicile individuale. 
Dac  stimularea interioar  dureaz  prea mult apare disocierea. Senza iile corporale, 
sentimentele, gândurile izolate de evenimentul traumatic, sunt de neîn eles. Apoi, în 
timp, trauma este încapsulat , acest fapt regarantând c  persoana nu este expus  la o 
retraumatizare ulterioar  cu consecin e mult mai grave. Cât  vreme o traum  psihic  
nu este recunoscut  ca atare i acceptat  de c tre persoana în cauz , ea nu poate fi 
vindecat . Dup  tr irea unei experien e traumatice poate ap rea ,,clivajul” structurii 
de personalitate. 

Modelul opera ional propus de psihologul Franz Ruppert, specializat în 
psihoterapia traumei, con ine trei factori care descriu clivajul personalit ii astfel: o 
parte a psihicului - ,,partea traumatizat ”, r mâne prizoniera fricilor i durerilor 
generate de situa ia traumatic , în timp ce o alt  parte - ,,partea supravie uitoare”, 
încearc  s  men in  experien a negativ  cât mai departe de con tiin , pentru a 
supravie ui tr irii traumatice i a gestiona via a de zi cu zi cu ajutorul poten ialului 
psihic r mas. Mai exist  o a treia parte - ,,partea s n toas ”, acea parte care pân  la 
apari ia traumei a putut s  se dezvolte normal, într-un mod s n tos, i a avut în 
continuare ansa s  r mân  s n toas  în m sura în care distan a intern  fa  de 
traum  e destul de mare. 

Principalele caracteristici ale p r ilor traumatizate sunt urm toarele: 
depoziteaz  amintirea traumei, r mân la vârsta la care s-a întâmplat evenimentul 
traumatic, caut  o cale de ie ire din traum , pot fi ,,declan ate”, reprezint  un 
permanent focar de perturbare în psihic. 

Caracteristicile p r ilor supravie uitoare sunt urm toarele: asigur  
supravie uirea în situa ia traumatizant , sunt paznicii clivajului psihic, sunt fixate în 
permanen  asupra prezentului, refuleaz  i neag  trauma, evit  amintirile despre 
traum , controleaz  p r ile traumatizate, caut  compensa ii, creeaz  iluzii, sunt 
submisive i latent agresive, proiecteaz  propriile sentimente traumatice asupra 
altora. 

Caracteristicile p r ilor s n toase sunt urm toarele: capacitatea de a 
percepe deschis i corect realitatea, capacitatea de a exprima sentimente, în func ie 
de fiecare situa ie, abilitatea de a- i aminti corect evenimentele trecute, abilitatea de 
a avea încredere în al ii i de a construi rela ii afective, abilitatea de a reflecta asupra 
propriilor ac iuni i de a- i asuma responsabilitatea în mod adecvat, dorin a de a 
cunoa te adev rul i speran a de a fi capabil s  rezolve pozitiv orice problem . 
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În lucrarea Traumas of Life and their Treatment (2000), Macnab afirm  c  
fiecare persoan  traumatizat  prezint  o serie de anxiet i care afecteaz  profund 
nivelul s u emo ional, func ional, orientarea c tre viitor, centrarea pe sine i 
sentimentul de împlinire. Acesta identific  o trauma central  care afecteaz  
persoana cel mai mult, celelalte fiind secundare. Principalele traume centrale, 
potrivit lui Macnab (2000, pp 27-31), sunt urm toarele: 

• Amenin area la adresa vie ii persoanei i a paternurilor sale de via . 
R zboaiele, dezastrele naturale, violen a sunt amenin ri specifice. 

• Amenin area integrit ii i coeren ei eului. Apare clar în situa ii de abuz, 
în tulburarea de stres posttraumatic datorat  torturii. 

• Pierderea unei rela ii semnificative. Se produce în situa ii de deces, 
divor , doliu, separare, alienare. 

• Întreruperea func ion rii normale a persoanei. Se întâlne te foarte des 
la supravie uitorii accidentelor rutiere, casnice i de munc , la persoanele care au 
suferit modific ri semnificative ale corpului i fizionomiei. 

• Pierderea viziunii asupra vie ii. Apare mai ales la refugia ii care au 
trecut prin evenimente traumatizante grave i pe o perioad  mai lung  de timp. 

• Perturbarea expansivit ii sufletului în contextul vie ii. Se întâlne te la 
persoane traumatizate sever care se simt alienate de propriul sistem de credin e, de 
tot ce credeau ele c  sunt. 

Teoriile ata amentului i ale traumei spun c  persoanele care au trecut prin 
experien e traumatice nu pot s  stabileasc  în mod natural i firesc rela ii s n toase 
i neîmpov rate cu ceilal i oameni, pentru c  ei au pierdut într-un fel leg tura cu ei 

în i i i nu au o raportare corect , just  la realitatea exterioar . Ei percep via a, 
realitatea, prin intermediul distorsiunilor create de traum , afectând în primul rând 
rela iile emo ionale cele mai apropiate, în locul percep iilor ap rând proiec iile. 

 
III. CONCEPTUL DE REZILIEN  
 
Conceptul de rezilien  reprezint  în viziunea psihologului american prof. 

dr. Al Siebert, capacitatea unei persoane de a- i reveni în urma unor experien e de 
via  cople itoare. 

A fi rezilient înseamn  a avea: capacitatea de a face fa  cu succes unor 
schimb ri continue i majore; capacitatea de a- i p stra s n tatea i energia când te 
afli sub presiune constant ; capacitatea de a- i reveni rapid dup  e ecuri; capacitatea 
de a dep i adversit ile; capacitatea de a g si un nou mod de a munci i de a tr i 
când cel vechi nu mai este posibil; capacitatea de a face toate acestea f r  a ac iona 
într-o manier  distructiv  sau disfunc ional . 

Rezilien a psihologic  reprezint  capacitatea unui subiect de rezista în 
pofida traumatismului suferit. Ea implica întotdeauna un oc i capacitatea de a 
rezista evenimentului traumatizant precum i restabilirea rapid  a func iilor normale, 
cel pu in în condi ii de manifestare social  acceptabile. 

Puterea de rezisten  psihic  se dezvolt  de timpuriu, dar aceasta poate fi 
înv at  i ca adult. Unul dintre pionierii etologiei franceze, Boris Cyrulnik, sus ine 
c  oamenii au capacitatea de a dep i situa iile cele mai dificile datorit  anumitor 
abilit i deprinse în copil rie, care îi ajut  s  treac  peste experien ele traumatizante. 
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Rezilien a presupune ca subiectul s  manifeste capacitatea de a- i asuma 
cu flexibilitate situa iile limit  cu care se confrunt , s  le domine i s  reu easc  s  
manifeste abilitatea de a se întoarce la echilibrul s u interior ini ial, s  manifeste 
capacitatea de sus inere a rezisten ei, inclusiv cu posibilitatea de a înregistra o 
cre tere la nivel personal a acesteia, ca rezultat al r spunsurilor s n toase la 
eventualii factori stresan i. 

În urma r zboaielor purtate în deceniile trecute de c tre S.U.A., s-a 
constatat c  foarte mul i solda i americani se întorceau din r zboi puternic 
traumatiza i, ceea ce nu înseamn  doar suferin  uman , dar i costuri anuale de 
milioane de dolari. Dup  r zboiul din Vietnam, fiecare al treilea veteran de r zboi a 
avut diverse probleme psihice. În octombrie 2009, armata american  a decis s  
finan eze cu 125 milioane de dolari un program de antrenare numit Comprehensive 
Soldiers Fitness, la care au participat 1 milion de solda i cu scopul de a se elibera de 
traume. ,,A  dori s  creez o armat  care este tot atât de în plin  form  psihic  pe cât 
este de în form  trupe te”, spunea generalul cu patru stele George Casey, pân  în 
aprilie 2011 eful statului major al armatei SUA, la inaugurarea oficial  a 
programului. ,,Iar cheia pentru o foarte bun  form  spiritual  este rezilien a. De 
aceea, începând de acum rezilien a va fi antrenat  i m surat  în armata SUA”. În 
spatele acestor tipuri de programe se afl  Martin Seligman, fondatorul ,,psihologiei 
pozitive” i pre edinte al Asocia iei Psihologilor Americani, care, în urma 
cercet rilor proprii efectuate, încurajeaz  dezvoltarea unei atitudini optimiste în 
scopul cre terii rezilien ei.  

Pe baza programului lui Seligman, Asocia ia Psihologilor Americani 
(APA) sugereaz  un plan în zece puncte, menit s  creasc  puterea de rezisten  
sufleteasc : 

• Men inerea unor rela ii bune i armonioase cu membrii grupului, 
familiei, prieteni sau al ii; 

• Evitarea unui punct de vedere pesimist asupra unei crize sau eveniment 
stresant; 

• Acceptarea faptului c  circumstan ele nu pot fi schimbate; 
• Propunerea unor scopuri realiste i mobilizarea spre atingerea lor; 
• Luarea de m suri decisive în situa ii adverse; 
• C utarea oportunit ilor de auto-descoperire dup  o lupt  cu pierderi; 
• Dezvoltarea încrederii în sine; 
• Abordarea unei perspective de durat  i considerarea unui eveniment 

stresant într-un context mai larg; 
• Men inerea unei atitudini pozitive, a teptarea lucrurilor bune i 

vizualizarea dorin elor; 
• Exerci ii fizice regulate, angajarea în activit i relaxante; 
• Înv area din trecut i men inerea flexibilit ii i echilibrului în via . 
Rezilien a este caracterizat  atât de faptul c  o persoan  d  dovad  de 

adaptabilitate dup  confruntarea cu un eveniment traumatic, dar i de rezultatul 
procesului interactiv între persoan , grupul de care apar ine i mediul s u 
înconjur tor. Studiile au ar tat c  exist  o rezilien  natural  datorat  unor 
caracteristici individuale, dobândit  cel mai adesea în copil rie, dar i o rezilien  ce 
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se poate construi chiar i la vârsta adult , focalizând aten ia pe factorii facilitatori ai 
rezilien ei i anume: stima de sine, creativitatea, umorul etc. Totodat , se pot 
descoperi în grupul sau anturajul fiec rei persoane resurse ce pot ajuta la 
amplificarea rezilien ei. Astfel, re elele de sus inere compuse din prieteni, colegi, 
familie etc., pot contribui la crearea unui cadru securizant i primitor, o veritabil  
,,plas  de protec ie” în jurul subiectului, cadru securizant ce poate fi natural sau 
construit prin metode psihodramatice. Rolul psihoterapeutului este de a descoperi i 
evalua resursele avute la dispozi ie, de a contribui la crearea unor astfel de re ele 
când acestea lipsesc. 

 
IV. REZILIEN A I ABORDAREA TRAUMELOR PSIHICE DIN 

PERSPECTIVA PSIHODRAMEI 
 
4.1. Ce este psihodrama? 
Psihodrama este o metod  psihoterapeutic  i de consiliere dezvoltat  de 

Jacob Levi Moreno, care exploreaz  problemele pacientului prin ac iune - 
dramatizare sau reprezentare scenic . Prin psihodram , terapeutul pune în scen  
conflictele psihice ale unui subiect pentru a fi jucate, ajutând astfel la rezolvarea lor. 
În perspectiva lui Moreno, reprezentarea dramatic  a realit ii încearc  s  produc  
un efect de catharsis la pacient, ea îi permite acestuia s  se elibereze de rolurile 
înv ate, devenite prea rigide sub influen a presiunilor sociale, i care îi marcheaz  
spontaneitatea. Psihodrama are ca obiectiv principal sporirea exprim rii s n toase a 
emo iilor, într-o maniera organizat , creativ . Pacientul poate descoperi i explora 
propriile conflicte i disfunc ii interne i externe, prin intermediul punerii în scen . 
Exist  mai multe abord ri derivate din terapia ini ial  a lui Moreno: metode 
psihodramatice, sociodrama, sociometria, antrenament pentru rol, antrenament 
pentru spontaneitate, bibliodrama, psihodrama psihanalitic  etc. Moreno a urm rit 
,,dezv luirea structurii sociale dintre indivizi prin consemnarea mi c rii i pozi iei 
lor în spa iu, unul în raport cu altul”, ap rând astfel no iunea de sociometrie, ce 
reprezint  studiul i m surarea alegerilor sociale din cadrul unui grup, cu scopul de a 
scoate la iveal  tipare de acceptare sau respingere (norme i sisteme valorice) i de a 
promova coeziunea grupului. Sociodrama este o form  de psihodram  ce se 
adreseaz  percep iilor grupului în leg tur  cu g sirea de solu ii inovatoare la diferite 
probleme delicate. 

Scena psihodramatic  este un spa iu securizat emo ional în care, în 
prezen a grupului i sub ghidarea terapeutului, rela iile i emo iile unui participant 
pot fi explorate. Ac iunile, limbajul corpului, dinamica inter-rela ional  a 
personajelor pe scen , apropierea i distan area lor, conduc la în elegerea mai bun  a 
fiec rui participant i contribuie la dezvoltarea sa personal . 

În cuvintele lui Moreno, ,,Scena ofer  actorului un spa iu viu care este 
pluridimensional i flexibil la maximum. Spa iul viu al realit ii este adesea îngust i 
constrâng tor, actorul poate foarte u or s - i piard  echilibrul. Pe scen  îl poate 
reg si din nou, datorit  metodologiei libert ii - libertate în raport cu stresul 
insuportabil i libertate pentru experien  i expresie. Spa iul scenei este o extensie a 
vie ii, dincolo de testul realit ii al vie ii îns i. Designul arhitectural al scenei este 
realizat în acord cu cerin ele opera ionale. Formele sale circulare i nivelurile, 
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stimuleaz  eliberarea de tensiuni i permit mobilitatea i flexibilitatea ac iunii. Dac  
este necesar, locul unei psihodrame poate fi desemnat oriunde, indiferent de locul 
unde se afl  subiec ii, pe câmpul de lupt , în clas  sau acas , îns  rezolvarea final  a 
conflictelor mentale adânci, necesit  un cadru obiectiv i anume, scena 
psihodramatic ”. 

 
4.2. Rezilien a din perspectiva psihodramei 
Un om rezilient, spune Kormann, ar putea fi comparat cu un boxer ,,care 

ajunge la podea, este num rat, se ridic  i î i schimb  apoi fundamental tactica”. 
Cine nu este atât de capabil s  reziste, merge mai departe ca i mai înainte i este 
doborât din nou. Rezilien a reprezint  o nou  cale de dezvoltare a fiec rei persoane 
care se confrunt  cu un eveniment traumatic. Dac  în cazul rezisten ei psihice 
ac iunea de a rezista presupune a nu ceda sub efectul unei presiuni antagonice i 
implic  men inerea propriei identit i, adunându- i for ele pentru a- i p stra 
poten ialul evolutiv i a- i proteja punctele slabe, în cazul rezilien ei apare o 
conversie identitar . Subiectul revine la el însu i, dar transformat, i se percepe 
diferit de ceea ce fusese înainte de traum  i a teapt  ca aceast  schimbare s  fie 
luat  în seam  de c tre mediu. Pentru a dezvolta rezilien a, psihodrama sus ine c  
este nevoie ca subiectul s  manifeste creativitate i spontaneitate. Aceste calit i se 
dovedesc a fi deosebit de utile militarilor care se deplaseaz  în teatrele de opera ii, 
unde se pot confrunta oricând cu situa ii inedite, noi, care nu au putut fi anticipate 
pentru a fi cuprinse în preg tirea i antrenamentele premerg toare misiunii. 

 
4.3. Creativitatea i spontaneitatea 
Creativitatea reprezint  capacitatea de a dobândi noi comportamente, de a 

g si noi solu ii la o problem  dat . To i indivizii sunt mai mult sau mai pu in creativi 
dac  se las  condu i de spontaneitate, îns  anumite forme de inhibi ie împiedic  
creativitatea s  se dezvolte. 

,,Spontaneitatea propulseaz  individul c tre a da un r spuns adecvat într-o 
situa ie nou  sau un nou r spuns unei situa ii vechi”, ne spune Moreno. 
Spontaneitatea este libertate de voin , scopul spontaneit ii fiind înlocuirea unui 
sistem de valori uzat i învechit - produsul cultural conservat, cu un nou sistem de 
valori în concordan  mai mare cu urgen ele timpului nostru. Spontaneitatea este o 
stare de preg tire a subiectului pentru a r spunde a a cum i se cere. Este o condi ie – 
o condi ionare a subiectului, o preg tire a sa pentru ac iunea liber . Prin formarea 
spontaneit ii, un subiect devine relativ mai liber de produsele conservate – trecute 
sau viitoare – comparativ cu situa ia de dinaintea form rii, ceea ce demonstreaz  c  
este o valoare biologic , precum i una social . 

Psihodrama este o pledoarie pentru creativitatea omului i pentru 
creativitatea universului. Pare sigur c  regula creativit ii este: spontaneitatea 
declan eaz  creativitatea. Creativitatea este receptiv  la spontaneitate. 
Spontaneitatea i creativitatea sunt for e de propulsie ale progresului uman, dincolo 
i independent de libido i de ra iuni socioeconomice. 

În volumul ,,Who Shall Survive?”, Moreno face o distinc ie între 
spontaneitate i creativitate: ,,spontaneitatea este o stare interioar  (prezent  în mod 
variabil i care oricum se schimb  încontinuu”, care pune individul în condi ia de a- i 
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folosi propriile înzestr ri de creativitate. Creativitatea este o poten ialitate legat  de 
genotip; nu to i, în stare de spontaneitate identic , pot s  fie la fel de creativi. 
Spontaneitatea poate s  fie indus , în timp ce creativitatea poate s  fie numai 
verificat . Noi focaliz m interesul asupra dinamicii spontaneit ii, pentru c  numai 
starea de spontaneitate poate s  fie stimulat  sau u urat  în mod con tient, i numai 
datorit  ei putem ajunge la creativitate.” 

În ,,Psychodrama vol. I” (1946), una din ipotezele de baz  ale modelului 
morenian este aceea a spontaneit ii/creativit ii ca for  propulsiv  a progresului 
uman, independen a de libido sau de factori economici, pe baza c reia se fondeaz  
teza încrederii, a iubirii i a particip rii reciproce ca puternic principiu activ al vie ii 
grupului. Grupul de psihodram  permite dezvoltarea spontaneit ii/creativit ii 
actorilor i spectatorilor deopotriv , i constituie chiar un cadru în care se poate 
m sura ,,coeficientul individual de spontaneitate”. Moreno vorbe te la un moment 
dat despre ,, tiin a raporturilor interpersonale”, fondat  pe dezvoltarea unui 
,,altruism spontan”, accesibil printr-o ,,spontaneitate planificat ”. 

El sus ine ideea c  este necesar  nu numai înv area (antrenarea) unor 
roluri sociale articulate i diferen iate, ci i o instruire afectiv , capabil  s  regleze 
raporturile interpersonale. tiind c  ,,omul posed  suficiente resurse pentru a atinge 
un nivel tot mai înalt de diferen iere i flexibilitate”, Moreno era convins c  jocul de 
rol e un instrument valoros pentru instruirea spontaneit ii, a abilit ilor sociale i 
afectivit ii. El a dezvoltat chiar o ,,teorie a spontaneit ii înv rii”, argumentând c  
starea de spontaneitate predispune la înv are, deoarece confer  o plasticitate 
special  func iilor cognitive. 

 
4.4. Coeziunea grupului 
Un alt factor important care ajut  la dezvoltarea rezilien ei psihologice în 

cazul militarilor ce execut  misiuni de lupt , este legat de dezvoltarea sentimentului 
de apartenen  la un grup caracterizat prin coeziune i suport. 

Coeziunea de grup este un factor terapeutic. Membrii unui grup coeziv 
simt c ldur  i confort în grup i au un sentiment de apartenen . Ei valorizeaz  
grupul i, în schimb, simt c  sunt valoriza i, accepta i i sus inu i de ceilal i membrii. 
Coeziunea poate fi definit  ca ,,rezultat al tuturor for elor care ac ioneaz  asupra 
membrilor, astfel încât ei s  r mân  un grup”. Coeziunea este ca demnitatea, oricine 
o poate recunoa te dar nimeni nu o poate descrie, cu atât mai pu in s  o m soare. 

În opinia lui McBreen, importan a coeziunii în mediul militar este dat  de 
faptul c  unit ile coezive lupt  mai bine, au mai pu ine pierderi de ordin psihic, se 
instruiesc la un standard mai ridicat, nu se dezintegreaz  în condi ii de stres, au 
nevoie de un sprijin administrativ mai redus i genereaz  o calitate a vie ii mai bun . 

Exist  mai multe tipuri de coeziune, definite de c tre Jozwiak (1999) în 
patru niveluri de baz , i anume: 

• Coeziunea orizontal  – definit  de rela ia dintre colegi; apare atunci 
când exist  un angajament al fiec rui militar fa  de grup, un consens asupra 
misiunii, absen a conflictelor interpersonale, lucru în echip , camaraderie, încredere 
etc.; 

• Coeziunea vertical  – definit  de rela ia dintre subordona i i superiori; 
se manifest  atunci când comandantul este un exemplu pozitiv de atitudine, 
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manifest  preocupare fa  de subordona i, exist  un climat deschis de încredere i 
respect fa  de comandan ii direc i; 

• Coeziunea organiza ional  – definit  de rela ia dintre militari i unitatea 
din care fac parte; manifestat  prin loialitate fa  de valorile unit ii i ale armatei, 
con tientizarea tradi iilor de lupt  ale unit ii, spirit de sacrificiu; 

• Coeziunea social  – definit  de rela ia dintre militari i cultura/ 
societatea din care fac parte; manifestat  prin loialitate fa  de ar , patriotism etc. 

Din perspectiva psihodramei, coeziunea este necesar  pentru ca factorii 
terapeutici de grup s  opereze. Este de o importan  crucial  ca împ rt irea afectiv  
a propriei lumi interioare s  fie urmat  de acceptarea ei în mod necondi ionat de 
c tre ceilal i. În demersul cre terii coeziunii de grup, subiec ii pot aborda tematica 
rolurilor i a interac iunilor dintre ei, fiind în roluri diferite, în cadrul unui grup. 

În conformitate cu teoria rolurilor, omul este un juc tor de roluri iar 
concep ia de s n tate mintal  este bazat  pe ideea c  fiecare persoan  este alc tuit  
dintr-o serie de roluri cu care se identific  la un moment dat în spa iu i timp. Astfel, 
o fiin  interpreteaz  pe scena vie ii rolul de copil, de tat , so , angajat, ef etc. iar 
elul este de a dezvolta un repertoriu cât mai larg de roluri pentru a func iona la 

maximum de creativitate. Rolurile pot fi biologice, psihologice, sociale etc. Fiecare 
cultur  prezint  un repertoriu de roluri prescrise. Putem da exemplu în acest sens 
faptul c , într-o cultur , un doctor este privit ca un magician care folose te ierburi i 
incanta ii, în alt  cultur  un doctor este o persoan  îmbr cat  în halat alb care 
utilizeaz  scannere, tehnologie etc. Lucrând cu rolurile putem descoperi aspecte ale 
personalit ii proprii, resurse pe care le avem la dispozi ie, precum i abord ri 
inedite referitoare la unele teme personale. 

