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Abstract 

A convenience sample of 76 students in veterinary medicine served as the basis for a qualitative 
investigation on animal companion loss and the veterinarian-client relationship. Participants recorded 
their views regarding the interaction between veterinarians and caretakers and the emotions related to 
the animal companion’s euthanasia/death. Participants mentioned some of the stressors concerning 
veterinarians’ communication with clients. With respect to the narrative reflections from this study, a 
number of respondents indicated the presence of sorrow and grief in the context of the final separation 
from the patient with whom the students had established a bond for several years. Other veterinary 
students noted that veterinarians can feel frustration and anger if they cannot save the animal 
companion because the client “came in too late”. These insights have important implications for 
keeping an animal companion.  

Cuvinte-cheie: pierderea animalului de companie, moarte, eutanasie, emoţii, studenţi de la 
medicină veterinară. 

Keywords: animal companion loss, death, euthanasia, emotion, Romanian veterinary students. 

1. INTRODUCTION 

The loss of an animal companion is felt differently by each caretaker depending 
on the degree of attachment he or she developed to the nonhuman friend over the 
years. The feelings of regret, guilt, grief, and anger experienced by caretakers and 
keepers may increase further in contexts where animal companions must be 
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euthanized as a last resort to stop their suffering (Meyers, 2002; Adams, Bonnett, 
& Meek, 2000; Davis, Irwin, Richardson, & O’Brien-Malone, 2003). As Tzivian, 
Friger, and Kushnir (2014, p. 109) noted, “most veterinarians and owners believe 
that euthanasia carries benefits for animals and their owners in that it prevents 
prolonged and severe suffering”. In such sensitive moments, many veterinarians 
provide social support to their clients (Davis et al., 2003; Goldberg, Kerlin, Golden,  
& Bonica, 2002).  

Communication is as important within the veterinary profession as it is in 
human medicine (Cornell & Kopcha, 2007). Thus, communication skills are an integral 
part of a veterinarian’s daily interactions with clients (Adams & Frankel, 2007; 
Coe, Adams, & Bonnett, 2008; Shaw & Lagoni, 2007). Sometimes, communicating 
with clients about the decisions they have to make becomes challenging for 
veterinarians (Shanan, 2011). There are also specific situations in which even 
veterinarians, in their capacity as caretakers, go through difficult times when their 
animal companion dies (Rujoiu & Rujoiu, 2015).  

For some caretakers, there are moments when the loss of an animal companion is 
difficult to overcome; the loss becomes even more traumatic and more difficult to 
accept than the loss of an acquaintance or a family member (Quackenbush, 1982; 
Gosse & Barnes, 1994). Grieving caretakers can more easily express their feelings 
and recover from their loss by interacting and communicating in therapy sessions 
with psychologists, psychotherapists, and professional social workers trained in 
animal companion loss counseling (Quackenbush, 1988; Watt-Aldredge, 2005; 
Dunn, Mehler, & Greenberg, 2005). Consequently, over the past several years pet 
loss support groups (Dunn et al., 2005) and counseling services (Turner, 2003) have 
become very common in university veterinary schools and hospitals (Hewson, 2014). 

The attitude and behavior of veterinarians are very important for caretakers in 
relation to their ability to manage the grief they feel in the context of the animal 
companion’s loss. In this respect, professor Serpell from the University of 
Pennsylvania noted that “without this empathic dimension, the veterinarian is not 
substantially different from a car mechanic or a TV repair man” (quoted in Stewart, 
2003, p. 3). Further, Tannenbaum (1993, p. 145) stated that veterinarians can be 
seen “as the servants of two masters”, one being the patient and the other being the 
client. Caretakers and keepers are attentive and sensitive to many details when 
interacting with veterinarians, mostly wishing to trust in the latter’s capacity as 
professionals (Harris, 1988).  

In the case of euthanasia being performed, veterinary practitioners and animal 
health technicians must define for the caretakers, in very specific terms, what this 
procedure consists of and how important it is to make a decision to prevent the 
animal from suffering (Lagoni, 2013). In most cases, the veterinarian is the one 
who is contacted by keepers in order to discuss the grief they feel after the loss of 
their animal companion and to determine what will happen with the nonhuman 
animal’s body after death (Fernandez-Mehler et al., 2013). Tait estimated that, 
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overall, for caretakers, “the most important two interactions” are “their first visit, 
where they form their first impression of the veterinarian, and their last visit, which 
is often when euthanasia is performed” (Tait, 2003, p. 156).  