 
4.5. Abordarea traumei din perspectiva psihodramei 
Psihodrama utilizeaz  jocul dramatic liber i urm re te dezvoltarea activ  

a spontaneit ii subiec ilor. Exteriorizarea gândurilor personale în cursul 
improviza iilor scenice i analiza lor de c tre psihoterapeutul care conduce jocul 
constituie esen a acestei terapii. În demersul psihodramatic, dezvoltat de Jacob Levy 
Moreno, bazându-se pe principiile terapeutice a c ror eficien  a fost dovedit  în 
timp, respectiv a catharsisului i a punerii în scen , precum i pe elementele de ritual 
i cele narative, psihodrama a fost angajat  cu succes în tratamentul persoanelor 

traumatizate. Referitor la catharsis, Moreno spune urm toarele: ,,Din punct de 
vedere practic, nu exist  sfer  imaginabil  a universului, indiferent c  este fizic , 
mintal , social  sau cultural , din care s  nu apar  la un moment dat, vreo cauz  de 
dezechilibru în via a unei persoane. Este aproape un miracol c  un individ poate 
ob ine i p stra vreun grad de echilibru, iar omul s-a aflat în mod continuu în 
c utarea unor dispozitive care s -i permit  s  ajung  la echilibru sau s  
îmbun t easc  starea sa de echilibru. Unul dintre cele mai puternice medii care pot 
produce acest efect este catharsisul. Acesta poate avea loc i poate aduce u urarea 
suferin ei sau a fricii, f r  s  fie necesar  nicio schimbare a situa iei exterioare”. În 
psihodram , catharsisul nu este nici indus, nici inhibat, dar i se permite s  se 
manifeste la timpul s u i în propria sa form . Numai când comunicarea este 
deschis  i sentimentele libere, protagonistul este încurajat s - i maximizeze 
expresiile, de genul: ,,las  totul s  ias …”. Orice a fost eliberat trebuie reintegrat, 
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pentru a evita pierderea sa în fum. Aceast  integrare poate implica restabilirea 
ordinii într-un haos emo ional intern, înv area de noi strategii de adaptare, lucrul 
asupra rela iilor interpersonale sau transformarea unor sentimente par iale în 
sentimente complete. 

Unul dintre argumentele care pledeaz  favorabil pentru folosirea 
psihodramei ca metod  de psihoterapie cu pacien ii expu i la traume, a fost adus de 
c tre Kellermann (2000), i se refer  la spontaneitate ca la un concept psihodramatic 
fundamental. O persoan  care a fost expus  la un eveniment foarte stresant se simte 
cople it  i se afl  într-o stare de agita ie emo ional  i cognitiv . R spunsul imediat 
la situa ia stresant  este adesea descris ca o stare de oc (Williams, 1993): un tip de 
scurtcircuit psihic i mintal. În aceast  stare acut , oamenii experimenteaz  (dup  
Wilson, 1989) trei tipuri de reac ie: cople irea i inundarea cu emo ii, amor irea 
emo ional  i încercarea de echilibrare a tr irilor emo ionale negative 
(comportament de coping adaptativ). În primele dou  situa ii, este nevoie de un 
anumit interval de timp pentru a putea procesa cognitiv noua realitate i consecin ele 
sale. În momentul în care adev rul dureros este în eles în sfâr it, urmeaz  faza 
reactiv  (de ac iune), în care apare starea de alert  fizic  i protest, teama i ura, 
senza ia de gol i pierdere. Imagini, emo ii i reamintiri, care sunt mult prea 
dureroase, sunt negate (împinse afar  din con tiin ), dar r mân ascunse la nivel 
corporal (Van der Kolk, McFarlane and Weisaeth, 1996). 

Din perspectiva lui Moreno, spontaneitatea este resursa responsabil  
pentru medierea echilibrului personal între lumea extern  i intern . Aceast  
descriere a spontaneit ii, ca mecanism de ajustare intern  a stresului exterior, este 
foarte important , nu numai pentru în elegerea procesului implicat în trauma 
psihologic , dar i pentru descrierea procesului implicat în recuperare. În concep ia 
morenian , spontaneitatea este exprimat  atunci când exist  un r spuns nou la o 
situa ie nou  sau un r spuns adecvat la o situa ie nou . În baza acestei fundament ri 
teoretice, psihodrama ofer  protagonistului care a r mas fixat în procesul de 
rezolvare a traumei, oportunitatea de a- i reaminti, repeta i lucra cu evenimentele 
stresante din trecut. Procesul de punere în scen  contribuie la reintegrarea 
emo ional  i la procesarea cognitiv  a pierderii personale covâr itoare. Aceast  
punere în scen , repetare, reexperimentare, rejucare a evenimentului traumatizant, 
implic  verbalizarea memoriilor i senza iilor, în fiecare detaliu, i prezentarea prin 
ac iune a ceea ce, practic, este imposibil de spus în cuvinte. Din cauza tendin ei 
persoanelor traumatizate de a disocia (,, tiam ce s-a întâmplat, dar nu am deloc 
sentimente despre asta”), este nevoie ca aceste persoane s  integreze percep ia în 
con tiin  prin verbalizare. Astfel, aceste persoane au nevoie de a fi ajutate, printr-un 
efort activ, de a transforma reamintirea senzorial  pur  într-o experien  integrat , 
narativ  sau într-o ,,istorie personal ” a ceea ce s-a întâmplat. La persoanele 
traumatizate, aceast  cre tere gradual  în con tiin a de sine, este adesea înso it  de o 
desc rcare puternic  a surplusului de energie. 

Catharsisul emo ional este experien a de eliberare, care apare atunci când o 
stare de imobilizare intern , de lung  durat , se descarc  într-o exprimare afectiv . 
Psihodrama, prin intermediul grupului psihodramatic, ofer  un suport personal. 
Persoanele traumatizate au o nevoie puternic  de apreciere, de valorificare i de a 
sim i c  primesc suport interpersonal. Grupul poate contribui la reintegrarea social  
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a indivizilor traumatiza i, oferindu-le siguran , intimitate, apreciere. De asemenea, 
grupul poate ajuta persoanele traumatizate s  dep easc  izolarea individual , prin 
faptul c  le ofer  oportunitatea de a afla i de a- i împ rt i propriul r spuns 
emo ional la evenimentul traumatic cu alte persoane care au tr it evenimente 
similare. 

Ceea ce diferen iaz  înv area din psihodram  de alte forme de înv are, 
este gradul foarte mare de implicare i autonomie a subiectului, mobilizarea unei arii 
vaste a personalit ii sale. 

Organizarea unei sesiuni de psihodram  este prin ea îns i un argument 
pentru stimularea creativit ii rela ionale. Exist  întotdeauna o secven  de înc lzire, 
cu rolul de a elibera spontaneitatea i creativitatea, precum exist  i jocul de rol, care 
permite punerea în rela ie cu sine însu i i cu ceilal i. 

Înc  de la Aristotel, se cunosc efectele cathartice ale ac iunii dramatice 
asupra spectatorului. Moreno este acela care pentru prima dat  a în eles binefacerile 
acestei ac iuni pentru actorul însu i, cerându-i s  fie absolut spontan, s - i joace 
propriul personaj, pe cont propriu, abandonând orice idee de a produce efect asupra 
spectatorilor. 

edin ele de psihodram  cuprind trei p r i: prologul, în cursul c ruia 
psihoterapeutul se str duie te s  fac  s  dispar  orice jen  de la actori, s  dispar  
inhibi iile, s -i fac  s  se simt  în largul lor, discutând cu ei despre edin  i 
înc lzindu-i pentru etapele urm toare; jocul dramatic, improviza ie pe o tem  aleas  
în prealabil de to i participan ii; discu ia final , în care se comenteaz  jocul 
fiec ruia, interac iunile umane din cursul edin ei, insighturile, degajându-se 
înv mintele trase de fiecare asupra lui însu i. Pentru a- i putea explora lumea 
interioar  i pentru a putea g si solu ii la problemele cu care se confrunt , membrii 
grupului trebuie s  aib  acces la toate resursele lor. Moreno considera c  o condi ie 
esen ial  pentru accesarea resurselor este reducerea anxiet ii, care se asociaz  cu 
cre terea nivelului de spontaneitate. 

 
V. CONCLUZII 
 
Psihodrama deschide o fereastr  în timp prin refacerea scenei 

evenimentului traumatic, în condi ii de securitate emo ional , i permite persoanei 
afectate de o traum  sau de o tragedie s  aib  o nou  perspectiv  asupra 
evenimentului traumatic. Psihodrama constituie un mijloc privilegiat de exprimare a 
conflictelor personale, mijloc neanxiogen, deoarece exteriorizarea se face într-un 
mod ludic, gra ie c ruia subiectul se în elege pe sine i se transform  pe m sur  ce 
se recunoa te. Ea poate fi folosit  sub form  de joc de roluri ca mijloc de cre tere a 
coeziunii în grupuri, dar i ca modalitate de selec ie a candida ilor pentru diferite 
posturi. 

Este important ca persoanele expuse la evenimente cu poten ial 
traumatizant s  beneficieze de implementarea de programe de suport, de consiliere 
sau psihoterapie, s  li ofere ocazia de a participa la traininguri i sesiuni în care s  
poat  înv a dezvoltarea anumitor abilit i i deprinderi de a face fa  stresului. 
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Blocajele personale generate de traume pot fi dep ite, manifestând o deschidere 
c tre actul terapeutic i îndr znind s - i exploreze, cu mult curaj, universul lor 
l untric participând în mod activ la grupuri de suport, fie pentru a benefica de efectul 
terapeutic al metodelor psihodramatice, fie pentru o dezvoltare personal  în urma 
c reia s - i amplifice spontaneitatea, expresivitatea, creativitatea, cunoa terea de 
sine i prin toate acestea, rezilien a psihologic . 
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SUS INEREA REZILIEN EI MILITARILOR  
CARE PARTICIP  LA MISIUNI CU STRES  

I RISC RIDICAT PRIN REGLAREA R SPUNSULUI 
MALADAPTATIV LA STRES CRONIC 

 
 

M lina CIUMA U-RÎMBU∗ 
 

Rezumat: Sistemul neuropeptidului Y (NPY) este implicat în promovarea rezilien ei 
i/sau a recuper rii dup  expunerea la stres intens i/sau stresori noi cum sunt cei din teatrele 

de opera iuni. Stresul cronic poate determina o sc dere a expresiei centrale a NPY i subiec ii 
expu i la stresori cronici pot dezvolta hipersensibilitate la stresori noi, cu disfunc ii ale 
sistemului NPY ce pot determina reac ii adaptative deficitare la stres ale sistemului 
cardiovascular i chiar hipertensiune arterial . Stimularea expresiei centrale a NPY poate 
contribui la o adaptare comportamental  de succes la stres prin reducerea tonusului 
cardiovascular i supresarea comportamentului anxios. Adaptogenii, o nou  clas  de reglatori 
metabolici s-au demonstrat recent a fi stimulatori ai expresiei i eliber rii NPY din celulele 
neurogliale. Scopul lucr rii const  în a discuta rolul NPY în promovarea rezilien ei, în a 
atrage aten ia asupra reac iei de alarm  exagerat  la stresori, o disfunc ie fiziologic  „efectul 
halatului alb” deseori neglijat  în practica zilnic  cu un important poten ial predictiv precoce 
în privin a disfunc iilor sistemului NPY la angaja ii militari expu i la stres cronic i în a 
discuta rolul terapeutic al adaptogenilor în corectarea acestor disfunc ii. Am utilizat studii din 
literatura de specialitate pentru ilustrarea obiectivelor de mai sus. În concluzie am sus inut 
importan a adaptogenilor ca instrument terapeutic în protocoalele de preven ie eficient  a 
stresului ocupa ional cronic i în promovarea rezilien ei la militarii implica i în opera iuni cu 
risc i stres ridicat. 

Cuvinte cheie: NPY, rezilien , stres, militari 
 
Abstract: Neuropetide Y(NPY) system is implicated in promoting resilience and/or 

recovery from intense stress exposure or new stressors like the ones in high risk, high stress 
operations. Chronic stress may produce a decrease in central NPY expression and subjects 
exposed to, may prove hypersensitivity to a novel stressor with dysfunctions in the NPY system 
and cardiovascular maladaptation to stress, even hypertension. Upregulation of NPY 
expression may contribute to successful behavioral adaptation to stress by reducing 
cardiovascular tone and suppressing anxious behaviours. Adaptogens, a new class of 
metabolic regulators stimulate NPY expression and release. The aim of this paper is to discuss 
the role of NPY promoting resilience, to draw attention to an exagerated alarm reaction to 
stressors, a physiological dysfunction „white coat effect” often neglected in every day practice 
but with a high potential to predict early NPY system dysfunctions in military population with 
chronic stress exposure and to discuss the therapeutic possibilities of adaptogens in correcting 
these dysfunctions. We used studies from scientific literature to illustrate the above objectives. 
In the end we conclude that adaptogens could be an important factor in succesfull prevention 
protocols of chronic occupational stress dysfunctions involving NPY systems and an important 
therapeutic tool for sustaining resilience in military population involved in high risk, high 
stress operations. 

Key words: NPY, resilience, stress, military 
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Stresul ocupa ional reprezint  un factor de risc profesional semnificativ în 
domeniul militar, cu impact negativ asupra îndeplinirii performante a sarcinilor de 
serviciu cu repercusiuni organiza ionale i/sau individuale asupra st rii de s n tate a 
angajatului pe termen scurt sau pe termen lung, i pot influen a negativ misiunile 
militare pe timp de pace sau r zboi. 

Mediul militar presupune existen a unei game largi de factori stresori, fie 
ei psihosociali: rela ii inadecvate ef-subaltern (39%), suprasolicitare cantitativ  
(33%), orar prelungit (30%), conflicte familiale din cauza locului de munc  (23%), 
munca în teren, la distan  de mediul familial (19%), sta ionarea în cazarm  (10%), 
ac iuni disciplinare (9%), fizici: temperaturi extreme, câmpuri electromagnetice, 
radia ii ionizante, chimici: inhibitori de acetilcolinesteraz , agen ii veziculogeni, 
ciana i, agen i chimici pulmonari, agen i chimici incapacitan i, capsaicin , sau 
biologici: bacterii, viru i, biotoxine. 

Majoritatea studiilor rela ionate cu stresul ocupa ional militar s-au 
concentrat pe factorii psihosociali i disfunc iile sistemului de stres generate de 
ace tia, în special de ordin psihologic i psihiatric i cu prec dere în teatrele de 
opera iuni. Teatrul de opera iuni este un mediu cu particularit i unice în care 
angajatul trebuie s  fac  fa  unui climat nefamiliar, unui teren str in, unei flore i 
faune cu poten ial nociv, unei popula ii neprietenoase, unor agen i biologici diferi i 
de cei cu care sistemul imun individual e obi nuit etc. Condi iile particulare ale 
teatrelor de opera iuni nu sunt îns  singura fa et  a stresului ocupa ional militar. 

Stresul ocupa ional cronic poate fi generat de sarcinile multiple la locul de 
munc  resim ite ca suprasolicitare, cantitativ  i/sau calitativ , durata prelungit  de 
lucru, ambiguitatea rolului ocupa ional al angajatului (cumulul de atribu ii), suport 
administrativ inadecvat (fonduri insuficiente, echipament inadecvat competitivit ii 
scopurilor organiza ionale), pozi iile ocupa ionale de grani  (medicul militar, 
sanitarul militar) cu decizii de rol conflictuale, controlul sc zut asupra jobului 
efectuat (orar frecvent schimbabil ca durat , la necesitate, cu afectarea rela iilor 
familiale, restric iile asupra mediului locativ sau de îmbr c minte), sarcini care nu se 
potrivesc calit ilor ocupa ionale ale angajatului fie subsolicitante, fie 
suprasolicitante care intervin nea teptat în peisajul ocupa ional cotidian i 
interfereaz  cu executarea sarcinilor cotidiene, responsabilitatea nepropor ional  cu 
autonomia decizional , lipsa feedbackului pozitiv vis-a-vis de eficacitatea 
îndeplinirii sarcinilor, rela iile interpersonale tensionante, retribu ii financiare cu o 
coeren  sc zut , cu motiva ie ambigu  vis-a-vis de calitatea muncii efectuate etc. 

Job-ul cu cele mai mari repercusiuni din punct de vedere al stresului 
ocupa ional, este cel al c rui caracteristici sunt cereri mari i control sc zut în 
procesul de luare a deciziilor. 

Disfunc iile homeostatice generate de stresul ocupa ional cronic în 
domeniul militar, nu apar neap rat ca urmare a cre terii nivelului stresor 
ocupa ional, ci mai ales ca o erodare a adaptabilit ii individuale. Selye postula în 
teoria r spunsului la stres c  expunerea prelungit  la un factor stresor poate duce la 
deple ia resurselor adaptative, c derea sistemului de rezisten  la factorul stresor i 
apari ia st rii de epuizare în sistem, vezi „burn-out sydrome” sau „old seargent 
syndrome”. 
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În procesul de adaptare, sistemul de reac ie la stres intervine prin cei doi 
mari juc tori: sistemul nervos autonom i axa hipotalamo-hipofizo-
corticosuprarenal  i mediatorii lor: ex. catecolaminele i cortizolul. 

Un rol cheie în adaptarea eficient  cardiovascular , neuroendocrin , imun  
i metabolic  la stres îl are neuropeptidul Y (NPY). 

Cerebral, NPY se afl  în cantit i semnificativ crescute fa  de alte 
neuropeptide concentrându-se în sistemul limbic, inclusiv amigdala i 
hipotalamusul, arii importante în reglarea comportamentului emo ional i 
r spunsului la stres. Central, NPY are ac iune anxiolitic  i inhib  activitatea 
simpatic  cu efecte hipotensive i bradicardice.  

Concentra ia plasmatic  a NPY este direct propor ional  cu performan a 
comportamental  în condi ii de stres. Nivele plasmatice sc zute ale NPY sunt 
asociate cu disfunc ii ale sistemului nervos autonom la factori stresori prin 
hiperactivitate, reac ii de alert , alarm  i anxietate exagerate. 

Stresul cronic poate produce o sc dere a expresiei centrale a NPY i 
subiec ii expu i cronic la stres pot dezvolta hipersensibilitate la stresori noi, cu 
disfunc ii ale sistemului NPY ce pot determina reac ii adaptative deficitare la stres 
ale sistemului cardiovascular i chiar hipertensiune arterial . 

Angaja ii militari sunt predispu i la reac ii adaptative cardiovasculare 
disfunc ionale la stres, mai mult decât popula ia general  i, mai mult, la cei care 
prezint  acest tip de reac ii, „efectul de halat alb” se asociaz  cu un profil de 
personalitate dominant, tipul N, urmat îndeaproape de tipurile A i C. Corela ii 
semnificative statistic s-au eviden iat între nivelul stresului ocupa ional i tipologia 
N, i între tipologia N i parametrul tensiune arterial  sistolic . 

Heilig i Thorsel au propus ca solu ie pentru o adaptare comportamental  
de succes la stres, reglarea pozitiv  a expresiei NPY, iar mai târziu s-a demonstrat c  
activarea sistemelor NPY reduce tonusul cardiovascular i supreseaz  
comportamentul anxios. 

Adaptogenii, o nou  clas  de reglatori metabolici care augmenteaz  
capacitatea de adaptare a organismului la stresori interni i externi, i protejeaz  
organismul de efectele nocive ale acestora prin stimularea rezisten ei nespecifice. 
Ace tia s-au demonstrat recent a fi stimulatori ai expresiei i eliber rii NPY din 
celulele neurogliale. Studiul lui Panossian i colaboratorii a utilizat ADAPT 232, o 
combina ie de extracte de Eleutheroccocus senticosus (r d cin ), Schizandra 
chinensis (fructe) i Rhodiola Rosea (r d cin ) i a demonstrat c  îmbun t irea 
capacit ii de adaptare i toleran  la stres ob inut  prin aceast  formul  se datoreaz  
stimul rii expresiei i eliber rii NPY în circula ia sistemic  ca r spuns intrinsec de 
ap rare. 

Programele standard de preven ie ocupa ional  a disfunc iilor generate de 
expunerea la stres cronic în domeniul militar se concentreaz  pe modificarea 
obiceiurilor nocive, a stilului de via  nes n tos i promovarea unor metode de 
relaxare. 

Ipoteza de cercetare s-a concentrat asupra tiparului angajatului militar 
expus la stresori cronici, cu tipologie cardiostresoare („efectul de halat alb”) în 
perspectiva implic rii acestuia în teatrele de opera ii. 
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Ce se poate întâmpla cu un astfel de angajat cu reac ie de alarm  exagerat  
cunoscut , cu disfunc ii probabile la nivelul sistemului NPY, cu efecte minore în 
via a ocupa ional  de rutin , în fa a stresorilor noi, varia i, de intensit i diferite din 
teatrele de opera iuni? E posibil s  reac ioneze inadecvat, dispropor ionat, anxios i 
pripit în decizii, cu efect important asupra st rii de s n tate i securitate individual , 
de grup i organiza ional  în opera iunea militar  în care e implicat. Astfel, cele mai 
bune interven ii preventive sunt necesare a fi efectuate înainte de implicarea unit ii 
în opera iuni cu stres de intensitate mare i cu risc mare. 

Cum poate fi reglat  aceast  reac ie de alarm  exagerat ? Literatura de 
specialitate presupune acest lucru prin stimularea expresiei i sintezei centrale a 
NPY prin utilizarea adaptogenilor. 

,,Efectul de halat alb” sau tiparul cardiostresor poate fi recunoscut u or i 
necesit  a fi tratat înainte de implicarea angajatului în opera iuni cu risc i stres 
important, acesta nefiind decât vârful icebergului. 

Adaptogenii ar putea fi un factor important în protocoalele de preven ie a 
stresului ocupa ional cronic cu disfunc ii ale sistemului NPY, pe lâng  m surile de 
preven ie standard. 