2. THE CURRENT STUDY 

Exploring the veterinarian-client relationship and the animal companion’s 
loss by using narrative reflections reveals experiences that are characterized by 
authenticity and comprehensive thoughts. Other studies have shown the complexity 
and the importance of using narrative reflections (e.g., Lem et al., 2013), using 
narrative reflections mixed with the auto-ethnographic method, for “exploring the 
meaning of the loss of a pet” (Furman, 2005, p. 24), or using summative content 
analysis (e.g., Leiferman, 2014). In Romania, as well as in other countries, many 
caretakers are emotionally connected to their animal companions. Currently, only 
two studies have been conducted in Romania on animal companion loss and human 
emotions using narrative reflections (Rujoiu & Rujoiu, 2015; Rujoiu & Rujoiu, 2014). 

3. PARTICIPANTS 

Seventy-six veterinary students (20 males and 56 females, between 22 and  
39 years old) in the fourth, fifth, and sixth year of study at the Faculty of 
Veterinary Medicine in Bucharest, participated in an exploratory study on the 
veterinarian-client relationship and the loss of animal companions. In this study, 
the gender, the age of the respondent, and the year of study were considered. The 
religion of the participants was not considered. Even when given the opportunity to 
mention their religion, six of the participants chose not to make any reference to it. 
Sixty-five considered themselves Orthodox Christians, and five identified themselves 
as atheists. No further references have been made to participants’ religion or to 
how religion may influence their responses. 

4. METHOD 

In the context of the present study, a summative content analysis and a 
thematic analysis have been used. Because a qualitative investigation was found to 
be more suitable for identifying and discussing the relevant aspects of the issues 
raised, an open set of questions was developed. The veterinary students responded 
to these questions in writing, being as detailed as possible, in about 30 minutes. A 
similar procedure of written interviews was previously used in a study in which the 
participants were female social work students (at the graduate and undergraduate 
level) (Rujoiu & Rujoiu, 2014). The responses to all the questions included 
information and examples of situations that students had observed in practice by 
participating in the interaction between the veterinarian and the client. 
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In this qualitative approach a convenience sample and seven questions with 
two extensions have been used. Two questions were introductory. They focused on 
identifying (a) the main reason for choosing this faculty and (b) the qualities that a 
veterinarian should have (question 1, and question 2 with extension 2.1). Another 
question sought to identify the foundational elements of the relationship between a 
veterinarian and a caretaker (question 3).  

For the client and also for the veterinarian, the animal companion’s death can 
represent a tremendous loss. To capture the implications of such a moment, two 
questions referred to the animal companion’s loss and one to performing euthanasia on 
the patient (question 4 with extension 4.1, questions 5 and 6). Ultimately, the final 
question aimed to identify what the potential stressors are in this profession from 
the perspective of the veterinary students (question 7). The questions are presented 
in Table no. 1.  

Table no. 1 
The questions used in identifying the perceptions of the veterinary students regarding the 

veterinarian-client relationship and the animal companion’s loss 

1. What was (were) the reason(s) determining your choice of this particular faculty?  
2. Do you consider there to be certain qualities that a veterinarian should have? 
    2.1. What might these be? 
3. In your opinion, what aspects should the veterinarian-client relationship be based on? 
4. Have you ever been in a position of losing (by death) your own animal companion? 
    4.1. If so, what did you feel at that particular moment? 
5. In what way can the doctor be emotionally affected (emotions, feelings, thoughts, subsequently 

practicing his activity, etc.) when required to euthanize the patient? 
6. What does the patient’s loss (death) mean for a future veterinarian? 
7. What do you think the stressors in this profession are? 

Note. The questions have been translated and adapted from Romanian into English by the authors in 
order to be presented in this study. 