Dac  dorim excelen  în opera iunile militare, e necesar s  îmbun t im 
performan a i prin facilitarea unei adapt ri eficiente i complete la stresorii specifici 
din sistemul militar. 
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Rezumat: Moralul ridicat i starea de bine sunt elemente-cheie pentru sus inerea i 
îmbun t irea performan elor i a rezilien ei militarilor. În for ele armate române, ultimele 
experien e în conflictele din Irak i Afganistan i-au condus pe liderii militari c tre c utarea 
acelor informa ii despre cum pot s  previn  sc derea moralului i s  dezvolte rezilien a pe 
timpul opera iilor militare. Importan a acestor aspecte i ultimele cercet ri în domeniul 
psihologiei pozitive ne-au motivat s  revizuim metodologia de evaluare a moralului militarilor, 
utilizat  pân  în anul 2014. Sec ia sociologie a Centrului de investiga ii sociocomportamentale 
a realizat o cercetare sociologic  de evaluare a moralului unei unit i dup  executarea 
misiunii în Afganistan, în 2013. Datele ob inute în urma cercet rii au fost valorificate pentru a 
construi un chestionar care s  evalueze factorii determinan i i consecin ele moralului în 
raport cu rezilien a i performan elor militarilor. 

Noua metodologie furnizeaz  psihologilor militari un instrument specific, eficient în 
consilierea comandan ilor, pentru a folosi coeziunea, calitatea actului de conducere i al i 
factori pozitivi ca o for  multiplicatoare, care s  ac ioneze ca o prim  interven ie în 
reducerea impactului stresului opera ional. 

 
Abstract: The high morale and wellbeing are key elements to sustain and improve 

soldier’s performance and resilience. In the Romanian Armed Forces, the latest experiences in 
the conflicts of Iraq and Afghanistan directed the military leaders to search specific 
information about how they can prevent low morale and develop the soldier’s resilience during 
the operations. The importance of these aspects and the achievements in the field of positive 
psychology have led us to revise the methodology of the survey used to assess the Romanian 
troop’s morale and wellbeing until 2014. The Romanian Behavioral and Social Research 
Center, MoD has used the data from a research on military units deployed to Afghanistan in 
2013 in order to build a questionnaire to assess the antecedents and the consequences of 
morale in relation with soldiers’ resilience and performance.  

The new methodology provides the military psychologists with a specific and 
valuable tool in advising commanders to use cohesion, the quality of leadership and other 
positive factors as force multiplier and act as primary intervention to reduce the impact of 
operational stress. 

 
 
 
 

                                                 
∗ Psiholog dr., eful Centrului de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
∗∗ Psiholog, Centrul de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
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I. INTRODUCERE 
 
Interesul principal pentru moralul militarilor îl reprezint  rela ia acestuia 

cu performan a sub stres, cu r spunsul adaptativ la cerin ele opera ionale, cu 
atitudinea pozitiv  fa  de sarcini i reducerea riscului de a dezvolta simptome ale 
tulbur rilor rela ionate cu stresul i evenimentele traumatice1. În armata român , am 
ales s  evalu m moralul din perspectiva unui concept motiva ional pozitiv, moralul 
ridicat al unui grup fiind în eles ca reprezentând moralul ridicat al celor mai mul i 
membri ai grupului. Militarii, ca parte a unei unit i, pe lâng  faptul c  evalueaz  
propriul lor moral i percep iile asupra condi iilor de munc , au capacitatea de a 
în elege experien ele i percep iile celorlal i, astfel încât pot aprecia procesele din 
cadrul grupului i performan a acestuia. Britt i Dickinson sunt printre promotorii 
cercet rii bazate pe psihologia pozitiv  în domeniul tiin ei i practicii psihologiei 
militare. Într-o cercetare asupra modelului explicativ al moralului, Britt i Dickinson 
(ibid) au eviden iat faptul c  moralul este un construct motiva ional pozitiv rela ionat 
cu performan a sub stres, cu adaptarea la cerin ele mediului opera ional i atitudinea 
pozitiv  fa  de munc .  

În Armata României, liderii/comandan ii lucreaz  în cooperare cu 
psihologii pentru a evalua i men ine un moral bun al militarilor. Pe timpul 
misiunilor din Irak i Afganistan, pân  în anul 2014, evaluarea moralului avea ca 
obiectiv identificarea urm torilor factori determinan i: încrederea (în comandan i i 
colegi, în propriile competen e i abilit i, în eficien a suportului logistic), satisfac ia 
(fa  de condi iile de munc  i rela iile interpersonale), nivelul angajamentului fa  
de obiectivele unit ii, ata amentul fa  de unitate i nivelul resim it al stresului 
opera ional.  

Obiectivul noii metodologii este de a identifica acei determinan i ai 
moralului care sunt relevan i pentru cre terea performan elor militarilor i care 
sus in rezilien a acestora, din perspectiva tuturor dimensiunilor sale (fizic , mental , 
spiritual  i social ). Versiunea adaptat  a scalei de evaluare a moralului i a st rii 
de bine a militarilor ofer  oportunitatea de a determina nivelul influen ei factorilor 
determinan i ai moralului (rela iona i cu obiectivele misiunii i suportul logistic, cu 
coeziunea subunit ilor, cu conducerea i încrederea în sine a militarilor) asupra 
s n t ii mentale, a rezilien ei, a motiva iei militarilor i a angajamentului cu care 
ace tia se implic  în executarea misiunilor. Astfel, cercetarea noastr  s-a finalizat 
prin construirea unui instrument cu cinci scale cu o bun  consisten  intern  i cinci 
clase standardizate care constituie etalonul pentru calificativele moralului unei 
unit i. În acest mod, rezultatele evalu rii moralului ofer  un nivel al acestuia i 
posibilitatea de a în elege care sunt cele mai bune m suri de consolidare a moralului, 
care vor îmbun t i performan ele i rezilien a militarilor. De asemenea, s-a realizat 
un interviu structurat pentru comandan ii de plutoane i companii, care a oferit 
informa ii relevante despre nivelul disciplinei i posibile comportamente 
contraproductive, nivelul coeziunii plutoanelor i performan ele acestora, informa ii 
care sunt relevante pentru moralul unit ii. 

                                                 
1 T. W. Britt; J.M. Dickinson, (2006), “Morale during Military Operations: A Positive Psychology Aprproach”, Military 

life: The psychology of serving in peace and combat, Westport, CT: Praeger Security International. 
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II. ASPECTE TEORETICE 
 
Ast zi, conceptul de moral este în eles ca stare cognitiv , emo ional  i 

motiva ional  orientat  spre îndeplinirea obiectivelor i sarcinilor unui grup. Aceasta 
se manifest  prin încredere, optimism, entuziasm, loialitate, precum i sentimentul 
ata amentului fa  de interesele sau obiectivele comune grupului. Moralul este 
folosit pentru a descrie atât indivizi, cât i grupuri, motiv pentru care studierea 
acestui construct este considerat  complex  i provocatoare de c tre cercet torii din 
tiin ele sociale2. 

De i cercet tori militari sau din mediul academic accept  rolul important 
al conceptului de moral, este dificil de ajuns la un acord în ceea ce prive te definirea 
acestuia. În Doctrina de ap rare a armatei britanice3, defini ia este urm toarea: 
,,moralul este o stare mental  derivat  din conducerea politic  i militar  eficient , 
sentimentul scopurilor i valorilor comune sau împ rt ite, percep ia asupra propriei 
valori i a coeziunii grupului”. Aceast  defini ie introduce leg tura dintre moral i 
alte concepte, cum ar fi starea de bine, coeziunea, conducerea. În armata olandez , 
este considerat  foarte eficient  strategia de promovare a st rii de bine a indivizilor 
i a grupurilor, prin centrarea pe resursele existente la nivelul unit ii/organiza iei 

(ca puncte tari sau percepute ca lips  a suportului) i prin investirea în calitatea 
conducerii. Condi iile bune de munc  (resursele organiza ionale – ,,job resources”) 
sunt mai puternic rela ionate cu moralul decât cu distresul psihologic, în timp ce 
experien ele negative sau condi iile proaste sunt mai puternic rela ionate cu 
distresul4. Primul proces conduce c tre o func ionare eficient , resursele 
organiza ionale amplificând angajamentul în munc , în special atunci când cerin ele 
sunt crescute (ca în opera iile militare). Acest fapt ne dirijeaz  direc iile de cercetare 
c tre identificarea acelor factori rela iona i cu munca (misiunea), a factorilor 
individuali i sociali care pot contribui la cre terea motiva iei pentru îndeplinirea 
obiectivelor misiunii. De asemenea, exist  dovezi empirice care arat  c , atunci când 
solicit rile sunt ridicate, militarii care sunt motiva i, ata a i de ceea ce fac în munca 
lor, au relatat un nivel mai redus al stresului resim it, decât cei care sunt mai pu in 
implica i în sarcin 5. 

Rezultatele evalu rilor moralului pe timpul misiunilor în teatrele de 
opera ii demonstreaz  faptul c  efectele moralului asupra rezisten ei la stres trebuie 
studiate, întrucât un moral ridicat poate coexista cu problemele induse de reac iile la 
stresul opera ional6. De aceea, este considerat relevant s  identific m simptome ale 
reac iilor severe la stresul opera ional i cauzele acestora, pentru a diminua sau ine 
sub control factorii stresori. M surarea moralului i a nivelului de stres poate 
demonstra militarilor interesul organiza iei pentru starea lor de bine, prin întreb rile 

                                                 
2 C. Peterson, N. Park, P. J. Sweeney (2008), “Group Well-Being: Morale from a Positive Psychology Perspective”, Applied 
Psychology: an international review, p.3. 
3 UK Defense Doctrine (5th edition), (2014), Joint Doctrine Publication 0-01, www.gov.uk>uploads>file. 
4 F. van Boxmeer, C. Verwijs, M. Euwema, S. Dalenberg (2008), “Assessing morale and psychological distress during modern 
military operations”, Netherlands’ Defense Services Center Behavioral Sciences, Military Psychology. 
5 T.W. Britt, P.D. Bliese (2003), „Testing the stress-buffering effects of self engagement among soldiers on a military 
operations”, abstract, www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12693517. 
6 Peterson et al., op.cit. 
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directe despre ceea ce fac, cum se descurc , cum î i gestioneaz  reac iile la stres. 
Într-un studiu longitudinal, realizat pe 1685 de militari americani afla i într-o 
misiune de men inere a p cii în Kosovo, a fost demonstrat faptul c  moralul a fost 
cel mai bine evaluat prin nivelul angajamentului fa  de îndeplinirea misiunilor i 
scopul acesteia, prin încrederea în eficien a unit ii i în conducere, în timp ce 
tulbur rile rela ionate cu stresul sunt cel mai bine explicate prin ac iunea stresorilor 
specifici misiunii i a evenimentelor traumatice7.  

În acela i timp, evaluarea i interven ia pentru consolidarea unui moral 
ridicat sunt importante pentru a preveni reac iile severe la stresul opera ional i 
apari ia simptomelor tulbur rii de stres post-traumatic în urma evenimentelor 
traumatice de lupt . Într-un alt studiu longitudinal, cu militari americani care au 
participat la misiuni în Irak, moralul a fost analizat ca moderator al rela iei între 
participarea la ac iuni de lupt  i manifest rile specifice tulbur rii de stres 
posttraumatic8. Militarii au fost evalua i la 4 i la 10 luni dup  misiune. Întâi au fost 
evaluate expunerea la ac iunile de lupt  (cât de expu i au fost i m sura în care au 
resim it stresul), moralul i manifest rile specifice tulbur rii de stres posttraumatic 
i, dup  10 luni, existen a simptomelor tulbur rii de stres posttraumatic. Rezultatele 

acestei cercet ri au dovedit faptul c  rela ia între expunerea la ac iunile de lupt  i 
simptomele tulbur rii de stres posttraumatic au fost moderate de moralul ridicat al 
militarilor. În concluzie, moralul poate atenua sau ap ra militarii de consecin ele 
negative ale stresorilor specifici ac iunilor de lupt . 

Moralul este un fenomen individual care se manifest  în contextul unei 
unit i i se modific  în func ie de schimb rile mediului opera ional, acesta fiind 
motivul pentru care trebuie evaluat la nivel individual, având ca punct de referin , 
misiunea specific . Cu o m surare a moralului la nivelul individului i al unit ii, am 
putea în elege ce anume contribuie la func ionarea pozitiv  a individului i a unit ii 
ca întreg. Evaluarea moralului la nivel individual, prin intermediul chestionarului 
auto-administrat, este necesar  întrucât nu toate aspectele psihologice pot fi 
observate de c tre ceilal i. Mai mult decât atât, factorii dispozi ionali, unicitatea 
rela iilor interpersonale i stresorii specifici vie ii sociale i de familie, influen eaz  
moralul indivizilor. 

 
III. OBIECTIVE 
 
Având ca reper teoretic moralul, ca i construct motiva ional pozitiv, i 

luând în considerare ultimele cercet ri empirice, am identificat pentru cercetarea 
noastr  urm toarele obiective teoretice i practice: 

 
Obiective teoretice: 
• s  test m modelul teoretic al lui Britt i Dickinson, astfel încât s  

verific m relevan a informa iilor ob inute pentru cre terea rezilien ei i a 
performan elor militarilor;  

                                                 
7 T. W. Britt, J. M. Dickinson, D. Moore, C. A. Castro, A. B. Adler (2007), “Correlates and consequences of morale versus 
depression under stressful conditions”, Journal of Occupational Health Psychology. 
8 T. W. Britt, A. B. Adler, P. D. Bliese, D. Moore (2013), Morale as a Moderator of the Combat Exposure-PTSD Symptom 
Relationship. J. Traum. Stress, 26: 94–101. doi: 10.1002/jts.21775. 
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• s  evalu m consisten a intern  i corela iile inter-scale, pentru 
instrumentul de cercetare elaborat pe baza modelului teoretic al moralului; 

• s  elabor m un etalon al moralului la nivelul unit ii, cu cinci clase 
standardizate: moral foarte sc zut, moral sc zut, moral mediu, moral bun i moral 
foarte bun.  

Obiective practice: 
• s  evalu m factorii specifici unit ii, individului, conducerii i 

aspectele rela ionate cu misiunea, care pot oferi cele mai bune solu ii pentru 
comandan i, în scopul îmbun t irii moralului personalului, a performan elor 
acestora i pentru a sus ine rezilien a; 

• s  evalu m rela ia dintre starea de bine psihologic, rezilien  i nivelul 
motiva iei, al optimismului i al performan ei individuale percepute, ca i consecin e 
ale moralului. 

 
IV. METODE 
 
1. Participan i i proceduri 
Chestionarul a fost administrat unui deta ament de tip batalion, care a 

executat misiuni în Afganistan, ca parte a ISAF, în anul 2013. Popula ia de 329 de 
militari a fost reprezentativ  pentru unit ile participante la acest tip de misiune. De 
asemenea, aceast  unitate de infanterie mecanizat  este una dintre cele mai 
experimentate unit i în astfel de opera ii militare, având în vedere c  majoritatea 
personalului (70%) a executat cel pu in o misiune în Irak sau Afganistan. 

Datele au fost culese de la personalul militar participant, cu grade de la 
soldat i gradat profesionist (64.5%), la subofi eri i ofi eri cu func ii mai mari de 
comandant de grup  (35.5%). Vârsta medie a fost de 32 de ani, iar personalul a fost 
predominant de sex masculin (302 b rba i i 27 de femei). 

 
2. Construc ia chestionarului  
Elementele specifice rela ionate cu misiunea, resursele individuale i 

organiza ionale, cu conducerea la diferite niveluri ierarhice, i consecin ele 
psihologice ale moralului asupra performan ei militarilor au fost evaluate prin 
intermediul unui chestionar administrat întregului efectiv al batalionului i al unui 
interviu structurat cu comandan ii de plutoane i de companii. 

Folosind modelul teoretic al moralului, am grupat factorii determinan i ai 
moralului în patru dimensiuni: misiunea (satisfac ia fa  de suportul logistic, 
condi iile de munc , calitatea informa iilor primite despre misiune i teatrul de 
opera ii, încrederea în tehnica de lupt , în armament i în echipament); unitatea 
(ata amentul fa  de unitate, coeziunea subunit ii, încrederea în performan ele 
grupului din care fac parte); individul (încrederea în sine, satisfac ia profesional , 
suportul social) i conducerea (încrederea în competen a profesional  a 
comandan ilor, rela iile cu ace tia, gradul de aten ie i sprijin acordat de c tre ace tia 
i credibilitatea lor ca surs  de informa ii). Pentru a m sura validitatea scalelor, am 

ad ugat un item care m soar  direct moralul ,,Moralul unit ii mele este bun”. 
Efectele sau consecin ele moralului, au fost evaluate direct, prin 

autoapreciere folosind o scal  cu patru factori: rezilien a, motiva ia muncii, 
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în elegerea scopului misiunii i performan a sub stres. De asemenea, pentru a valida 
chestionarul, comandan ii de plutoane i companii au fost întreba i într-un interviu 
despre coeziunea subunit ilor, nivelul motiva iei militarilor i performan a 
grupurilor, nivelul de disciplin  i comportamentele contraproductive, evenimentele 
traumatice i modul în care au controlat reac iile militarilor din subordine la stresul 
opera ional. Performan ele ridicate sub ac iunea stresului sunt probabil cel mai 
dezirabil rezultat al func ion rii psihologice a militarilor ca grup. Percep iile fa  de 
încrederea în performan a individual  i a grupului, sentimentul de securitate generat 
de apartenen a la grup, pe timpul luptei, încrederea în profesionalismul colegilor 
reprezint  o m surare valid  i relevant  pentru moralul unei unit i, în contextul 
unei misiuni în teatrul de opera ii. 

Pentru evaluarea itemilor chestionarului i ai interviului, am folosit o scal  
Likert cu cinci trepte, de la ,,total dezacord”, la ,,total acord”. Exemple de itemi 
pentru factorii de influen  asupra moralului i consecin ele acestuia sunt prezentate 
în tabelele nr. 1 i nr. 2. 

 

Tabelul nr. 1 – Exemple de itemi pentru scala ,,Individul” 
Itemi 
Sunt capabil s  execut foarte bine atribu iile func iei mele. 
Sunt mul umit i mândru de ceea ce fac, m  implic cu entuziasm în munca mea. 
Am încredere în abilit ile i cuno tin ele mele profesionale. 
Sunt un bun militar. 
În situa ii de criz /urgen  sunt capabil s  m  descurc i s -mi îndeplinesc bine 
sarcinile. 
Colegii din plutonul/structura în care lucrez sunt mul umi i de performan ele 
mele. 
Familia i prietenii mei sunt mândri de mine i întotdeauna m-au sus inut/m  vor 
sus ine pe timpul misiunii. 

 
Tabelul nr. 2 – Exemple de itemi pentru scala ,,Consecin e” 

Itemi 
Joc un rol important în func ionarea eficient  a companiei/unit ii mele. 
În eleg foarte bine scopul misiunii unit ii. 
Activitatea mea profesional  este important  pentru ceilal i colegi. 
Întotdeauna, m  str duiesc s -mi execut sarcinile, chiar dac  lucrurile nu merg 
bine. 
La sfâr itul zilei de lucru, m  simt golit de energie. 

 
V. REZULTATE 
 

Ini ial, am realizat un chestionar cu 65 de itemi, îns , dup  analiza 
componentelor principale i având în vedere coeficien ii Spearman cu valoare mic  
(la p 0.01), am eliminat itemii cu varian  sc zut  în cadrul factorilor, rezultând un 
chestionar cu 48 de itemi. 

Modelul a fost testat prin analiza factorial  cu rota ie VARIMAX, matricea 
componentelor eviden iind cinci factori, cu 8 la 12 itemi pentru fiecare dimensiune 
determinant  a moralului, i cu 5 itemi pentru consecin ele acestuia. Fiecare factor a 
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avut o consisten  intern  bun  i corela iile între variabile au fost semnificative. Scala 
corespunz toare consecin elor moralului, dup  analiza corela iilor inter-item a fost 
divizat  în dou  subscale cu o consisten  intern  bun : consecin ele psihologice ale 
moralului (optimism, motiva ie i rezilien ) i consecin ele rela ionate cu performan a 
(angajamentul fa  de munc  i percep ia asupra propriei performan e). 

Tabelul urm tor prezint  mediile, varian ele, abaterile standard i 
coeficien ii de consisten  intern  pentru fiecare scal . 

 
Tabelul nr. 3 – Statistici ale scalelor (N = 329) 

Scala „Misiunea” 

Media Varian a Abaterea 
standard 

Num r 
de itemi Alpha 

Media 
corela iilor 
inter-item 

Media 
itemilor 

39.53 53.169 7.292 11 0.899 0.548 3.594 
Scala “Unitatea” 

47.20 44.764 6.691 12 0.931 0.582 3.934 
Scala “Individul” 

51.85 32.3 5.677 12 0.911 0.550 4.321 
Scala “Conducerea” 

27.04 56.7 7.536 8 0.948 0.694 3.380 
Scala “Consecin e psihologice i asupra performan elor” 

20.80 42.65 5.692 5 0.814 0.527 4.160 
Analiza corela iilor dintre scale a eviden iat corela iile pozitive i cu 

coeficien i mai mari decât 0.555 la p  0.01. 
Scorul moralului fiec rui individ a fost calculat ca medie a evalu rilor 

fiec rui item, iar scorul moralului unit ii este media scorurilor moralului indivizilor. 
Histograma scorurilor individuale a eviden iat faptul c  mediile sunt distribuite pe o 
curb  normal , rezultatele mediei (3.87) i ale medianei (3.89) fiind aproape similare, 
iar coeficientul Skewness fiind negativ i foarte aproape de 0. 

 

 

N – Valid = 329 
Missing = 0 
Mean = 3.8770 
Median = 3.8958 
Mode = 3.94 
Std. Deviation = 
0.5308 
Skewness = -.168 
Minimum = 1.85 
Maximum = 5.00 

Grafic - Distribu ia scorurilor moralului i alte statistici 
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Dup  calcularea percentilelor, în func ie de distribu ia frecven elor mediilor, 
am ob inut cinci clase standardizate care corespund descrierii moralului. 

Clasele sunt prezentate în tabelul urm tor. 
 

Tabelul nr. 4 – Clase standardizate 

Clase 
Scoruri 

Moral 
foarte 
sc zut 

Moral 
sc zut 

Moral 
mediu Moral bun Moral 

foarte bun 

1.85 – 3.43 
Q1      

3.44 – 3.77 
Q2      

3.78 – 3.97 
Q3      

3.98 – 4.29 
Q4      

4.30 – 5.00 
Q5      

Dup  administrarea chestionarului, rezultatele au fost analizate în 
compara ie cu datele ob inute dup  intervievarea comandan ilor de plutoane i 
companii. În acest sens, 30 de ofi eri au fost întreba i despre nivelul motiva iei, 
preg tirea i performan ele subordona ilor lor.  

Cele mai multe r spunsuri la interviuri au eviden iat îndeplinirea 
misiunilor cu rezultate bune, o atitudine pozitiv  fa  de sarcini, rela ii foarte bune 
cu colegii, disponibilitatea de a se sprijini pe timpul misiunii unii pe ceilal i i 
mecanismele eficiente de coping în procesele de control al stresului opera ional. Prin 
urmare, informa iile ob inute în timpul interviurilor confirm  semnifica ia scorurilor 
înregistrate la scala ,,Individul” i scala ,,Consecin e”, care corespund claselor care 
descriu moralul bun i foarte bun (media itemilor 4.16 i, respectiv 4.32).  

Obiectivele practice ale cercet rii noastre au fost îndeplinite i rezultatele 
analizelor de corela ie au fost semnificative pentru rela iile dintre variabile. Deoarece 
itemul de control „Moralul unit ii mele este bun” coreleaz  semnificativ ( =.186 la p  
0.01) cu nivelul resim it al stresului, putem afirma c  moralul unit ii func ioneaz  ca 
un mediator pentru men inerea unei rezilien e bune a militarilor care ac ioneaz  în 
condi iile unui stres opera ional destul de ridicat. 

Rezilien a fizic  i mental  apreciat  direct prin autoevaluare (nivelul de 
energie la sfâr itul unei zile de misiune), este semnificativ corelat  cu nivelul de 
motiva ie pentru munc  (angajamentul fa  de sarcini) în condi ii de stres ridicat 
( =.178 la p  0.01), dar nu coreleaz  semnificativ cu satisfac ia fa  de performan a 
proprie ( =.005 la p  0.01) i optimismul ca i consecin  psihologic  a moralului 
( =.090 la p  0.01). Prin urmare, itemul referitor la rezilien  poate fi relevant atunci 
când îl evalu m i analiz m separat, i nu ca i consecin  psihologic  a moralului. 

Corela iile între itemi indic  o rela ie puternic  între consecin ele 
moralului asupra performan ei individuale i itemii specifici pentru resursele 
specifice unit ii i cele personale. Astfel, au fost identificate corela ii semnificative 
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între itemul specific pentru angajarea în sarcin  în condi ii de stres ridicat i moralul 
perceput al unit ii ( =.368 la p  0.01), climatul bun de munc  ( =.318 la p  0.01), 
încrederea în propria preg tire ( =.577 la p  0.01) i în elegerea scopului misiunii 
( =.548 la p  0.01). Analizând corela iile între diferi i factori determinan i ai 
moralului i rezilien , datele arat  c  cele mai importante resurse pentru sus inerea 
rezilien ei militarilor sunt cele specifice unit ii ( =.622 la p  0.01) i individului 
( =.580 la p  0.01) i mai pu in cele rela ionate cu conducerea ( =.148 la p  0.01) i 
misiunea ( =.180 la p  0.01).  

 
VI. CONCLUZII 
 
Aceast  lucrare descrie elaborarea unui instrument standardizat pentru 

evaluarea moralului i a rezilien ei militarilor, prin autoaprecierea factorilor de 
influen . Instrumentul poate furniza date pentru consilierea comandan ilor în 
vederea cre terii eficien ei func ion rii unit ilor pe care le comand . 

Rezultatele evalu rii moralului pot fi analizate prin raportarea scorului 
final la cele cinci clase standardizate i prin analizarea indicatorilor cu valori critice 
(extreme), pentru fiecare factor determinant sau consecin  a moralului. În acest fel, 
putem eviden ia performan a comandan ilor, coeziunea companiilor i a plutoanelor, 
nivelul motiva iei pentru îndeplinirea misiunilor, încrederea în preg tire, în 
profesionalismul colegilor, în suportul logistic, al familiei i al societ ii civile. 
Pentru validarea acestui instrument nou, a fost ad ugat un item prin care se 
apreciaz  direct moralul, iar rezultatele au eviden iat coeficien i de corela ie pozitivi 
semnificativi între acesta i cele cinci scale ale moralului. 

Aceast  nou  modalitate de evaluare este fundamentat  pe în elegerea 
moralului ca i construct psihologic pozitiv. Posibilitatea de a folosi clase 
standardizate în evaluarea nivelului moralului, a factorilor care îl influen eaz  i a 
consecin elor acestuia atât psihologice, cât i asupra performan elor militarilor, poate 
fi important  pentru psihologii i sociologii care lucreaz  în acest domeniu.  

Noul instrument de evaluare ofer  date mult mai relevante despre factorii 
determinan i ai moralului i, în acela i timp, despre consecin ele acestuia. Motiva ia 
pentru îndeplinirea misiunilor i rezilien a, care sunt direct influen ate de moral, sunt 
foarte importante pentru comandan i, pentru a men ine func ionarea pozitiv  a militarilor 
i eficien a unit ii. De asemenea, exist  dovezi empirice c  suportul social influen eaz  

nevoile de baz  pentru interac iune i rela ii interpersonale, pentru dezvoltarea unor 
competen e profesionale i, în acest mod, coeziunea poate contribui la cre terea moralului 
pe timpul disloc rii, prin dezvoltarea unei re ele care sus ine rezilien a la nivel social, 
mental i spiritual. Coeziunea social  contribuie la dezvoltarea proceselor motiva ionale 
care conduc la angajamentul crescut fa  de îndeplinirea misiunilor9, la func ionarea 
eficient  i productiv . Mai mult, un studiu realizat de c tre Britt i al i cercet tori (2007), 
a relevat faptul c  apartenen a la un grup foarte coeziv furnizeaz  militarilor optimism, 
încredere i obiective sau scopuri comune cu ceilal i membri ai grupului. Rezultatele 
cercet rii noastre au dovedit, de asemenea, rela ia dintre consecin ele psihologice ale 

                                                 
9 A.B. Bakker, J.J. Hakanen, E. Demerouti, D. Xanthopoulou (2007), “Job Resources Boost Work Engagement, 

Particularly When Job Demands Are High”, Journal of Educational Psychology, 99 (2). 
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moralului, coeziune i încrederea în sine. Prin m surarea direct  a rezilien ei i a 
motiva iei pentru a îndeplini misiunile sub ac iunea stresului, pot fi detectate simptome 
ale reac iilor la stres, astfel încât interven ia s  fie f cut  din fazele incipiente, pentru a 
evita reac iile severe la stresul opera ional sau manifest rile specifice unor tulbur ri 
rela ionate cu stresul. Înainte de dislocarea în teatrul de opera ii, interven ia poate 
însemna adoptarea unor m suri care pot optimiza factorii determinan i ai moralului care 
sunt specifici mediului organiza ional, complementar realiz rii screeningului psihologic, 
destinat prevenirii apari iei unor probleme de s n tate mental  pe timpul misiunii. 

Deoarece, în acest studiu, nivelul energiei (sau rezilien a fizic ) s-a dovedit a fi 
moderat rela ionat cu nivelul angajamentului i al moralului perceput al unit ii, 
neexistând corela ii semnificative cu al i factori cu influen  asupra moralului, m surarea 
acestui aspect poate fi interesant  pentru cercet ri ulterioare. 

În concluzie, cu acest instrument de evaluare revizuit psihologii militari î i pot 
consilia comandan ii, astfel încât ace tia s  foloseasc  eficient resursele specifice unit ii, 
indivizilor i ale unei conduceri de calitate pentru a îmbun t i moralul i a preveni 
impactul negativ al factorilor de stres opera ional asupra eficien ei unit ii în misiunile din 
teatrele de opera ii. Astfel, impactul stresului opera ional, la fel ca i costurile financiare, 
psihologice i sociale ale unor interven ii de specialitate pot fi reduse. 
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 „Suicidul r mâne dubla imposibilitate de a tr i i a muri“ 
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Rezumat: T inuit  sau, din contr , pream rit , privit  cu dispre  sau dezaprobare 

ori, dimpotriv , cu admira ie, socotit  dezirabil  sau, la polul opus, excomunicat , sinuciderea 
reprezint  un dat social cu care toate comunit ile lumii, f r  excep ie, au avut de-a face într-
un fel sau altul, de-a lungul mileniilor.  

Atunci când se constat  îns , faptul c , anual, omenirea pierde aproximativ un 
milion de persoane doar din acest motiv, în condi iile în care num rul celor care au încercat, 
f r  succes, este de dou zeci de ori mai mare, atunci când statisticile relev  faptul c  la 
fiecare trei secunde se produce o tentativ  de suicid undeva în lume i c , la fiecare 40 de 
secunde, o astfel de încercare i reu e te, invariabil, aten ia celor îndrept i i s  observe, s  
constate i s  proiecteze strategii care s  împiedice împlinirea acestora, va fi îndreptat  cu 
toat  seriozitatea asupra fenomenului respectiv. 

 
Abstract: Blamed or prized, disapproved or admired, considered as desirable or the 

opposite, being excommunicated- suicide represents a social product which, without exception, 
all of the world's communities confronted themselves along centuries.  

However, as it is found the humanity loses annually about one million individuals as 
a result of suicidal acts and the number of the failed attempts is twenty times higher as 
statistics reveal that at each three seconds there's a suicidal tentative somewhere in the world 
which turns in an unfortunate success at each forty seconds, invariably the attention of those 
entitled to observe, detect and prevent its realization will be very seriously directed towards 
the phenomenon. 

 
 
I. ISTORICUL SUICIDULUI 
 
Sinuciderea a constituit dintotdeauna un moment cu semnifica ie diferit , 

dar i o preocupare aparte, atât pentru filosofi, medici, sociologi, psihologi etc., cât 
i pentru reprezentan ii diverselor religii sau chiar pentru oamenii obi nui i. Unii au 

                                                 
∗ Psiholog dr., eful Centrului de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
∗∗ Psiholog dr., Centrul de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
∗∗∗ Psiholog dr., Centrul de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
∗∗∗∗ Psiholog, Centrul de investiga ii sociocomportamentale, M.Ap.N. 
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acceptat-o ca pe o form  a eliber rii omului de povara vie ii sau a manifest rii 
libert ii spiritului, iar al ii au condamnat i au blamat persoana care recurge la un 
asemenea act extrem. Legând sinuciderea de absurdul lumii în care tr im, Albert 
Camus spunea în „Mitul lui Sisif”: „Omul care este capabil s  priveasc  în fa  
absurditatea existen ei umane, care vede disp rând semnifica ia vie ii, înc  se 
confrunt  cu problema sinuciderii. Singura problem  filosofic  într-adev r serioas  
este sinuciderea1“. 

În antichitatea greco-roman , toate curentele de gândire au recunoscut 
valoarea suprem  a individului, ca având libertatea i puterea de a hot rî singur 
asupra propriei vie i sau a mor ii. În viziunea antic , via a nu merita s  fie p strat , 
decât dac  era conform  cu ra iunea, cu demnitatea uman  i dac  aducea mai multe 
satisfac ii decât nenorociri. Altfel, p strarea ei era considerat  o nebunie de c tre 
filosofii greci ai timpului. Datele istorice nu specific  nici o interdic ie legal  a 
sinuciderii. Analiza discursului lui Seneca din Scrisoarea c tre Lucilius, reliefeaz  
leg tura evident  dintre sinucidere i vârsta persoanei. Autorul spunea c , în 
perioada tinere ii, atâta vreme cât corpul i mintea sunt în cea mai bun  form , 
permi ând o via  demn , sinuciderea nu este justificat . În schimb, a tr i în 
decrepitudine, cu suferin ele provocate de o b trâne e înaintat , a nu te elibera de 
aceasta, este o adev rat  prostie.2 Dreptul roman din epoca imperial  las  fiec ruia 
libertatea de a- i alege moartea. 

Evul Mediu se remarc  printr-o absen  aproape total  a sinuciderilor 
ilustre, în contrast cu antichitatea. În peste o mie de ani, nici o sinucidere celebr . 
Îns  modul de via  al aristocra iei r zboinice presupunea conduite de substitu ie, 
forme de sinucidere indirecte, cum ar fi turnirurile, asimilate sinuciderilor ludice. În 
misterele i miracolele jucate de trupele ambulante, care puneau în scen  morala 
Bisericii, se condamn  categoric sinuciderea. În Minunile Fecioarei Maria, 
sinuciderea este prezentat  ca rezultat al disper rii inspirate de diavol. 
Comportamentul real i literatura medieval  sunt în deplin  concordan  atunci când 
sunt diferen iate sinuciderea „nobil ” de cea „nedemn ”. Personalitatea i motiva ia 
sinuciga ului conteaz  mai mult decât actul în sine. ranul, care se sinucide pentru 
a sc pa de mizerie, este considerat un la  al c rui trup trebuie s  fie supus supliciului 
i al c rui suflet va ajunge în iad. Cavalerul viteaz, plin de calit i, care prefer  s  

moar  în b t lie decât s  se predea, este considerat erou i i se datoreaz  onoruri 
civile i religioase. Începând cu a doua jum tate a secolului al XIII-lea, în Anglia, 
tribunalele hot r sc s  se fac  o distinc ie între cazurile de sinucidere „non compos 
mentis” (cel care se sinucidea suferea de o maladie mental ) i „cele felo” (tr d tor 
al propriei persoane), numai bunurile acestuia din urm  fiind confiscate. Explicând 
sinuciderea numai prin ac iunea diavolului i prin nebunie, în Evul Mediu s-a f cut 
din aceasta un act cu totul ira ional. Sinuciderea, îndelung gândit  i explicat  prin 
simplul motiv al dezgustului fa  de via , nu era decât o categorie a nebuniei ori a 
melancoliei.  

 

                                                 
1 Camus, A., Mitul lui Sisif, 2001 
2Seneca, Epistole c tre Lucilius, 2008 
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Rena terea prezint  un tablou aparte în ceea ce prive te sinuciderea. De i 
esen a filonului renascentist era omul, personalit ile timpului vorbesc clar despre o 
cre tere a num rului de sinucideri. Aceasta este perioada când apar primele statistici 
în ceea ce prive te sinuciderea. 

Atât pentru catolici, cât i pentru luterani, calvini ti, anglicani, sinuciderea 
era considerat  un act diavolesc, intrând, de aceea, în arsenalul luptelor religioase. 
Specific Rena terii în leg tur  cu fenomenul sinuciderii este faptul c  se descoper  
complexitatea acestuia, importan a cunoa terii unor indicatori specifici conduitei 
umane i implica iile de natur  social , familial  i cultural . Sinuciderea este în 
continuare respins  dar încep s  se pun  întreb ri, s  se fac  analize i s  se 
cunoasc  implica iile i urm rile cu caracter ireversibil. 

În Epoca modern  spore te categoria sinuciga ilor nevoia i, 
comportamentul lor fiind asociat crizelor alimentare, a iernilor grele, a bolilor i a 
r zboaielor care bântuie Europa. Filosofii ilumini ti se intereseaz  cu to ii de 
fenomenul sinuciderii, unii îl condamn  f r  s  ezite, al ii proclam  totala libertate a 
omului de a dispune de propria-i via , iar al ii sunt mai nuan a i, acceptându-l sau 
respingându-l în func ie de context. Pentru Voltaire, suicidul provoac  curiozitatea, 
i vorbe te mult despre acest fenomen, se documenteaz , caut  motivele care îi 

împing pe unii oameni s - i pun  cap t zilelor, el însu i fiind foarte ata at de via . 
Secolul al XIX-lea aduce o schimbare în dezbaterile privind sinuciderea, 

începându-se din ce în ce mai mult s  se discute cauzele fenomenului, fie ele sociale, 
psihologice sau de alt  natur . Problema responsabilit ii persoanei devine 
secundar , aceasta fiind perceput  ca manipulat  de c tre unii factori sociali sau 
psihologici, factori pe care nu-i poate controla.  

În c utarea adev rului despre sinucidere, ca i despre alte fenomene, 
spiritul uman a trecut de-a lungul istoriei de la certitudine la îndoial , îndoial  care 
devine la rândul ei generatoare de noi certitudini i de iluzii. Problema libert ii 
fiec rei persoane asupra propriei vie i este pus  i repus  în discu ie sub efectul unor 
crize profunde. În evolu ia societ ii, dezbaterile privind sinuciderea trec de la 
propunerea scoaterii acesteia de sub inciden a legii i recunoa terea unor mor i 
voluntare, ca fiind sub semnul m re iei i al demnit ii (apanajul filosofilor), la 
insisten a pedepsirii acestui act care, în viziunea oamenilor legii, minau con tiin a 
colectiv . În final, s-a ob inut scoaterea de sub inciden a legii a sinuciderii, dar a 
r mas mentalitatea colectiv  cu t cerea ei reprobatoare.3 

În Fran a, spre exemplu, între anii 1789 i 1790 au ap rut cinci tratate care 
cereau scoaterea de sub inciden a penal  a sinuciderii, iar în a doua jum tate a 
secolului al XX-lea (1961) sinuciderea nu mai este considerat  o crim . 

 
II. CARACTERISTICI GENERALE I ETIOLOGIA SUICIDULUI 
 
Din literatura de specialitate, dar mai ales din practica i cazuistica analizat , 

se poate aprecia c , în cauzalitatea suicidului, pot fi identifica i mai mul i factori 
etiologici, astfel: declan atori, determinan i, favorizan i, predispozan i i de men inere4. 

                                                 
3 Institutul Na ional de Criminologie, 2005, Abordare psihosocial  a sinuciderii ca form  particular  a violen ei, analiz  
documentar . 
4 David D., Tratat de psihoterapii cognitive si comportamentale, 2006 
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Unul dintre factorii declan atori cei mai importan i în psihopatologie se refer  la 
discrepan a cognitiv  dintre motiva ia pacientului i evenimentele activatoare. Factorul 
predispozant cel mai important este felul în care gânde te o persoan  suicidar  i care 
în majoritatea cazurilor este rezultatul anumitor distorsiuni cognitive. Sinuciga ul 
este de cele mai multe o persoan  care prezint  rigiditate cognitiv  (gândire rigid  de 
tipul „ori alb  ori neagr ”), este lipsit de permeabilitate, modalit ile de coping (de 
adaptare i/sau defensive) nu sunt de tip activ, gândirea nu este diferen iat  i nu este 
divergent .5 

Ca urmare a acestui tip de gândire, discrepan ele dintre a tept ri (ceea ce 
dorim s  se întâmple) i expectan e (ceea ce ne a tept m s  se întâmple) sunt 
principalul factor care conduce la suicid. Aici intervine gândirea absolutist  care 
„împinge” persoana deseori c tre acte necugetate, iar atunci când este introdus  în 
ra ionament formula trebuie cu necesitate s ..., nu mai este loc de alternative.  

Mul i oameni î i formuleaz  obiectivele, scopurile, aspira iile, dorin ele, 
într-o manier  rigid  i absolutist , iar discrepan a dintre ce î i doresc i realitatea 
curent  nu întârzie s  apar . 

În spatele oric rei nara iuni a unui subiect suicidar se ascund cele cinci 
tr iri afective care sus in idea ia suicidar , c rora le corespund unele gânduri 
automate negative, rigide, astfel: 

 

Sentimente Gânduri automate 
Culpabilitate 
Singur tate 

Lipsa de speran  
Lipsa de ajutor 

Lipsa de valoare 

„A  dori s  fiu mort” 
„Nu-i pas  nim nui” 

„Sunt un învins” 
„Nu pot face nimic” 

„Ceilal i vor fi mai ferici i f r  mine” 

Totodat , lu m în considerare c , în producerea suicidului pot ap rea o serie 
de cauze, motive i caracteristici individuale de natur  diferit , astfel: 

a) psihic , din care amintim depresia, stresul cronic i posttraumatic, 
confuzia, imaturitatea afectiv , nivelul mental redus i incapacitatea de a dep i 
unele situa ii de via , comportamentul bizar, debutul unor psihoze, tulbur rile de 
dispozi ie afectiv  sau, în anumite situa ii, oboseala cronic , care nu prezint  
întotdeauna manifest ri/simptome specifice i la intensit i alarmante; 

b) social , din care amintim e ecurile profesionale, sociale i sentimentale, 
nesiguran a financiar , jocurile de noroc, instabilitatea financiar  sau acumularea 
unor datorii peste posibilit ile reale ale persoanei, nevalorizarea personal  în familie 
sau la locul de munc ; 

c) familial , din care amintim disolu ia familial , situa iile de boal  sever  
a unor membrii din familie, singur tatea i lipsa suportului afectiv, social, familial i 
rela ional din partea familiei, schimbarea repetat  a partenerului sau necunoa terea 
profund  a acestuia, incapacitatea de a g si un partener de via  stabil etc.; 

d) multipl , de obicei un complex de factori/cauze contribuie la comiterea 
actului suicidar sau a tentativei de suicid, putând fi combina ii, în m suri variabile, 
ale celor enumerate anterior. 

                                                 
5 www.vrasti.org.,Ghid practic de interven ie în criz , 2012.  
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F r  îndoial , suicidul se produce pe fondul unui cumul de cauze, factori i 
motive, unele cu o pondere sau intensitate mai mare, dar probabil, cel mai adesea, pe 
o structur  psihic  cu dificult i de adaptare, cu reac ii de r spuns deficitare la 
situa ii noi, cu mecanisme de coping insuficient consolidate, pe lipsa suportului 
afectiv i chiar pe unele tulbur ri de dispozi ie sau de personalitate.  

 
III. CARACTERISTICILE PROFILULUI DE PERSONALITATE 

SPECIFIC COMPORTAMENTELOR SUICIDARE 
 
Am analizat patru cazuri de suicid pentru a ar ta c  au fost semnalate o serie 

de particularit i, care ofer  un tablou descriptiv, iar o interpretare analitic , calitativ , 
profund , atent  i orientat  pe caz, ar fi putut prognoza sau surprinde un anume tip de 
expunere sau predispozi ie comportamental .  

Toate persoanele implicate în cazuistica men ionat  aveau un nivel de 
colarizare mediu (nivel liceu), vârsta cuprins  între 20 - 30 ani i vechimea în 

munc  între 1-5 ani, iar evenimentele au avut loc în perioada mai 2007 - mai 20086.  
În ceea ce prive te profilul psihologic post-factum al suicidarului, din 

analiza datelor ob inute la evalu rile psihologice periodice, respectiv a datelor din 
dosarul psihologic al persoanelor, se poate aprecia c  acestea prezentau unele 
caracteristici comune, îns  exist  i unele aspecte particulare specifice fiec rui caz. 

• Aspecte comune: 
- structura de personalitate cu u oare dizarmonii, cu tendin e spre 

introversie, timiditate, inhibi ii i trac în situa ii nefamiliare, labilitate emo ional , 
imaturitate afectiv  i naivitate social ; 

- nivel intelectual sc zut, simplitate cognitiv  în analiza situa iilor de 
via , incapacitatea de a lua decizii corecte, slaba capacitate de autocunoa tere i 
autocontrol al sferei emo ionale; 

- mediu socio-familial insecurizant i mai pu in suportiv; 
- f r  istoric psihiatric. 

• Aspecte care diferen iaz  cazurile: 
- tulbur ri de dispozi ie cu manifest ri specifice depresiei (orientare spre 

sine i retragere gradual  din social), cu teme exagerate legate de formarea unei 
familii, investire sentimental  i afectiv  fa  de partener, cu frustr ri ulterioare, 
lipsa încrederii, lipsa suportului psihologic i neutralitatea afectiv  fa  de rela ia de 
cuplu, f r  tratament medicamentos sau suport terapeutic specializat (2 cazuri);  

- temperament melancolic, imaturitate social  i rela ional , anturaje 
nepotrivite, instabilitate în rela iile interpersonale, num rul redus al prietenilor 
sociali, schimb ri repetate, rela ii pasagere i superficiale cu partenere de ocazie, 
acceptarea cu u urin  a grupului de prieteni care practic  jocuri de noroc, 
implicarea în acestea i acumularea de mari datorii financiare (1 caz); 

- stare tensional  în rela ia de cuplu familial, instabilitate, certuri repetate, 
culpabilitate asumat  i exagerat , tr ire afectiv  solitar  i orientarea c tre sine, 
având drept cauz  divor ul urmat de împ care i din nou e ec (1 caz). 

                                                 
6 Pris caru, A. - Preven ia i monitorizarea comportamentelor dezadaptative, la Simpozionul Na ional de Psihologie Militar  
Aplicat  „PSIHOMIL IX” al M.Ap.N 
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Pentru identificarea vulnerabilit ilor în vederea reducerii riscului de 
suicid, odat  cu înfiin area Centrului de investiga ii sociocomportamentale (CISC), 
evalu rile de tip screening introduse recent ofer  informa ii importante, care 
argumenteaz  necesitatea desf ur rii activit ilor cu rol preventiv în apari ia unor 
disfunc ii psihologice sau comportamente contraproductive la militarii din teatrele 
de opera ii. 

 
IV. PREVEN IA SUICIDULUI ESTE RESPONSABILITATEA 

FIEC RUIA DINTRE NOI 
 
Sinuciga ii sufer  atât de tare, încât nu g sesc alt  op iune care le-ar putea 

îndep rta durerea. Sinuciderea este o încercare disperat  de a sc pa de suferin a care 
a devenit de nesuportat. Lipsa de speran , izolarea de prieteni „gândirea de tip 
tunel”, precum i alte distorsiuni cognitive, care constituie vulnerabilit i psihologice 
frecvente, determin  sinuciga ii s  nu g seasc  alternative pentru situa ia lor, decât 
moartea. Cei mai mul i oameni care se sinucid, nu- i doresc propriu-zis moartea, ci 
vor doar s  nu mai sufere. 

Lipsa de speran  este un factor predictiv puternic al sinuciderii. Oamenii 
care nu au speran  manifest  sentimente de nesuportat, v d viitorul în culori sumbre 
i sunt pesimi ti. 

Alte semne de avertizare, care indic  predispozi ia c tre sinucidere, ar fi 
modificarea brusc  a dispozi iei, schimb rile bru te ale comportamentului, pierderea 
interesului fa  de activit ile zilnice, neglijarea aspectului personal i chiar schimb rile 
în obiceiurile de alimenta ie sau somn. Atunci când o persoan  arat  c  o în elege pe 
celalalt , o sus ine i încurajeaz , sinuciderea ar putea fi evitat . 

Totodat , trebuie luat  în considerare tendin a majorit ii persoanelor care 
identific  unele semnale de avertizare legate de posibilitatea actului sinuciga , de a 
ezita s  vorbeasc  despre acest subiect cu persoana în cauz , gândindu-se c  poate a 
interpretat gre it semnalele sau c  persoana în cauz  se poate sup ra foarte tare. 

În astfel de situa ii, st rile de ezitare i de team  sunt normale, îns  trebuie 
avut în vedere c  oricine vorbe te despre sinucidere sau emite semnale de avertizare, 
are nevoie de ajutor i cu cât prime te ajutor mai repede, cu atât ansele de prevenire 
a sinuciderii sunt mai mari. 

Prevenirea actelor sinuciga e începe cu recunoa terea i acordarea 
importan ei necesare semnelor de avertizare. În cazul în care o persoan  consider  c  
un camarad, prieten sau membru al familiei ar putea s  se sinucid , poate s  înving  
teama de a discuta despre acest subiect i, vorbind deschis despre gândurile i 
sentimentele legate de sinucidere, poate salva o via . 

Semnalele majore de avertizare includ scenariile legate de sinucidere sau 
autov t mare, verbalizarea sau chiar scrierea unor mesaje despre moarte i interesul 
pentru lucruri care ar putea fi utilizate într-o tentativ  de sinucidere (arme, droguri). 
Aceste semnale pot fi chiar mai periculoase, dac  persoana în cauz  manifest  
tulbur ri de dispozi ie, cum ar fi depresia sau tulburarea bipolar , sufer  de 
dependen  de alcool, a încercat anterior s  se sinucid  ori are în istoricul familial 
persoane cu tentative sau chiar cu suicid. 
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În situa ia în care comportamentul suicidar a devenit o problem  major  de 
s n tate public  în întreaga lume, iar profesia militar  face parte din rândul 
profesiilor cu risc crescut de suicid, al turi de medici i ofi erii de poli ie, un 
program de preven ie a acestui fenomen complex este imperios necesar. Impactul 
psihologic i social al suicidului asupra familiei i comunit ii este enorm, iar 
costurile economice anuale asociate cu decesul sau leziunile autoprovocate ar fi, 
potrivit estim rilor, de ordinul miliardelor de dolari. 

În acest context, Centrul de investiga ii sociocomportamentale a ini iat un 
Program de interven ie psihologic  specializat  privind preven ia suicidului în 
rândul personalului Armatei României, care va fi desf urat de c tre psihologii 
clinicieni i psihologii de unitate în scopul limit rii num rului cazurilor de suicid i 
parasuicid i a efectelor negative ale acestora. 

 
V. REPERE ALE PROGRAMULUI DE INTERVEN IE 

PSIHOLOGIC  SPECIALIZAT  PRIVIND PREVEN IA SUICIDULUI 
 
Pentru preven ia suicidului i eficientizarea activit ilor desf urate 

concertat în acest sens de c tre comandan i i psihologi, ini iem derularea unui 
Program tematic, care se desf oar  atât în cadrul activit ilor de asisten  
psihologic , cât i în cadrul procesului de preg tire/instruc ie, structurat pe trei etape 
distincte, în care s  fie implicat fiecare membru al subunit ii/colectivit ii. 

Etapa I, denumit  Etapa de informare i ini iere a Programului, se deruleaz  
pe parcursul a 60 de zile, pe cât posibil la începerea anului de preg tire/instruc ie, se 
adreseaz  întregului personal al structurilor militare i cuprinde urm toarele 
activit i:  

• definirea problemei, a scopului i a obiectivelor, analiza factorilor de 
risc i de protec ie, stabilirea popula iei int , eviden ierea serviciilor existente, 
justificarea interven iei, evaluarea resurselor avute la dispozi ie, stabilirea 
calendarului i a planului de implementare a Programului; 

• informarea personalului, pân  la nivelul fiec rui membru al subunit ii 
sau colectivit ii, cu referire la con inutul, activit ile, etapele, importan a, 
finalitatea, inta, modul de implicare, responsabilitatea i rolul fiec ruia în 
desf urarea Programului privind preven ia suicidului în rândul personalului 
Armatei României; 

• informarea personalului, pân  la nivelul fiec rui membru al subunit ii 
sau colectivit ii, cu privire la con inutul i modul de utilizare al Ghidului pentru 
preven ia suicidului în Armata României;7  

• prezentarea de c tre psihologi a unor teme/documentare cu privire la 
caracteristicile comportamentului dezadaptativ sau a unor cazuri, plecând de la 
datele de profil cunoscute sau a indicatorilor comportamentali specifici; 

• promovarea, educarea i sus inerea comunic rii deschise între membrii 
subunit ii; 

                                                 
7 Marineanu V.(coord.), Ghidul pentru preven ia suicidului în Armata României 
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• promovarea, prezentarea i sus inerea de c tre comandan i a necesit ii 
desf ur rii activit ilor de asisten  psihologic , acestea fiind o component  
esen ial  a îndeplinirii obiectivelor organiza iei. 

Etapa a II-a, denumit  Etapa managementului interven iei specializate, se 
deruleaz  pe parcursul întregului an de preg tire/instruc ie, se adreseaz  personalului 
care se confrunt  cu diferite probleme de natur  psihic  sau care prezint  
vulnerabilitate pentru dezvoltarea unor tulbur ri psihice ori simptome ale acestora i 
cuprinde urm toarele activit i:  

• constituirea unui colectiv de monitorizare/gestionare a situa iilor sau 
cazurilor care se confrunt  cu diferite tipuri de probleme, ori fac parte din grupul int , 
mobilizarea resurselor umane, materiale, financiare i familiale pentru asigurarea 
managementului interven iei specializate; 

• conceperea designului i elaborarea Planului de interven ie psihologic  
specializat , în acord cu ghidurile i recomand rile clinice specifice domeniului 
s n t ii mentale, cu cerin ele etice i deontologice, adaptat la tipul de problem  i 
asigurarea managementului aplic rii acestuia; 

• dezvoltarea colabor rii profesionale dintre psiholog i medicul unit ii, 
în scopul identific rii timpurii a personalului cu manifest ri psihocomportamentale 
dezadaptative, a personalului cu tulbur ri afective, tulbur ri de personalitate i 
tulbur ri comportamentale, în vederea includerii imediate în programe de interven ie 
specializat ; 

• informarea oportun , direct  i reciproc  dintre comandan ii de la toate 
nivelurile i psihologii de unitate, referitoare la personalul cu predispozi ie sau cu 
manifest ri ale tulbur rilor psihice, cât i a factorilor favorizan i în producerea 
acestora; 

• facilitarea accesului psihologului la personalul structurii, chiar i în 
timpul programului de preg tire/instruc ie, dar i a personalului la serviciile 
psihologice, f r  restric ie, atunci când apar solicit ri individuale, recomand ri sau 
probleme personale; 

• consolidarea rela iilor de coeziune din cadrul subunit ilor, echipelor 
de sprijin precum i preg tirea i impunerea acestora, astfel încât s  fie în m sur  s  
ofere suport psihologic de la egal la egal, conform principiului „peer to peer”. 

Etapa a III-a, denumit  Etapa de evaluare a Programului, se deruleaz  pe 
parcursul a 30 de zile dup  terminarea anului de preg tire/instruc ie, vizeaz  întreaga 
activitate desf urat  atât de c tre personalul destinat gestion rii acestuia, cât i de 
fiecare membru al subunit ii/colectivit ii i cuprinde urm toarele activit i: 

• evaluarea de rezultat a activit ilor desf urate prin prisma 
indicatorilor stabili i (ex.: num rul de persoane pentru care a fost asigurat  
interven ia specializat , num rul persoanelor care au avut inten ia de suicid, num rul 
persoanelor cu predispozi ie), verificarea coeren ei, fezabilit ii i validarea 
sustenabilit ii Programului; 

• evaluarea de proces a capacit ii interne de ac iune, a eficien ei 
Programului (ex.: num rul persoanelor aflate în eviden a psihologului i medicului 
specialist care au beneficiat de asisten  medical  i psihologic ; num rul de edin e 
de consiliere/psihoterapie necesare pentru fiecare persoan ; gradul/intensitatea 
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manifestarii tulbur rii psihice etc.), a situa iei ini iale, a situa iei actuale i a nevoii 
de repetare sau perfec ionare a acestuia; 

• evaluarea periodic  a Programului, conform Planului de ac iune 
pentru prevenirea rec derilor, a recuren ei i p str rii s n t ii membrilor 
subunit ii/colectivit ii, elaborat de fiecare psiholog. 

 
VI. IMPORTAN A COMUNIC RII ÎN PREVEN IA SUICIDULUI 
 
Via a real  este un amalgam de lucruri pozitive i negative. Atunci când 

oamenii simt c  nu pot sc pa de probleme, când consider  c  triste ea lor va 
continua la nesfâr it, când se tem c  nu vor mai putea tolera aceast  triste e, este 
foarte posibil s  vad  sinuciderea ca pe o cale de eliberare.  

Dificult ile vie ii pot p rea foarte mari, atunci când oamenii se simt 
strivi i de „greutatea” lor. Aceste tr iri pot fi descrise ca inevitabile, interminabile i 
intolerabile. Ei se simt neajutora i, neferici i i nevindecabili. 

Oamenii se comport  în func ie de ceea ce cred despre ei în i i la un 
moment dat. Sentimentele se oglindesc în comportament i orice comportament are 
un scop i o inten ie. Nu se simt în stare s  discute despre sentimentele i suferin a 
lor, a a c  las  comportamentul s  vorbeasc  pentru ei. Con tient sau nu, sper  ca 
inten ia lor de sinucidere s  atrag  aten ia. Dac  toate comportamentele au un scop, 
atunci inten ia de sinucidere este menit  s  atrag  aten ia c  are nevoie de ajutor i s  
le transmit  altora c  nu vrea cu adev rat s  se sinucid . Are nevoie de ajutor pentru 
a rezolva problemele cu care se confrunt  i vrea s  g sesc  pe cineva care s -l 
ajute, s -l fac  s  se simt  bine c  tr ie te. 

Milioane de oameni se confrunt  zilnic cu evenimente c rora nu le pot 
face fa , fie ele dezastre naturale, foamete, secet , probleme financiare, omaj, 
incertitudini politice, revolte sociale sau cel mai des, crize personale. Criza este o 
percep ie sau tr ire a unui eveniment ori situa ie ca intolerabil de dificil  i care 
dep e te resursele curente i mecanismele de coping. 

A ajuta oamenii în criz , înseamn  o întâlnire interuman  bazat  pe 
în elegere, acceptare, pe autenticitate i lips  de prejudec i, creând un context în 
care comunicarea devine fluent  i autentic . Comunicarea adev rat  i validant  
înt re te sentimentul persoanei în criz  precum c  este acceptat , auzit , în eleas  i 
pe cale de a primi suportul de care are nevoie, iar aceasta, la rândul ei, face ca 
mesajele de ajutor generate de persoana care le ofer  s  fie din ce în ce mai 
adecvate, specifice, efective i personalizate. Când comunicarea e ueaz , persoana 
se simte singur , abandonat , lipsit  de valoare, rejectat  i neîn eleas , ducând la 
tensiune i conflict i chiar la agresivitate îndreptat  împotriva persoanei îns i sau 
împotriva altora. În criz , lipsa de comunicare sau comunicarea distorsionat  
conduce la e uarea oric rei încerc ri de ajutor. Exist  diferen e esen iale între 
comunicarea obi nuit , cea de toate zilele, i comunicarea din criz .  

Valorile pe care se sus ine o bun  comunicare sunt:8 
• empatia sau abilitatea de a sim i i în elege punctul de vedere al celuilalt;  
• exprimarea respectului fa  de persoana suferind ; 

                                                 
8 www.vrasti.org.,Ghid practic de interven ie în criz , 2012 
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• autenticitatea i sinceritatea dialogului cu privire la expresia suferin ei 
i a ajutorului necesar care s  conduc  la încredere i speran ; 

• atitudinea pozitiv  cu privire la capacitatea persoanei i 
deznod mântul suferin ei ei;  

• compasiunea i toleran a, abandonând prejudecata sau evaluarea critic ; 
• recunoa terea autorit ii persoanei de a hot rî, a face schimb ri i de a 

dep i situa ia critic . 
Comunicarea în criz  este foarte sensibil , iar pentru a fi efectiv , aceasta 

trebuie s  îndeplineasc  unele condi ii, astfel: 
• s  evite mesajele duble, precum interesul exprimat verbal, pe de-o 

parte, i deta area exprimat  de postura sau comportamentul motor, pe de alt  pare; 
• evitarea etichet rii, a termenilor i a jargonului profesional; 
• evitarea apari iei de sunete sau întreruperi care pot inhiba persoana sau 

care las  impresia lipsei de interes sau sinceritate;  
• emiterea de generaliz ri sau comentarii care conduc la pierderea 

unicit ii sau specificit ii crizei subiectului, precum „am mai auzit asta i la al ii”, 
„am mai avut un astfel caz”, „mi s-a întamplat i mie” etc. 

Comunicarea cu un subiect suicidar are ca scop formarea unei alian e, 
care s  permit  explorarea în profunzime a gândurilor suicidare, a factorilor 
favorizan i, a capacit ii acestuia de a formula un plan de siguran  i de a-l urm ri 
în vederea recâ tig rii dorin ei i speran ei de a tr i. Aceast  etap  a comunic rii are 
ca i scop atragerea persoanei în angajarea responsabilit ii proprii pentru ceea ce 
gânde te i pentru ceea ce vrea s  schimbe. Se poate ca, în primele momente ale 
contactului, persoana s  nu doreasc  s  vorbeasc  sau s  aib  o perioad  lung  de 
laten . Astfel, din primele momente, comunicarea non-verbal  este important . 

Individul suicidar trebuie s  întâlneasc  o persoan  calm , stabil , care-l 
prive te cu simpatie, în elegere exprimat  prin caracteristici fizionomice, pozi ia 
corpului, a ezarea în spa iu i mi c rile de ansambu ale corpului. Mi carea capului 
sau a mu chilor fe ei nu trebuie s  fie exagerate din dorin a de a face persoana s  
în eleag  c  este perceptut , ascultat  i acceptat ; orice exagerare poate conduce la 
sentimentul de inautenticitate i la ruperea contactului.  

Ar tând preocupare, grij  i c ldur , ascultând cu calm i aten ie, 
exprimând empatie i respect pentru opiniile i valorile persoanei, acestea vor 
conduce la îndep rtarea ochelarilor de cal i construirea, împreun  cu persoana 
suicidar , de alternative viabile pentru schimbarea atitudinii, a modului de raportare, 
precum i a poten ialului autodistructiv pe care aceasta îl are fa  de sine, de via , 
deschizând astfel noi c i de acces spre solu ii. 

 
VII. CONCLUZII 
 
Comportamentele dezadaptative care au ca urmare suicidul, constituie o 

preocupare permanent  a speciali tilor, îns  trebuie avut în vedere c :  
• analiza complet  a factorilor etiologici în producerea suicidului 

presupune coroborarea datelor din profilul psihologic cu informa iile de natur  social , 
existen ial , contextual , conjunctural  i situa ional ;  
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• evaluarea psihologic  efectuat  la intrarea în sistemul militar, dar i 
cea efectuat  pe parcursul traiectoriei profesionale, nu surprind personalitatea în 
întregul ei, cu atât mai mult cu cât anumite tulbur ri psihice au debut brusc, f r  a fi 
semnalate de o simptomatologie specific ; 

• de i dispunem de o important  baz  material  (metodologii, 
instrumente psihologice), acestea nu sunt suficiente pentru a surprinde anumite 
tulbur ri afective sau de personalitate, i nici nu putem s  identific m un instrument 
psihologic care ne ofer  o valoare predictiv  foarte ridicat , astfel încât s  putem 
aprecia c  în urm torul interval de timp nu se va produce o decompensare psihic ; 
îns , prin coroborarea informa iilor ob inute cu instrumentele i metodele de 
evaluare utilizate, printre care obligatoriu interviul psihologic, este de a teptat s  fie 
surprinse anumite st ri, comportamente sau tulbur ri care favorizeaz  instalarea 
depresiei, anxiet ii sau a unor conduite neadecvate; 

• interviul psihologic este una dintre metodele calitative adecvate i 
recomandate pentru desf urare în diferite situa ii i contexte sociale, care necesit  
preg tire i expertiz , dar care se poate utiliza în mod repetat f r  restric ii de timp i 
frecven  sau tip de activitate/misiune; 

• inciden a actelor suicidare la nivelul structurilor militare nu constituie 
un fenomen alarmant, îns  necesit  aten ie i o abordare serioas ; 

• de i psihologul de unitate are asigurat cadrul metodologic pentru 
desf urarea activit ilor, atribu ii în monitorizarea evolu iei psihice i integr rii 
socio-profesionale a personalului, i este preg tit pentru acest tip de activitate, din 
cauza num rului mare de militari afla i în asisten  psihologic , dar i a distan elor 
mari dintre structurile militare arondate, acesta nu poate desf ura o activitate 
profund , cuprinz toare i complet  într-un timp scurt. 

 
În loc de încheiere... 
 
În fabula intitulat  „B trânul i moartea”, Esop9 relateaz  cazul unui 

b trân, care, sleit fiind de puteri, ducea o povar  de lemne. La un moment dat, ap sat 
de greutatea lemnelor, arunc  povara i cheam  moartea. Când aceasta a ap rut i a 
întrebat de ce a fost chemat , b trânul r spunse: „ca s -mi duci tu povara”. Fabula 
ne înva , „spune Esop”, c  orice om î i iube te via a, oricât de nec jit ar fi! 
Totodat , fabula evoc  o eviden : via a ne este dat  spre a fi tr it . Omul este legat 
instinctiv de via . Instinctul de conservare a vie ii este înscris în adâncul existen ei 
umane i, datorit  lui, muritorii primesc impulsul vie ii, oricâte piedici se ridic  
împotriva ei. Acesta reprezint  energia care angajeaz  puterile suflete ti i fizice ale 
omului de a dep i vicisitudinile ce-i apar în fa , spre a- i împlini menirea sa.  

Menirea noastr  este s  g sim scânteia de via  i s  o red m persoanelor 
care au nevoie de aceasta, pentru a-i putea ridica. 

 
 
 
 

                                                 
9 Esop, Fabule/B trânul i moartea, 2005 
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STRATEGII INDIVIDUALE DE COPING PE TIMPUL MISIUNILOR  
ÎN AFARA TERITORIULUI STATULUI ROMÂN 

 
 

Constantin ROANGHE I∗ 
 
 

Rezumat: Mecanismele de coping sunt strategii utilizate în mod incon tient i/sau 
con tient de c tre o persoan  pentru a evita, diminua sau remedia pe cât posibil impactul negativ pe 
care o situa ie cu care se confrunt  îl are asupra st rii sale de confort psihic i fizic. 

Scopul acestei lucr ri este acela de a eviden ia acele mecanisme de coping i resursele 
lor (camarazii, familia aflat  la distan  etc.) utilizate de militari pe timpul misiunilor externe. 

Articolul de fa  î i propune s  prezinte experien a personal  legat  de participarea într-
o misiune în teatrul de opera ii din Afghanistan, în perioada septembrie 2011- martie 2012. 

Principalele analize i concluzii sunt eviden iate din dubl  perspectiv : ca militar 
participant în aceast  misiune, am prezentat modul propriu de gestionare a stresului în aceast  
perioad  i, din perspectiva psihologului, am descris modul concret de interven ie în consilierea 
camarazilor care au trebuit s  fac  fa  diferitelor situa ii dificile generate de misiunile îndeplinite. 

Cuvinte cheie: mecanisme de coping, stres, misiune extern . 
 
Abstract: Coping mechanisms are strategies used unconsciously and / or aware of a 

person to avoid, mitigate or remedy the possible negative impact that a situation faced has on 
his state of psychological comfort and physical. 

The purpose of this paper is to highlight those coping mechanisms and resources 
(comrades, remote family etc.) used by soldiers during missions. 

This paper aims to present personal experience related to participation in a mission 
in Afghanistan theater of operations during the period September 2011 to March 2012. 

The main analyzes and conclusions are highlighted in the double perspective: as a 
soldier participating in this mission, we introduced its own way of managing stress in this 
period, from a psychological perspective, we described how concrete intervention in advising 
comrades who had to cope with various difficult situations generated missions accomplished. 

Keywords: coping mechanisms, stress, foreign missions. 
 
 
INTRODUCERE 
 
Participarea la una sau mai multe misiuni externe, constituie o experien  

profesional  i de via  care nu se compar , în acest moment, cu nici una din 
misiunile executate, pe timp de pace, în ar . Complexitatea, multitudinea de 
elemente noi, loca ia, clima, partenerii etc. fac ca pe timpul acestor misiuni, militarii 
participan i s  fie pu i la încercare i s  r spund  fiecare în stilul propriu, func ie de 
mecanismele de coping aflate la îndemân , factorilor stresori specifici. 

De-a lungul celor ase sau mai multor luni, un militar folose te o palet  
larg  de astfel de mecanisme de coping, unele ajutând la reducerea tensiunii psihice 
i la adaptarea eficient  la realitatea din jur, altele, dimpotriv , ducând la cre terea 

                                                 
∗ Psiholog, U.M. 01835 Bucure ti, M.Ap.N. 
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impactului negativ al evenimentului cu care acesta se confrunt . Cu to ii, fie 
speciali ti, fie militari, ne întreb m ce mecanisme de ap rare sunt mai eficiente, care 
sunt mai recomandate? R spunsul unanim acceptat este urm torul: ele, mecanismele 
de coping, nu sunt bune sau rele, utile sau inutile în sine, ci eficien a lor const  
practic în momentul i durata folosirii lor, i mai ales în îndeplinirea sau 
neîndeplinirea unei misiuni. 

 
DESPRE STRATEGIILE DE COPING- F R  A EPUIZA SUBIECTUL 
 
Mircea Miclea d  o defini ie copingului, v zut drept orice mecanism de 

preven ie i adaptare la stres, orice tranzac ie între subiect i mediu în vederea 
reducerii intensit ii stresului…adaptarea în acest caz vizeaz  nu numai 
,,convie uirea cu stresul”, asimilarea lui, ci i înl turarea lui printr-o ac iune ferm . 
În opinia sa, copingul vizeaz  ,,toate modalit ile de gestionare a stresului”. 

Putem spune c  mecanismele de coping sunt strategii utilizate în mod 
incon tient i/sau con tient de c tre o persoan  pentru a evita, diminua sau remedia 
pe cât posibil impactul negativ pe care o situa ie cu care se confrunt  îl are asupra 
st rii sale de confort psihic i fizic. 

Studiile referitoare la strategiile de ,,coping”, au adus o schimbare 
fundamental  în cercet rile referitoare la stres, prin schimbarea orient rii acestora de 
la descrierea reac iilor la stres, la descrierea i cercetarea modalit ilor prin care 
individul controleaz  factorii i situa ia stresant . 

Conform acestui nou mod de abordare a problemelor, stresul nu trebuie 
c utat nu doar în raport cu individul, sau numai la nivelul evenimentului, ci în rela ia 
individ-mediu. Caracteristicile cantitative i calitative ale unui factor stresor nu 
influen eaz  singure intensitatea st rii de stres; reac ia negativ  la stres este 
rezultatul dezechilibrului între exigen ele (interne sau externe) i resursele 
individului de a face fa  acestora. Factorii agresori parcurg mai multe filtre 
individuale, care conduc la amplificarea sau diminuarea reac iilor, în func ie de 
modul în care sunt percepu i (aprecia i, evalua i) factorii respectivi. 

Principalii mediatori ai rela iei factor de stres - tulburare a echilibrului 
individual (în principal emo ional) sunt reprezenta i de: 

A. perceperea stresului sub influen a: experien ei anterioare cu acela i tip 
de stres, sus inerii sociale si religioase; 

B. mecanismele individuale de ap rare a Eului, care ac ioneaz  
incon tient; 

C. eforturile con tiente: punerea în func iune a unui plan de ac iune, 
recurgerea la diferite tehnici (relaxare, exerci ii fizice etc.). 

Ace ti mediatori sunt antrena i în dou  procese de mediere a rela iei: 
autoevaluarea propriilor posibilit i în raport cu situa ia respectiv  i strategiile 
individuale de ajustare în raport cu aceasta. 

Evaluarea reprezint  un dublu proces cognitiv de apreciere a gradului de 
pericol pe care îl prezint  o situa ie anumit  i care poate afecta individul i a 
resurselor personale de ,,coping”. Este vorba de o evaluare primar  a poten ialului 
stresant i una secundar  a resurselor individuale de adaptare. 
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Evaluarea primar  conduce la stabilirea semnifica iei pentru individ a 
factorului sau situa iei stresante i, în func ie de aceasta, la emo ii de o anumit  
calitate i intensitate: 

• pierdere - emo ii negative: fric , mânie, ru ine etc.; 
• amenin are; 
• beneficiu - emo ii pozitive: pasiune, euforie. 
Evaluarea secundar  pornind de la întrebarea ce poate face individul 

pentru a preveni o pierdere, o amenin are sau pentru a ob ine beneficiul, ajunge la a 
r spunde prin: schimbarea situa iei, acceptarea ei, fug , evitare, c utarea unui plus 
de informa ii, a unui suport social, ac iune impulsiv  etc. Strategiile alese sunt de 
dou  tipuri: 

• centrate pe emo ii: au ca obiectiv reducerea tensiunii emo ionale f r  a 
schimba situa ia; 

• centrate pe problem : au ca obiectiv modificarea situa iei, ac ionând 
indirect asupra emo iilor. 

Procesul de evaluare a rela iilor individ-eveniment este influen at de: 
a. caracteristici individuale (resurse personale) 
• credin e religioase (evenimentele stresante sunt considerate ca 

încerc ri din partea lui Dumnezeu, încerc ri pe care trebuie s  le accept m); 
• credin a în propria capacitate de control asupra stresului; 
• rezisten a la exigentele exterioare (capacitatea de a ine sub control 

factorii i evenimentele stresante); 
• tr s turi de anxietate, care determin  tendin e de a percepe situa iile de 

via  ca amenin toare, cu atât mai mult când sunt noi i ambigue. 
b. variabile ambientale, care influen eaz  atât perceperea situa iei 

stresante, cât i alegerea strategiei: 
• caracteristicile situa iei - natura pericolului, durata, iminen a etc.; dac  

situa ia este evaluat  ca susceptibil  la schimbare, sunt utilizate mai frecvent 
strategiile centrate pe rezolvarea problemei; dac  situa ia este considerat  ca putând 
fi transformat  sau, din contr , ca nefiind controlabil  - se utilizeaz  strategii 
centrate pe reducerea tensiunii emo ionale; 

• resursele sociale (suportul social) - re eaua de sus inere social  a 
individului, reprezentând ansamblul rela iilor interpersonale ale individului, care-i 
furnizeaz  o leg tur  afectiv  pozitiv  (prietenii, dragoste etc.), un ajutor practic 
(material, financiar), informa ii i aprecieri referitoare la situa ie; este foarte 
important modul în care apreciaz  individul gradul de sus inere social  - cu cât îl 
apreciaz  ca fiind mai mare, cu atât îi cre te sentimentul capacit ii proprii de 
control a situa iei i se reduce efectul negativ al stresului. 

 
FACTORII DE STRES SPECIFICI TEATRELOR DE OPERA II 

MODERNE 
 
Teatrul de opera ii introduce în ecua ia individual  a fiec ruia solicit ri 

diverse, cum ar fi: periculozitatea intrinsec  a misiunii, contactul cu suferin a uman  
– în formele sale extreme, o stare de vigilen  alert  i permanent , stresul generat 
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de rutina misiunilor sau de caracterul lor de noutate, teama de a fi omorât sau 
schilodit, dorul fa  de cei dragi de acas , incapacitatea individului de a se implica în 
mod corespunz tor în rezolvarea problemelor de acas , condi iile de cazare i 
hr nire diferite de cele obi nuite, limitarea posibilit ilor de a-i contacta pe cei 
apropia i din ar  etc. 

Numeroasele cercet ri, constând în observa ii pe timpul misiunii, interviuri 
post-misiune, sondaje de opinie, au condus la identificarea a cinci factori stresori 
principali specifici opera iilor militare moderne. Ace ti sunt: 

(1) Izolarea, care presupune operarea în loca ii îndep rtate i într-o limb  
i cultur  str in , la distan  mare fa  de familie i prieteni, cu mijloace de 

comunica ie nesigure în cadrul unor unit i sau subunit i nou configurate i/sau cu 
colegii noi, necunoscu i; 

(2) Ambiguitatea misiunilor, care const , de cele mai multe ori, în misiuni 
neclare sau în schimbarea frecvent  a acestora, în reguli neclare de angajament, un 
lan  de comand  neclar, datorat în bun  parte confuziei în privin a fi ei postului, i în 
standarde sau norme de comportament neclare; 

(3) Capacitatea redus  de ac iune, manifestat  prin restric ii de mi care 
imprevizibile, prin existen a unor reguli de angajare care restrâng foarte mult 
op iunile de r spuns privind modul de interven ie i acordare a ajutorului, prin 
dificult i în asigurarea resurselor, i nu în ultimul rând, prin existen a unor 
standarde diferite în privin a salariz rii, echip rii, duratei misiunii etc., între 
diferitele na iuni participante la opera ii; 

(4) Plictiseala, generat  de perioade lungi cu activit i repetitive i în cele 
mai multe situa ii de lipsa op iunilor privind activit ile recreative; 

(5) Pericolul, care echivaleaz  într-un teatru de opera ii extern cu riscul 
real de a fi r nit sau ucis de focul inamic, gloan e, mine, IED-uri, posibilitatea real  
de producere a diverselor accidente inclusiv ,,friendly fire”, de contactare a unor 
boli, infec ii sau intrarea în contact cu substan e toxice aflate în mediul de lupt , 
toate pe fondul suprasolicit rii generate de frecven a ridicat  a misiunilor i a durata 
mare a zilei de munc . 

 
MECANISME INDIVIDUALE DE COPING - SAU ALTFEL SPUS, 

CUM AM REU IT S  TRAVERS M DE ERTUL! 
 
A face fa  stresului pe timpul unei misiuni externe nu este o op iune, este 

o necesitate a fiec rui militar. Fiecare dintre participan ii la aceast  misiune a în eles 
c  succesul deta amentului înseamn  succesul fiec ruia în parte în îndeplinirea 
sarcinilor pentru care a fost selec ionat. Pe acest fond, de responsabilitate, fiecare i-
a accesat acele resurse sau mecanisme de coping care au condus la stabilirea unui 
echilibru între realitatea exterioar  i tr irile interioare. 

În continuare, voi încerca s  prezint câteva „mecanisme de ap rare”, 
grupate pe trei mari categorii, conform lui M. Miclea, la care psihicul nostru a apelat 
pe timpul misiunii. 

• comportamentale: toate comportamentele care au condus la prevenirea 
sau reducerea reac iei de stres. Num rul i varietatea acestora sunt extrem de mari, 
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aproape orice comportament într-un anumit context putând dobândi func ie 
adaptativ  sau profilactic . 

În acest sens mul i au decis s  urmeze un program zilnic de antrenament 
fizic (35%), în vederea îmbun t irii condi iei fizice, al ii au ales implicarea în 
activit i recreative, pe grupuri constituite, fie dup  unitatea de provenien , fie 
dup  afinit i descoperite la fa a locului, iar al ii s-au sim it confortabil comunicând 
cu familia sau prietenii din ar . 

 

 
La startul unui cros pe distan a de 5 km organizat de deta amentul spaniol. 

 
• cognitive: spre deosebire de copingul comportamental, care are drept 

obiect situa ia stresant  obiectiv , mecanismele de coping cognitiv vizeaz  medierea 
sa informa ional . Copingul cognitiv cuprinde totalitatea mecanismelor de prelucrare 
a informa iei, care au func ia de a diminua reac ia la stres. Organismul î i reduce 
stresul operând nu asupra situa iei stresante, ci asupra modului cum este ea 
perceput : este efectuat  o evaluare primar , apoi una secundar , c rora le urmeaz  
un ir de alte evalu ri i reevalu ri; copingul cognitiv vizeaz  tocmai modularea 
acestor proces ri. Interven ia mecanismelor de coping cognitiv se face fie în 
momentul evalu rii situa iei-stimul (,,ap rarea perceptiv ”), fie dup  ce aceast  
evaluare a avut loc (ex.: represia sau intelectualizarea traumei). Formele pe care le 
pot îmbr ca mecanismele de coping cognitiv sunt foarte variate, de la corectarea 
evalu rilor ini iale sau reevaluarea resurselor proprii, la planificarea rezolv rii 
problemei, evaziunea în imaginar, gândire magic  sau ra ionalizarea e ecului. 

Refularea este unul din mecanismele de coping cognitiv prin care psihicul 
nostru „împinge în incon tient” o idee sau o amintire care ar fi de neacceptat pentru 
noi (fie este prea dureroas , fie ar spune ceva de neacceptat despre noi în ine). 

Gândul c  po i fi ucis pe timpul misiunii este respins din start, nimeni nu 
poate rezista ase luni gândindu-se permanent c  dintr-un moment sau altul poate 
muri. Plecarea într-o misiune în afara bazei, ar fi indus de asemenea gândul c  
puteai deveni victim  unui atac cu bomb , a unui lunetist etc., îns  nimeni nu se 
bloca în analiza acestuia. 
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Pe timpul unei misiuni CIMIC, distribuind ajutoare unor copii afgani, într-o coal  

din nordul capitalei Kabul. 
O astfel de idee este „pus  la p strare” în mod automat, f r  ca noi s  ne 

d m seama, undeva într-un sertar al min ii în care nu ne uit m niciodat . 
Ra ionalizarea este un mecanism de coping cognitiv, prin care ne 

autoconvingem c  am f cut un lucru dintr-un motiv logic sau dorit, de i de fapt am 
f cut acel lucru din cu totul alte motive. Aceast  strategie ne ap r  în primul rând de 
a ne dezam gi pe noi în ine, i mai apoi de a-i dezam gi pe ceilal i.  

Unele misiuni CIMIC chiar nu puteau fi desf urate, i întotdeauna aveam 
o mul ime de explica ii logice pentru colegii care se preg tiser  pentru a participa 
la acestea. 

Am renun at, mul i dintre noi la masa de diminea , sau la cea de sear  i 
explica ia oficial  era c  doream s  don m hrana respectiv  unui orfelinat din zona 
noastr  de responsabilitate, când de fapt mul i dintre noi se odihneau mai mult! 

Este în esen  g sirea automat  (f r  s  ne d m seama) a unei scuze 
plauzibile pentru ceea ce am f cut deja.  

Intelectualizarea ne protejeaz  de realitatea crud , ajutându-ne s  privim 
totul la un mod abstract, deta at sau intelectual. 

Dup  primele misiuni de Influence desf urate în GDA (Ground Defense 
Area), când am luat contactul cu realitatea crud  a micilor comunit i afgane, 
s race i lipsite de orice posibilitate, adesea, deta area de aceast  realitate era 
singura modalitatea de a putea merge mai departe. 

 
Împreun  cu copii din Orfelinatul Freshta Nejath, într-una din vizitele periodice în 

care am distribuit alimente i îmbr c minte. 
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Adesea apel m la simboluri sau metafore, ca s  nu trebuiasc  s  privim 
realitatea dureroas  a a cum e ea de fapt i s  fim cople i i de emo ii. 

• neurobiologice: reac ia la stres are o evident  component  biologic  –
mijloacele de optimizare a reac iilor biochimice la stres pot fi generate spontan, de 
c tre organism, ca reac ie de ap rare sau pot fi induse deliberat, de c tre subiectul 
însu i (ex.: consumul de medicamente, tutun), sau de c tre psiholog (tehnicile de 
relaxare). 

Nu întâmpl tor pre ul ig rilor era de aprox. 10 ori mai mic decât în ar , 
to i colegii fum tori s-au sim it foarte bine din acest punct de vedere. 

 
CONCLUZII 
 
Departe de a epuiza subiectul strategiilor individuale de coping, am 

încercat s  subliniez c , de i nu sunt singuri pe câmpul de lupt , militarii trebuie s -
i g seasc  propria strategie de supravie uire psihologic , adaptat  fiec ruia în parte 
i orientat  spre îndeplinirea misiunii. 

Rolul psihologului este important în ghidarea militarului, în construirea 
propriei strategii de coping, în punerea ei în practic  i, dac  situa ia o cere, în 
activarea acelor mecanisme de grup care s -l ajute în restabilirea rapid  a 
echilibrului. Am c utat s  îndeplinesc aceast  misiune, convins fiind c  în acest fel 
sunt în cea mai mare m sur  de folos deta amentului.  

Am ac ionat pentru atingerea acestui obiectiv astfel: 
• în perioada de preg tire a misiunii am prezentat teme de specialitate în 

care am venit cu exemple concrete, ob inute în urma interviurilor post-misiune 
anterioare, în care am subliniat faptul c  nu exist  o re et  miraculoas  prin care 
cineva s  fac  fa  stresului din timpul misiunii i c , indiferent de mecanismul de 
coping adoptat, con tient sau incon tient, important este ca individul s  gestioneze 
stresul. 

• pe timpul misiunii am c utat s  fiu permanent printre colegi, f r  a 
interfera în activitatea acestora, îns  suficient cât s  realizeze c  la nevoie pot apela 
la mine. Am participat la organizarea majorit ii activit ilor recreative, atent fiind la 
modul cum militarii deta amentului contribuie la realizarea acestora. Am fost atent 
mai ales la cei care nu participau la astfel de activit i de grup i cu tact am c utat s  
identific motivele absen ei acestora. 

Faptul c , dup  terminarea misiunii i întoarcerea acas , to i membrii 
deta amentului s-au reintegrat foarte bine, atât în mediul familial cât i la locul de 
munc , indic  faptul c  mecanismele de coping adoptate au fost cele corecte, 
adaptate la specificul fiec ruia. 
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DEPRESIE, ADIC IE I COMPORTAMENT SUICIDAR  
LA VÂRSTA ADOLESCEN EI 

 
 

Gabriel UNGUREANU∗ 
 
 

Rezumat: Adolescen a, cu perioade sale de dezvoltare specifice, începând cu vârsta 
14-15 ani i durând pân  la vârsta de 18-25 de ani, este un pas esen ial al existen ei 
psihologice i somatice umane. Cuvântul se traduce din latinescul adolescenti cu paradigma 
de cre tere pentru adolescent sau adult (Clerget, 2012). În timpul acestei maturiz ri, în situa ii 
specifice, se produc ,,accidente" de dezvoltare moral  temporare, rezultate mai ales din 
opozi ia cu atitudinea p rin ilor, profesorilor sau a altor autorit i. 

Dintotdeauna, adolescen ii au avut tendin a de a se comporta în mod liber, f r  
restric ii de reglementare, din dorin a fiec rei genera ii de a avea propriile opinii i atitudini 
cu privire la probleme de via , activit i de agrement sau utilitare. În cele din urm , 
dezvoltarea somatic  a individului este înso it  de o afirmare a identit ii proprii, care prin 
educa ie gre it  poate crea un comportament opus. 

În aceast  situa ie tensionat , care apare spontan între p rin i i copii, s-au 
cristalizat mereu germenii conflictelor ideologice între genera ii. De fapt, fiecare nou  
genera ie repet  cerin a de respect pentru identitatea individual , acceptarea moderniz rii 
culturale i subculturale. 

De asemenea, acordarea libert ii absolute, f r  restric ii fizice sau de 
reglementare de la adul i, este un obiectiv evident de ,, frond ", urm rit de adolescen ii rebeli. 

Cuvinte cheie: depresie; adic ie; agresivitate; adolescen ; droguri. 
 
Abstract: Adolescence, with its specific development periods beginning 14-15 years 

and runs until the age of 18-25 years, is an essential step of the psychological and somatic 
human existence. The word translates from Latin teenagers by growth paradigm for adolescent 
or adult (Clerget, 2012). During this maturation in specific situations and ,,accidents” 
temporary moral development, resulting mostly in opposition to attitudes of parents, teachers 
or other authority. 

Since always, teens tended to behave freely without regulatory restrictions; wanted, 
every generation have their own opinions and attitudes regarding issues of life, leisure 
activities useful. Finally somatic development of the individual is accompanied by an assertion 
of self-identity which in the wrong education can shape behavior and demonstrativitate 
opposition. 

In this tense situation which arises spontaneously between parents and children 
have always crystallized germs ideological conflict between the generations; in fact every new 
generation repeats the requirement of respect for individual identity, acceptance of cultural 
modernization and sometimes even specific subcultural. 

Also granting absolute freedom without physical or regulatory restrictions from 
adults is an obvious goal of ,, frond "made by teenagers rebels. 

Keywords: depression; addiction; aggressiveness; adolescence; drugs. 
 

                                                 
∗ Cercet tor tiin ific, Institutul de Filosofie i Psihologie ,,C.R-Motru” al Academiei Române 
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I. COMPORTAMENTUL DEMONSTRATIV DE INDEPENDEN  
 
Dep ind copil ria i pubertatea, copilul de ieri se transform  spontan într-

un individ care î i cerceteaz  acum dezvoltarea i con tiin a de sine. Vis-a-vis de 
acest concept al dezvolt rii instan elor psihice, Emil Verza (1994) afirma despre 
genialul cercet tor Eric Erikson c : ,,…a analizat specificul adolescen ei în care 
constituirea identit ii personale cu accent pe implicarea con tiin ei de sine devine 
punctul central interpretativ i de eviden iere a caracteristicilor ce o 
definesc”(Verza&Verza, 1994). 

Etapele de vârst , reu itele colare, examenul colar de maturitate, 
cuceririle afective precum i alte pulsiuni de dezvoltare, se remarc  în modernitate 
ca i alt dat , prin celebrarea unor ritualuri ,,de trecere” care înlesnesc i certific  
evolu ia adolescentului astfel ,,ini iat”. În anumite culturi primitive, s-a observat c  
tinerii erau i mai sunt înc  ini ia i prin izolarea în mediul natural; supunerea lor la 
un set de probe fizice i psihice care s  le testeze curajul, abilit ile i maturizarea, 
confirm  ulterior primirea acestora în grupul adul ilor responsabili. 

Acest moment era i este i acum s rb torit prin ceremonii fastuoase care 
confirm  apari ia unui nou membru al comunit ii tradi ionale cu drepturi i 
îndatoriri depline.  

i în modernitate, simbolul arhetipal al trecerii la maturitate, deci într-o 
etap  superioar  de vârst  se activeaz  ca impuls la nivelul incon tientului colectiv, 
într-o societate care resimte trebuin a unor practici specifice. De altfel, observ m 
aceste manifest ri colective în istoria social  apropiat : înc  din anii 60 – 70, tinerii 
mergeau în c l torii ini iatice în India, Nepal i mun ii Himalaya unde c utau pe 
marii în elep i risii i tehnica secret  de a putea provoca extazul nirvana. Fenomenul 
hippie aducea la Woodstock, de peste tot din America i din lume, adolescen i i 
tineri dornici s  se ini ieze ,,în libertate”. 

Dincolo de vârsta majoratului s-au instituit fr iile din colegii sau facult i 
unde noul membru este ini iat, cu obliga ia unei discre ii fa  de apartenen a sa. 

În actualitate, ob inerea bacalaureatului ca examen de maturitate, 
s rb torirea majoratului, terminarea stagiului militar, prima aventur  amoroas  sau 
chiar c s toria reprezint  pentru un tân r sau o tân r  un parcurs marcat de bucuria 
colectiv  a acestor succese prin diferite manifest ri de celebrare i satisfac ie. 

Posibilit ile actuale ale majorit ii adolescen ilor români de a pleca în 
c l torii ,,ini iatice” se limiteaz  din fericire la excursii i tabere organizate de coal  
la munte sau la mare. Totu i, se întâmpl  ca unii, afla i în afara controlului p rintesc 
sau institu ional, ,,s  fac  prima noapte alb ”, cu fumat i petreceri ,,bahice”.  

Mul i dintre ei, în aceste ocazii au i primele experien e erotice care îi 
transform  semnificativ din punct de vedere psihoemo ional: î i arog  iluzoriu i 
demonstrativ un statut comportamental superior vârstei reale. 

Grupurile de adolescen i se constituie uneori dintr-o trebuin  identitar  de 
a se distinge de ceilal i i mai ales de adul i. Comportamentul nonverbal provocator, 
atitudinea independent  în fa a adul ilor, vestimenta ia de o anumit  culoare, blugii 
rup i sau uza i ostentativ la nivelul genunchilor, nelipsita igar  plasat  în col ul 
gurii, un anumit tip de tunsoare ori coafur , tatuajele complicate, piercinguri plasate 
ocant în diverse zone anatomice, exprim  atitudinea unui adolescent rebel aflat la 
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grani a comportamentului normal. Membrii acestor grupuri ascult  un anumit gen de 
muzic , dispre uind alte linii melodice prin etichet ri negative f i e i peiorative; 
aceea i situa ie este afi at  i în ceea ce prive te dansul, acceptate fiind doar anumite 
stiluri în vreme ce altele sunt luate în derizoriu.  

Expresia favorit  la petreceri care face trimitere la genera ia anilor 60 – 70, 
,,sex, drogs and rock and roll”, este destul de l muritoare în ceea ce prive te 
atitudinea ,,filosofic ” a acestor tineri care încearc  s  evadeze din plictiseal  i lipsa 
de sens existen ial ; aceste st ri i tr iri negative sunt atribuite de ei societ ii i de 
multe ori familiei ,,dezinteresate” de op iunile lor. 

Câteodat , din diferite motive, p rin ii, psihologul colar, profesorii sau 
chiar autorit ile nu realizeaz  o comunicare de calitate pentru a-i avertiza în 
leg tur  cu riscurile unor devian e de la comportamentul normal i astfel mul i dintre 
ace ti adolescen i ajung în situa ii de blocaj rela ional, afectiv, financiar sau chiar în 
conflict cu legea.  

Prima igar  cu marijuana sau prima priz  de ha i  la petrecere este oferit  
gratis pentru a-i atrage în atmosfera relaxat , dar apoi consumatorul dezorientat 
în elege, din aproape în aproape, c  totul în via  se pl te te scump.  

Inadaptarea acestor adolescen i este eviden iat  incipient cel mai adesea în 
tulbur rile de rela ionare cu p rin ii, profesorii, colegii, precum i în atitudinea de 
ignorare a regulilor comunit ii i colectivit ii colare din care ace tia fac parte. 
Comportamentele predelictuale debuteaz , în primul rând, cu modific ri ale traseului 
normal de dezvoltare a personalit ii: unii adolescen i încep s  absenteze de la orele 
de curs, mint p rin ii în leg tur  cu frecven a i situa ia colar , copiaz  la evalu rile 
organizate, dezvolt  atitudini demonstrativ agresive cu al i colegi, inclusiv cu fetele 
pe care le sperie ,,în glum ”. 

Nu în ultimul rând, uneori încep s  fumeze în fa a adul ilor i s  
demonstreze atitudini nonconformiste. Mul i dintre ace ti inadapta i ajung chiar la 
abateri normative grave: furturi, dromomanie, jafuri i violen e, adic iile 
toxicomaniacale precum consumul de droguri i alcool, prostitu ie, vagabondaj etc. 
(Rudic , 2008). 

Fenomenele de devian  cantitativ  se produc deja în procente 
considerabile în popula ia de vârst  tân r , provocând frecvent disfunc ii grave în 
planul preg tirii colare. Internetul este un alt vector tentant al accesului la 
cunoa terea rapid , care favorizeaz  independen a elevilor fa  de p rin i în privin a 
con inutului instructiv-educativ, dar i mai mult în aria rela ion rii-socializ rii.  

Rela ia copilului cu mediul social devine de necontrolat pentru familie, 
chiar i acolo unde s-ar dori acest lucru. Devian ele acestei vârste sunt de diferite 
tipuri, rela ionându-se cu fenomene de inadaptare sau dezadaptare social  mergând 
uneori pân  la forme accentuat patologice. Comportamentul deviant poate fi 
manifest sau latent, ori în stare suspendat  temporar, p strând anumite limite 
tolerabile sau dep indu-le. Ca dinamic  de grup, novicele poate fi acceptat de 
membrii grupurilor în cazul în care nu pune în pericol existen a acestora, sau respins 
i sanc ionat dac  atenteaz  la bunul mers al vie ii i activit ii grupului; cunoa te 

grade i forme diferite de manifestare, de la cele acceptabile social pân  la cele 
infrac ionale, delictuale sau chiar criminale. 
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II. DEPRESIA I CONSUMUL DE SUBSTAN E ÎN ADOLESCEN  
 
Ca afec iune psihic , Dic ionarul de psihologie Larousse define te 

depresia drept ,,boal  mental  caracterizat  printr-o modificare profund  a st rii 
timice, a dispozi iei în sensul triste ii, a suferin ei morale i a încetinirii 
psihomotorii” (Larousse p. 326). 

Simptomele exterioare ale depresiei la adolescen ii afecta i apar destul de 
clar: triste ea, iritabilitatea, anxietatea, abulia, pierderea interesului vis-a-vis de 
activit ile care înainte aduceau bucurie i dorin  de ac iune. La subiec ii în cauz  
apar, de asemenea, gânduri de inutilitate i senza ia de vid sufletesc.  

Din nevoia de a compensa aceste st ri de inac iune, dezangajare i triste e 
se produce un tip de emergen  negativ . Socializarea delincven ial  i asocierea cu 
consumul de substan e (alcool, tutun i alte substan e) au rolul de elibera subiec ii 
din starea de pressing psihologic.  

Depresivul este, în primul rând, un neîn eles tulburat de ocul unei frustr ri 
de moment sau care s-a cumulat în decurs de luni/ani de zile ca un doliu sufletesc, o 
nemul umire ce domin  dinamica interioar  a sinelui. De asemenea, este tentat s  
eviden ieze doar neajunsurile i negativitatea în interiorul i exteriorul s u, f r  a 
dori s  aprecieze i aspectele pozitive ale realit ii. 

Astfel, adolescentul dezam git de limitele economice personale, c zut în 
capcana cluberilor este asigurat de „binevoitorii” din anturaj c  este în eles în ceea 
ce prive te starea sufleteasc  prin care trece, i se spune c  substan a pe care o va 
consuma va risipi ca prin farmec starea de r u i va ob ine din nou starea de bine i 
veselie. De asemenea, i se arat  c  acest comportament de consum îl va asimila 
statutar în grupul s u de apartenen , fiind perceput ca unul de-al lor.  

Nimic mai fals. La o vreme dup  instalarea dependen ei i a cortegiului 
s u de manifest ri psihopatologice asociate, ,,prietenii” dispar din anturaj i în locul 
lor apar dealerii (distribuitorii de droguri), cu lista datoriilor financiare pe care 
nefericitul le are de achitat pentru consumul substan elor. Este un truism c  drogurile 
i substan ele halucinogene nu fac decât s  poten eze iluzoriu personalitatea imatur  
i de cele mai multe ori labil  a subiectului. 

Cercet rile efectuate de Fachs i Marcelli (1998), pe grupuri de adolescen i 
colariza i, au eviden iat c , între adolescen ii normali i cei diagnostica i cu 

depresie, utilizarea de substan e se prezenta într-un procent de dou  ori mai mare în 
cazul tutunului, de trei ori pentru alcool, de patru ori la ha i  i de zece ori pentru 
alte droguri (Marcelli, Berthaut, 2001). În ceea ce prive te genul feminin, consumul 
de alcool reprezint  în adolescen  o consecin  a depresiei i anxiet ii; este utilizat 
în scop sedativ sau ca automedica ie, în timp ce la genul masculin consumul de 
alcool face parte dintr-o form  de manifest ri externalizate cu aparen  psihopatic . 

În aceea i cercetare se preia constatarea lui Naomi Breslau (1991) vizând 
corela ia dintre depresie i dependen a de nicotin  la adult. Ferguson i colaboratorii 
s i (1996) eviden iau un indicator cu risc de dependen  de nicotin  multiplicat de 
4,5 ori în favoarea adolescen ilor deprima i, comparativ cu lotul de control 
(Marcelli, Berthaut, 2007). 

Compara ia alternativ  a lui Brown i colaboratorii, demonstreaz  faptul 
c  la un moment t consumul de tutun nu este neap rat asociat depresiei atunci când 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
272

sunt controlate celelalte variabile (mai ales consumul de droguri i tulbur rile de 
comportament); totu i cercet rile ulterioare pun în lumin  faptul c  adolescen ii 
fum tori prezint  un risc de dou  ori mai mare decât ceilal i s  dezvolte un episod 
depresiv major pe parcursul unui an. 

Rela ia dintre depresie i dependen a de nicotin  r mâne semnificativ , 
chiar dac  într-un grad mai sc zut: cercet torii mai sus men iona i argumenteaz  
faptul c , tabagismul accentuat (mai mult de zece ig ri pe zi) la vârsta adolescen ei 
trebuie s  apar  obligatoriu ca un indicator de alarm  pentru psihologul clinician. 
Adolescen ii afla i în depresie absenteaz  nemotivat de la coal  mai mult decât 
ceilal i elevi, nu au performan  colar  i de multe ori pot s  manifeste un 
comportament deviant (violen ; adic ii, slab  comunicare cu ceilal i). În mediul 
familial la ace ti subiec i apar st ri frecvente de bulimie i somnolen , dezinteres 
pentru competi ie în aproape toate situa iile cotidiene. La fete este cunoscut i 
sindromul anorexiei, ori dimpotriv , apari ia bulimiei care poate fi un indicator 
serios al riscului suicidar. 

 
III. AUTOAGRESIUNEA LA VÂRSTA ADOLESCEN EI 
 
Autov t marea inten ionat  este întâlnit  uneori în adolescen  ca o 

agresiune împotriva propriei persoane. Acest act demonstrativ i patologic vrea s  
atrag  aten ia, s  ocheze i totodat  i s  fie perceput ca un strig t de ajutor cu 
privire la problemele i starea sufleteasc  prin care trece respectiva persoan . În 
practica de specialitate se pot întâlni tineri cu multiple leziuni tegumentare, arsuri 
autoprovocate, t ieturi la nivelul bra elor ori pe alte suprafe e ale corpului. 

Pericolul suicidar la adolescen  este eviden iat de dou  forme 
comportamentale majore care apar cu mult timp înainte de tentativ : inten ia clar  
autentic  de a se sinucide i suicidul ca strig t de ajutor f r  o pulsiune de moarte 
autentic , care este semnalizat  prin tentative non radicale (medicamente, supradoze, 
tentative). 

Salomeia Putnoky (2010) constat  c  totu i, la aceste vârste nu exist  o 
pulsiune tanatologic  autentic , ci se încearc  de fapt atragerea aten iei adul ilor cu 
mijloace i atitudini radicale. Autoarea conchide: ,,suicidul în sine r mâne un act de 
conduit  imprecis de identificat în cadrul comportamentului autoagresiv, mai ales la 
copii i adolescen i. Reu ita poate s  nu constituie o autentic  expresie a unui suicid, 
dup  cum suicidul nereu it poate fi cu totul diferit ca semnifica ie de o tentativ  
suicidar ” (Putnoky., 2010, p.27). 

În lucrarea Mitul sinuciderii, autorul american Thomas Joiner arat  c  este 
o grav  eroare s  credem c  un copil sau un adolescent cu risc suicidar nu va trece la 
act deoarece îi lipse te pulsiunea real  tanatologic  specific  adul ilor. El arat  c  în 
SUA la nivelul anului 2005 s-au sinucis prin diferite metode radicale în special prin 
împu care 272 de copii i adolescen i americani (Joiner, 2013). Dintre ace tia mul i 
adolescen i erau consumatori de droguri sau se aflau sub medica ie antidepresiv . 
Înainte de a se sinucide unii au provocat masacre cumplite în coli, licee i facult i. 

Aceste abera ii comportamentale pot ridica unele ipoteze cu privire la 
ac iunea paradoxal  a medicamentelor i drogurilor legale. Acestea sunt administrate 
pentru relaxare psihoterapeutic  sau eficien  cognitiv  i, la un moment dat, în 
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func ie de personalitatea subiectului, pot s  produc  comportamente paradoxale i 
chiar dezastre criminale. 

Cu privire la autoagresivitatea tinerilor în ara noastr , apar date 
importante în articolul de analiz  documentar  ,,Abordare psihosocial  a sinuciderii 
ca form  particular  a violen ei”. Autorii Doina S ucan, Aurora Liiceanu i Mihai 
Micle (www.criminologie.ro, Abordare psihosocial  a sinuciderii ca form  
particular  a violen ei), prezentau o apreciere a OMS, ce eviden ia faptul c  exist  
un num r semnificativ de mare de copii i tineri care se sinucid în România. 

O alt  surs  utilizat  de autorii sus men iona i, i anume Studiul pentru 
implementarea Planului Na ional de Ac iune pentru Tineret, la nivelul anilor 2003 
ar ta c  ponderea sinuciderilor juvenile se men ine constant , înregistrându-se o 
sc dere de doar 1,2 %. Dup  cum se arat  mai departe în articol, se pare c  cele mai 
multe sinucideri s-au produs în anul 2003 (S ucan, Liiceanu, Micle, 2005). 

Totalul sinuciderilor pentru România anului 2003, prezenta urm toarele 
ponderi pe categorii de vârst : 25-29 de ani - 47,3%; 20-24 de ani - 35,4%; 15-19 
ani - 18,3%. În privin a genului, pentru acea perioad , fenomenul era mai accentuat 
la b ie i, într-un raport de 6 la 1. Din punct de vedere clinic, la copii i tineri formele 
depresiei ca afec iune psihologic  se diferen iaz  nesemnificativ de cea întâlnit  la 
adul i (S ucan, Liiceanu, Micle, 2005). 

Dup  unii autori, cauza principal  la nivel individual ce influen eaz  acest 
comportament autodistructiv, î i are originea într-un dezechilibru al mediatorilor 
chimici de la nivelul creierului. Ace tia provoac  deprimarea gândirii, distorsiuni 
psihice precum i dezechilibre somatice. 

Fenomenul s-a pretat la teoretiz ri tiin ifice: Durkheim cu teoria anomiei, 
Freud pentru care sinuciderea era o form  de homicid (Larousse, 2006); teoria 
trifactorial  (Andrew Henry, James Short); teoria integr rii statutului (Jack Gibbs, 
Walter Martin, Mitrofan, 1994). Mai consemn m teoria în elesurilor suicidare 
formulat  de Jack Douglas precum i teoria procesului suicidar a lui Jerry Jacobs 
(S ucan, Liiceanu, Micle, 2005). 

 
IV. OPINII DE FINAL 
 
Trecând în revist  aceste fenomene de adic ie, în final putem s  admitem 

c  alcoolul, tutunul i drogurile consumate frecvent în adolescen , în orice cantitate, 
naturale sau de sintez , legale sau nu, genereaz  dup  un timp foarte scurt 
fenomenul de dependen  i uneori cel de toleran  crescut  a organismului la 
substan ele respective.  

S-a demonstrat c  drogurile nu au nici un efect benefic terapeutic certificat 
medical sau de relaxare. Acestea doar tulbur  i submineaz  starea de s n tate, 
echilibrul neural i social al subiec ilor consumatori, aducându-i rapid la forme de 
deprimare psihic  i fizic .  

De cele mai multe ori, st rile de r u fizic individual alterneaz  cu 
tendin ele distructiv criminogene produse de sevrajul care se instaleaz  obligatoriu 
mai devreme sau mai târziu.  
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Regretele apar tardiv i de regul  abia atunci când s n tatea acestor 
neferici i este distrus  iremediabil. Adolescen ii ar trebui con tientiza i continuu, în 
toate mediile pe care le frecventeaz , c  nu exist  alternative sau negocieri în 
capcana acestor adic ii. Ca solu ie, nu exist  decât evitarea, abandonarea consumului 
sau, în caz contrar, distrugerea psihosomatic  i moartea. 
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ROLUL COMPETEN ELOR INTERCULTURALE  
ÎN PREG TIREA MILITARILOR PARTICIPAN I 

LA MISIUNI EXTERNE 
 
 

Ilona VOICU∗ 
 
 

Rezumat: Misiunile în afara teritoriului statului român la care iau parte militarii au 
loc în medii din ce în ce mai complexe, care presupun un permanent efort de adaptare nu 
numai la cerin ele impuse de misiune, ci i la caracteristicile zonei de dislocare. Unul dintre 
aspectele importante, cu caracter de solicitare major  pentru unii dintre militari, este 
reprezentat de caracteristicile culturale ale zonei respective, în special în situa ia în care 
particip  pentru prima dat  la o misiune derulat  pe acel teritoriu. Dup  oferirea unor repere 
teoretice generale i particularizate la mediul militar, cu privire la competen ele interculturale 
i dezvoltarea acestora, lucrarea propune un model opera ional de abordare a procesului de 

dezvoltare a acestor competen e în rândul militarilor români care particip  la misiuni externe 
i puncteaz  rolul pozitiv al acestora în diminuarea riscului apari iei unor comportamente 

dezadaptative, pe parcursul derul rii misiunilor.  
 
Abstract: The missions abroad of the romanian military take place in increasingly 

complex environments, which are requiring a constant effort to adapt not only to the mission 
demands, but also to the characteristics of the deployment areas. One of the most important 
aspects, which functions as a major demand for some soldiers, is represented by the cultural 
characteristics of this area, especially when we talk about a first participation to this kind of 
mission. After a theoretical framework of the intercultural competencies, in general, and in the 
military, in particular, the paper contents an operational model, proposed in order to explain 
the main aspects involved in the development of the cross-cultural competencies for the 
romanian military who participate to the missions abroad. Moreover, the model shows the 
positive role of these competencies in order to decrease the risk of desadaptative behaviors 
during the missions. 

 
 
I. COMPETEN ELE INTERCULTURALE – ELEMENTE GENERALE 
 
Competen ele interculturale, în general, sunt definite ca fiind un set de 

comportamente, atitudini i politici congruente, care sunt instituite la nivelul unui 
sistem, al unei agen ii sau în rândul profesioni tilor dintr-un anumit domeniu i care 
determin  acel sistem, acea agen ie sau acei profesioni ti s  lucreze eficient în 
situa ii culturale diferite1. 

                                                 
∗Sociolog, Centrul de investiga ii sociocomportamentale/Direc ia management resurse umane, M.Ap.N. 
1 T. Cross, B. Bazron, K. Dennis, M. Isaacs (1989), Towards a culturally competent system of care, vol. I, Georgetown 
University Child Development Center, CASSP Technical Assistance Center, Washington, D.C. i M. Isaacs, M. Benjamin 
(1991), Towards a culturally competent system of care. vol. II (Programs which utilize culturally competent principles), 
Georgetown University Child Development Center, CASSP Technical Assistance Center, Washington, D.C. 
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Dintr-o perspectiv  opera ional , competen ele interculturale presupun 
integrarea i transformarea cuno tin elor despre indivizi sau grupuri de oameni, în 
standarde specifice, politici, practici i atitudini utilizate în mod adecvat în anumite 
contexte culturale pentru a cre te calitatea interac iunilor2. 

Al turi de termenul de competen e interculturale, în literatura de 
specialitate sunt adesea utiliza i i cei de sensibilitate intercultural 3 sau de 
maturitate intercultural 4, în func ie de orient rile teoretice ale cercet torilor care 
abordeaz  aceast  problematic , îns , în esen , se refer  la acela i aspect, legat de 
capacitatea unei persoane de a de ine i utiliza un set de cuno tin e, atitudini i 
comportamente care s -i permit  s  ac ioneze eficient în situa ii diverse din punct de 
vedere cultural. 

În ultimii ani, au fost dezvoltate o serie de teorii cu privire la modul în care 
indivizii ajung s  î i dezvolte aceste competen e sau, altfel spus, s  dobândeasc  
sensibilitate intercultural . Este îns  important de notat faptul c , majoritatea acestor 
teorii „au fost create pe baza experien ei personale a cercet torilor sau a 
teoreticienilor sau cu scopul de a crea instrumente specifice pentru a m sura 
tr s turile teoretizate. Nicio cercetare în domeniul sensibilit ii interculturale nu a 
dus la dezvoltarea unei teorii plecând de la feedback-ul indivizilor din diferite 
culturi”5. Cu rezerva men ionat  anterior, pentru lucrarea de fa , am optat pentru 
prezentarea a dou  dintre aceste modele teoretice. 

 
Modelul dezvolt rii sensibilit ii interculturale al lui Bennett (1993) 
 
Modelul dezvolt rii sensibilit ii interculturale al lui Bennett (ilustrat în 

figura nr. 1), realizat pe baza teoriei constructiviste, descrie o serie de stadii de 
dezvoltare pe care le parcurge un individ, pentru a atinge un optimum din punct de 
vedere al sensibilit ii interculturale. Modelul se bazeaz  pe dou  categorii de stadii 
distincte: etnocentrism i etnorelativism. Stadiile etnocentrice reprezint  „versiunea 
cultural  a stadiilor egocentrice din dezvoltarea personal , în care indivizii v d 
lumea doar în m sura în care se refer  la ei în i i”6. În mod similar, în stadiile 
etnocentrice ale sensibilit ii interculturale, indivizii v d culturile doar în rela ie cu 
propria lor cultur  de apartenen . În cadrul acestui stadiu, Bennett identific  
existen a a trei sub-stadii: negarea, ap rarea i minimizarea: „operând pe baza unor 
asump ii de tip etnocentric, în elesul pe care o persoan  îl confer  diferen elor 
culturale va varia de la negare total  a existen ei lor, la minimizarea importan ei 
acestora”7. Termenul de etnorelativism, este creat de Bennett în antitez  cu 
etnocentrismul i presupune, la rândul s u, trei sub-stadii: acceptarea, adaptarea i 

                                                 
2 K. Davis (1997), Exploring the intersection between cultural competency and managed behavioral health care policy: 
Implication for state and country mental health agencies, National Technical Assistance Center for State Mintal Health 
Planning, Alexandria, VA. 
3 Pentru exemplificare, vezi M.J. Bennett (1993), „Towards ethnorelativism. A developmental model of intercultural 
sensitivity”, în R. Michael Paige (ed.), Education for the intercultural experience, ME: Intercultural Press, Yarmouth. 
4 Pentru exemplificare, vezi Patricia M. King, Marcia B. Baxter Magolda (2005), A developmental model of intercultural 
maturity, Journal of College Student Development, 46(6), pp. 571 – 592, https://muse.jhu.edu/, accesat la data de 04.06.2015. 
5 Melanie L. Wicinski, Arthur Ray McRory (2012), Identifying Intercultural Sensitivity Competencies Trough Focus Group 
Research, Proceedings of the 2012 CIAE Pre-Conference, 4-6 November 2012, Las Vegas, Nevada, p. 178. 
6 Ibid, p. 179. 
7 M.J. Bennett, Op. cit., p. 30.  
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integrarea. În viziunea autorului acestui model explicativ, stadiile etnorelativismului 
trec de la acceptarea diferen elor culturale ca inevitabile sau chiar ca dezirabile, prin 
adaptarea la diferen ele interculturale, cu ajutorul abilit ilor de comunicare, pân  la 
stadiul final al integr rii, în care etnorelativismul poate fi sintetizat într-o „nou  
identitate coerent  i func ional ”8. Cu alte cuvinte, persoanele etnorelative accept  
credin ele, convingerile, valorile partenerilor de interac iune proveni i din culturi 
diferite de a lor i îi accept  ca egali, indiferent dac  sunt sau nu de acord cu 
respectivele elemente culturale. 

 
 

Integrare 
Adaptare 

Acceptare 
 

 
 
 

 
 
 

Figura nr. 1 - Modelul dezvolt rii sensibilit ii interculturale al lui Bennett9 
 
Una dintre criticile aduse modelului propus de Bennett se refer  la 

„punctul-terminus” al acestuia, atins odat  cu integrarea total , care reprezint  o 
„pierdere total  o identit ii culturale i o creare a unei noi identit i, independente 
de cultura în care cineva a fost crescut”10. Sparrow11, de exemplu, argumenteaz  c  
indivizii sunt, practic, incapabili s  se dispenseze în totalitate de cultura din care 
provin i propune, în schimb, o abordare în care persoanele angajate în experien e 
interculturale reu esc s  se integreze raportându-se la acestea prin „lentilele” 
propriei lor culturi, putând s  se schimbe în privin a a ceea ce cred c  sunt sau a ceea 
ce valorizeaz , dar f r  a abandona vreodat  valorile i credin ele personale. Studiul 
realizat de Sparrow stabile te c  „responden ii […] au vorbit despre experien ele lor 
de construire a noii identit i, dar întotdeauna în cadrul unor defini ii culturale deja 
existente”.12 

O alt  critic  pertinent  a modelului Bennett vine dintr-o alt  perspectiv : 
cea a terminologiei utilizate, considerate de c tre Schules13, de exemplu, ca fiind una 
care opereaz  cu judec i de valoare care pun etichete negative sau pozitive pe stadii 
ale dezvolt rii personale, când, în fapt, etnocentrismul ar trebui considerat ca stadiu 
ini ial al dezvolt rii competen elor interculturale pentru fiecare dintre noi.  

                                                 
8 M.J. Bennett, Op. cit., p. 47. 
9 Dup  T.L. Fuller (2007), „Study abroad experiences in intercultural sensitivity among graduate theological students. A 
preliminary and exploratory investigation”, în Christian Higher Education, 6(4), p. 324. 
10 M.L. Wicinski, A.R.McRory, Op. cit., p. 180. 
11 L.M. Sparrow (2000), Beyond multicultural man: Complexities of identity, International Journal of Intercultural Relations, 
24 (2), pp. 147 – 196. 
12 L.M. Sparrow, Op. cit., p. 190. 
13 J. Shaules (2007), Deep Culture: The hidden challenges of global living, Multilingual Matters, Tonawanda, New York. 

Negare 
Ap rare Minimizare 
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Modelul extins al competen elor interculturale al lui Wicinski i McRory 
(2012) 

Modelul propus de c tre cei doi autori (figura nr. 2), elaborat în baza unei 
cercet ri derulate în cadrul Universit ii din Florida de Sud, cu participarea unor 
studen i str ini care studiau în Statele Unite, se bazeaz  pe trei componente 
principale: curiozitate (Curiosity), con tientizare (Awareness) i în elegere 
(Understanding). 

Curiozitatea reprezint  stadiul în care o persoan  nu în elege pe deplin de 
ce exist  diferen e între culturi sau în ce constau acestea, dar începe s  simt  nevoia 
de a pune întreb ri legate de aspectele de ordin cultural, chiar dac , uneori, aceste 
întreb ri „pot fi inadecvate sau inutile”14 sau pot dovedi doar un interes de suprafa . 

Con tientizarea reprezint  etapa intermediar  a dezvolt rii competen elor 
interculturale, cea în care „indivizii nu sunt con tien i înc  de nuan ele culturii, dar 
sunt capabili s  fac  schimb ri elementare în atitudini i comportamente, pentru a- i 
asigura rela ii pozitive cu persoane din cultura gazd ”15. 

În elegerea reprezint  etapa cea mai profund  a dobândirii acestor 
competen e, în care „indivizii sunt complet con tien i de existen a diferen elor i le 
acord  respect”16.  

 
 
 

Curiozitate 
 

 
Con tientizare 

 
 

 
 

În elegere 
 

Figura nr. 2 - Reprezentare vizual  a modelului extins al competen elor 
interculturale17 

 
Este un model care, spre deosebire de cel propus de c tre Bennett, nu mai 

postuleaz  existen a unei „sta ii-terminus” a dezvolt rii acestor competen e, ci se 
raporteaz  la ea într-o manier  ciclic  i care face procesul dependent de contextul 
cultural în care are loc. Altfel spus, un nou context cultural va necesita reluarea 
procesului, întrucât competen ele interculturale nu sunt universal valabile, a a cum 
de altfel, subliniaz  i autorii: „Cineva poate deveni sensibil la o cultur  doar pentru 

                                                 
14 M.L. Wicinski, A.R.McRory, Op. cit., p. 185. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Adaptare dup  M.L. Wicinski, A.R.McRory, Op. cit., p. 186. 
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a întâlni pe cineva sau pentru a c l tori c tre o regiune nou , cu reguli i obiceiuri 
noi i în care va trebui s  o ia din nou de la cap t cu etapa de curiozitate”18. 

De i abordeaz  procesul dobândirii competen elor interculturale într-o 
manier  mai nuan at , punând accent pe context, modelul prezentat are, totu i, 
limitele sale. Una dintre acestea este reprezentat , desigur, de faptul c  este construit 
pe baza unei cercet ri relativ restrânse (trei focus-grupuri, cu câte 14 participan i) 
pentru a permite generaliz ri de un asemenea nivel. O a doua obiec ie poate fi 
ridicat  cu privire la îns i ciclicitatea perfect  a modelului, întrucât este pu in 
probabil ca o persoan  care a trecut cel pu in o dat  prin etapa curiozit ii în raport 
cu o cultur  s  reia din acela i punct procesul, în raport cu o alta. Este de presupus 
c , pe baza experien ei interculturale anterioare, este deja con tient  de faptul c  
trebuie s  încerce s  aib  o cunoa tere mai profund  i c  este necesar s - i ajusteze 
comportamentul, pentru a putea rela iona eficient i pentru a se adapta.  

 
II. COMPETEN ELE INTERCULTURALE ÎN CONTEXT MILITAR 
 
În mediul militar, interesul pentru aceast  tematic  a pornit de la necesit i 

mai degrab  pragmatice, decât teoretice: misiunile militare desf urate în diverse 
zone ale lumii au început s  presupun , din ce în ce mai mult, interac iuni cu 
persoane i contexte radical diferite din punct de vedere cultural fa  de cultura de 
provenien  a militarilor i, în multe situa ii, s-a constatat c  succesul unor misiuni 
depinde i de buna derulare a acestor interac iuni. Mai mult decât atât, în cazul 
militarilor, spre deosebire de anumite categorii de civili care înva  sau lucreaz  în 
medii multiculturale, renun area la misiune din motive care in de neadaptarea la un 
context cultural diferit nu este o op iune, iar „dislocarea militarilor i a 
comandan ilor acestora f r  cuno tin ele i abilit ile interculturale necesare poate 
avea consecin e care merg dincolo de planul individual”19. Prin urmare, 
competen ele interculturale sunt recunoscute ca fiind „capacit i importante,  care 
ajut  personalul s  devin  gata de misiune i s  fac  fa  provoc rilor acesteia”20. 

Unul dintre cele mai sugestive modele referitoare la competen ele 
interculturale i modul de dezvoltare a acestora în contextul misiunilor în teatre de 
opera ii este cel propus de c tre McDonald.21 (figura nr. 3). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Ibid. 
19 Allison Abbe, Lisa M.V. Gulick, L. Jeffrey Herman (2007), Cross-Cultural Competence in Army Leaders: A Conceptual 
and Empirical Foundation, United States Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, 
www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/sr2008-01.pdf, accesat la data de 23.09.2015. 
20 Elizabeth Culhane, Patrice Reid, Loring J. Crepeau (2012), Beyond Frontiers: The Critical Role of Cross-Cultural 
Competence in the Military, SIOP, http://www.siop.org/tip/july12/05culhane.aspx.  
21 Daniel P. McDonald (2008), A Brief Note on the Multi-layered Nature of Cross-cultural Competence (DEOMI Technical 
Report No. 22-08), Defense Equal Opportunity management Institute (DEOMI), Patrick Air Force Base, Fl, 
http://www.deomi.org/CulturalReadiness/documents/A_brief_note_on_the_Multi-layered_nature_of_cross-cultural . 
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Figura nr. 3 - Reprezentarea vizual  a interac iunilor interculturale în mediul 
opera ional (adaptare dup  Mc.Donald, 2008) 

 
Conform autorului, orice militar, pentru a ajunge la un nivel optim de 

competen e interculturale, pleac , la început, de la propria cultur : „pentru a putea 
rela iona intercultural în mod efectiv, orice persoan  trebuie, pentru început, s  
în eleag  conceptul mai larg de cultur , precum i natura propriei culturi i propriile 
prejudec i”.22 Pasul urm tor const  în utilizarea acestei con tientiz ri dobândite în 
rela iile din grupul profesional de apartenen , întrucât componen a oric rui 
asemenea grup este, de cele mai multe ori, una eterogen  din punct de vedere 
cultural. Ultimele dou  niveluri presupun deja interac iuni în medii culturale diferite 
de cel de origine, a a cum sunt zonele în care se desf oar  misiuni externe, i 
implic  o serie de competen e i de atitudini specifice, care s  permit  atât o 
comunicare intercultural  optim , cât i o bun  în elegere a specificului cultural al 
zonelor respective.  

Lucrul efectiv într-un mediu intercultural presupune adaptarea la trei 
niveluri: personal, profesional i interpersonal 23.  

Domeniul personal vizeaz  adaptarea general , fizic  i psihic , la 
aspectele cotidiene ale vie ii, într-o cultur  str in .  
                                                 
22 Ibid, p. 1. 
23 Cele trei niveluri prezentate reprezint  o adaptare la mediul militar a modelului maturit ii interculturale, dezvoltat de c tre 
King, P. M.; Baxter Magolda M.B. (2005), A developmental model of intercultural maturity, Journal of College Student 
Development, 46(6), pp. 571 – 592, https://muse.jhu.edu/. 

 
 

 
 

Cunoa terea 
propriei culturi 

Cunoa terea 
intercultural  

a zonei de 
dislocare/de 

provenien  a 
inamicului 

Cunoa tere i 
interac iune 
cultural  în 

propria 
echip  
(grup , 
pluton) 

Cunoa tere i 
interac iune 
cultural  cu 

militari ai altor 
armate 



Abord ri interdisciplinare i transculturale ale comportamentului uman în organiza ia militar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
281

S  te adaptezi la o nou  cultur , cu reguli, norme, obiceiuri culinare i de 
via  cotidian  diferite de cele ale culturii din care provii se poate dovedi un efort 
destul de mare, consumator de resurse fizice i mentale, care ar trebui s  fie 
direc ionate, mai degrab , c tre îndeplinirea cu succes a misiunii.  

Cultura proprie în care s-au format militarii, normele i valorile pe care i 
le-au însu it pe parcursul socializ rii (în familie, la coal , din lecturi, din religie, din 
mass-media etc.) le ofer  o anumit  în elegere cu privire la ce este normal i ce nu, 
ce este bine s  faci i ce nu. Întâlnirea cu o alt  cultur , în care normalitatea sau 
binele s-ar putea s  însemne altceva, s  fie privite dintr-o alt  perspectiv , ar putea 
constitui un “ oc cultural”, iar capacitatea lor de adaptare s  fie pus  la încercare.  

Domeniul profesional include performan a la locul de munc  i adaptarea 
la cerin ele specifice ale activit ii profesionale pe care le presupune misiunea 
derulat  într-un context multicultural. 

Atunci când militarii particip  la o misiune într-un teatru de opera ii sau la 
un exerci iu multina ional, este posibil ca cerin ele profesionale s  fie diferite, s  
trebuiasc  s  ac ioneze dup  regulamente i proceduri de operare altele decât cele cu 
care sunt obi nui i în activitatea curent , derulat  în ar . De asemenea, îndeplinirea 
sarcinilor profesionale pe care le presupune misiunea sau exerci iul respectiv s-ar 
putea s  presupun  modalit i noi de comunicare formal , efi/comandan i 
apar inând altor armate din coali ia multina ional , lucrul în cooperare cu militari 
apar inând altor armate i având modalit i de gândire i/sau motiva ii pentru 
participarea la misiune diferite. Prin urmare, este de presupus c  îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor profesionale implic  i cuno tin e i abilit i din sfera 
competen elor interculturale, care s  permit  adaptarea la acest context nou inclusiv 
din punct de vedere profesional.  

Domeniul interpersonal se refer  la sfera social  i rela ional  în context 
multicultural i presupune dezvoltarea unor rela ii interpersonale optime, a unei bune 
capacit i de a stabili contacte sociale noi i func ionale cu persoane apar inând altor culturi. 

Atunci când militarii ajung într-o zon /arie de opera ii, aceast  dislocare 
presupune o schimbare destul de mare i este natural s  aib  tendin a de a fi orienta i c tre 
rela ii i schimburi interpersonale doar cu colegii de grup /pluton/deta ament, pentru c  
sunt persoane mai apropiate, au cel pu in câteva lucruri în comun, vorbesc aceea i limb  
etc. Este o ,,zon  de confort” în care, îns , este greu de crezut c  pot r mâne pentru 
totdeauna, pentru c  derularea misiunii presupune situa ii i contexte în care este necesar 
s  rela ioneze atât cu militari apar inând altor armate, cât i cu membri ai popula iei 
locale. Pentru ca aceste rela ion ri s  se realizeze cu succes i s  nu apar  comportamente 
cu caracter dezadaptativ, achizi ia unor competen e interculturale care s -i ajute s  tie ce 
este recomandat s  spun  i ce nu, cum s  reac ioneze i s  se comporte în anumite 
situa ii specifice devine o condi ie important . 

Dobândirea competen elor interculturale la toate cele trei niveluri 
presupune un proces de parcurgere a unor stadii, a a cum sunt prezentate în tabelul 
de mai jos. 
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Niveluri i stadii de dezvoltare a competen elor interculturale 
(dup  Modelul dezvolt rii maturit ii interculturale - King, Baxter Magolda, 2005). 

Stadii Niveluri Ini ial Intermediar Dezvoltat 

Personal 

Lips  de 
con tientizare a 
propriilor valori, a 
propriilor 
modalit i de 
raportare la 
diversitate (social , 
rasial , etnic , de 
gen etc.), a propriei 
identit i culturale; 
lips  total  de 
în elegere a altor 
culturi; identit ile 
persoanelor sunt 
definite pe baza 
unor criterii 
externe; diferen ele 
sunt percepute ca 
amenin ri la 
adresa propriei 
identit i; naivitate 
cu privire la diferite 
practici i valori 
culturale; 
catalogarea altor 
practici i 
perspective 
culturale decât cele 
proprii ca fiind 
gre ite. 

Un sens al 
propriei identit i 
mai evoluat, 
distinc ia între eu 
i ceilal i din 

punct de vedere 
cultural este 
con tientizat ; 
apar primele 
conflicte 
interioare între 
propriile valori i 
cele ale altora i 
începe un proces 
de auto-explorare 
a propriei 
identit i 
culturale, are loc o 
„scufundare” în 
propria cultur ; 
este recunoscut  
legitimitatea altor 
culturi. 

Abilitate de a trece 
cu u urin , în plan 
mental i 
comportamental, de 
la o perspectiv  
cultural  la alta 
(f r  ca aceasta s  
însemne, în mod 
necesar, renun area 
la propriile repere 
culturale); 
capacitate de a se 
proiecta pe sine, fie 
i temporar, în 

contexte culturale 
diferite de cel 
propriu; capacitate 
de a chestiona 
aspecte ce in de 
diferen e culturale 
într-o manier  
lipsit  de 
prejudec i. 

Profesional 

Performan a 
profesional  este 
atins  numai în 
condi iile în care 
sarcinile 
profesionale i 
procedurile de 
realizare a acestora 
sunt cele însu ite în 
propriul mediu 
profesional i 

Dorin  de a 
îndeplini sarcinile 
profesionale i în 
alte contexte 
culturale; 
procedurile i 
c ile de 
îndeplinire altele 
decât cele 
familiare sunt 
acceptate mai 

Capacitate de a 
realiza performan  
profesional  în 
medii cât mai 
diferite; acceptare a 
unor proceduri de 
operare diferite de 
cele însu ite în 
propriul mediu 
cultural;  
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Stadii Niveluri Ini ial Intermediar Dezvoltat 
cultural; este 
resim it  nevoia 
unui mediu de lucru 
cât mai aproape de 
cel familiar; 
procedurile i c ile 
de îndeplinire altele 
decât cele familiare 
sunt considerate 
automat gre ite. 

degrab  din 
dorin a de a nu 
avea probleme, 
decât din 
considerarea lor 
ca alternative 
viabile de 
îndeplinire a 
misiunilor. 

deschidere c tre 
inovare 
profesional , dac  
aceasta vine din 
partea unor colegi 
care provin din 
medii culturale 
diferite. 

Interpersonal 

Dependen  de 
rela ionare cu 
persoane cât mai 
asem n toare din 
punct de vedere 
cultural, ca 
principal  surs  de 
identitate i de 
afirmare social ; 
perspectivele pe 
care le au ceilal i  
(cei diferi i) sunt 
v zute ca fiind 
gre ite; lipse te 
orice în elegere cu 
privire la modul în 
care sistemele 
sociale influen eaz  
normele altor 
grupuri; problemele 
sociale sunt privite 
egocentric  
(„e problema lor, 
nu a mea”). 

Dorin  de a 
interac iona cu 
persoane diferite 
din punct de 
vedere cultural; 
ab inere de la a 
exprima judec i 
negative la adresa 
persoanelor din 
alte culturi  
(nu din 
convingere, ci, 
mai degrab , din 
dorin a de a primi 
aprobarea 
celorlal i); 
perspectivele 
celor diferi i sunt 
acceptate ca 
existente. 

Capacitate de 
angajare în rela ii 
concrete cu 
persoane din alte 
culturi, bazate pe 
în elegerea i 
aprecierea 
diferen elor; 
în elegerea 
modalit ilor în 
care practicile 
individuale i de 
grup sunt 
influen ate de c tre 
sistemele sociale în 
care se dezvolt ; 
dorin  de a ac iona 
pentru drepturile 
altora. 
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Etapa sensibiliz rii i a con tientiz rii, precum i cea a cunoa terii 
generale pot fi parcurse o singur  dat , în cadrul preg tirii pentru misiune, în timp ce 
cunoa terea specific  i dobândirea competen elor regionale i de comunicare i 
negociere ar trebui reluat  i adaptat  în func ie de misiune/zona de dislocare, de 
fiecare dat  când un militar particip  pentru prima dat  la o misiune în teatrul de 
opera ii respectiv.  

Dezvoltarea acestor competen e va avea un impact pozitiv asupra nivelului 
de preg tire pentru misiune, întrucât militarii care nu sunt capabili s  în eleag  
diferen ele culturale sau alte perspective, diferite de cele proprii, sunt, adesea, mai 
susceptibili de a dezvolta reac ii dezadaptative: „re eaua social  i experien ele care 
construiesc perspectiva unui individ asupra lumii creeaz  o baz  pentru ceea ce este 
în eles ca normalitate i care este semnificativ pus  la încercare în mediul 
opera ional. F r  o preg tire adecvat  pentru a preveni ocul disloc rii, distan a între 
ceea ce este nou i ceea ce este considerat normal poate fi prea mare pentru a 
permite unora dintre militari s - i regleze comportamentul”.26 

Prin urmare, putem considera c  adaptarea cu succes la cerin ele oric rei 
misiuni presupune i dobândirea unor competen e care s  poat  fi transpuse în 
comportamente adecvate din punct de vedere intercultural - de câ tigare a încrederii 
popula iei locale, de în elegere a problemelor acesteia, de comunicare eficient  cu 
persoane formate într-o cultur  diferit  de cea proprie. 
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