The current research was conducted between March and April 2014. The 
process of administering the questions was performed and supervised by Dr. Daniela 
Brăslaşu, specialist in Internal Medicine, Neurology, and Diabetes from The Medical 
Clinic of the Faculty of Veterinary Medicine, Bucharest. After the students completed 
the task, the papers with responses to the questions were returned to the authors of 
this work. We should note that we had previously made a written request to the 
abovementioned specialist in order to obtain the permission necessary to conduct 
research on a convenience sample of veterinary students. Dr. Daniela Brăslaşu 
agreed with the addressed topic and also with the questions proposed for this 
qualitative investigation. 

The veterinary students responded to the questions during laboratory classes 
that were carried out within the veterinary clinic. In this respect, considering that 
the veterinary students were verbally informed about the research and that they 
personally and individually expressed their consent to participate in the study, no 
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additional approval was necessary. Further, the responses were anonymized and the 
confidentiality of the participants was ensured. For the current research, no grant 
support from institutions and organizations was obtained. 

In the following, the results section of this study is divided into two parts. 
The first part included a presentation of the context in which veterinarian-client 
interaction occurs, starting with a short introduction to the motivation of the 
veterinary students for choosing their profession. These aspects were considered to 
be very important in developing a long-term relationship with clients. The second 
part focused on the emotions felt by the Romanian veterinary students in relation to 
the death of a patient or to the moment when the animal companion was euthanized. 
Thus, considering the summative content analysis used and the veterinarian-client 
relationship and the animal companion loss as themes of analysis, the main focus 
was on presenting the narrative reflections of Romanian veterinary students. 

5. RESULTS 

Of the 76 veterinary students who participated in this study, 51 (67%) mentioned 
the main reasons for their choice of profession: the love and respect they carry for 
animals and the gratitude for the animal companions that they had throughout 
childhood. They have lost many of these animal companions either due to inadequate 
medical protocol, medical negligence, or because they did not know at that time 
what to do. Thirteen (17%) of the participants stated that they decided to become 
“animal doctors” at a very early age. Some of them come from families who 
currently practice veterinary medicine. Most respondents quoted Louis Pasteur: 
“the human doctor saves the man, the veterinarian saves mankind”; eight (10%) 
veterinary students mentioned arguments like “it is a liberal profession,” “a career 
can be made,” “it is a promising profession and the general earnings are satisfactory if 
you are a professional”; three (4%) veterinary students stated that they chose this 
course of study “by chance” without realizing “how much work it involves”; and 
one (1%) student admitted that he attended this school “for the sake of his parents”.  

A very interesting comment was made by a 24-year-old female veterinary 
student (sixth year of study) who said,  

“Ever since I was little, I wanted to become a veterinarian. I always watched Animal 
Planet, especially Animal Police. I wanted to be like those I watched in awe and I 
wondered when it would be like this in our country. I enjoyed what I learned, and 
suffered terribly when I saw the reality in our country... unwarranted carelessness and 
malice towards non-human animals. I was raising funds to save stray animals, I was 
taking the stray animals to the vet and then I was struggling to find proper caretakers”. 

The response, on the one hand, reflects the intrinsic motivation behind the 
choice of the veterinary profession and, on the other hand, offers a perspective on 
the extent of ignorance that some people have in relation to stray animals. Although 
there is a law that ensures animal rights, the infrastructure and logistics are still 
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rudimentary. Also, there are not enough centers to save abandoned animals that are 
without family or are suffering (including stray dogs and other species, such as 
horses). The effort and intervention of NGOs are focused and limited depending on 
available funds (an issue that will be subject to further research). 

5.1. THE VETERINARIAN-CLIENT RELATIONSHIP 

The veterinarian-client relationship implies that the partnership, and the under-
standing of the two parties involved, is especially influenced by the physician’s 
behavior. It is an asymmetrical relationship in which the physician is the one who 
must “prevail”, first proving that he is a professional; as some veterinary students 
have expressed, “he must know what to do” or “he must know his job”. On the 
other hand, the client has no way of knowing, especially during the first encounter, 
if the specialist is a good health care professional. The veterinarian interacts with 
the caretakers and keepers while conducting the therapeutic act. The veterinarian 
must be able to communicate openly, proving his genuine interest in efficiently 
solving the patient’s problem. In this way, the doctor gains the trust and respect of 
the client in regards to his ethical and professional conduct.  

Empathizing with the patient affects decisional capacity, especially in cases 
that require emergency intervention. If the veterinarian is not “a good communicator 
and, to some extent, a good psychologist” (male, 29 years old, fourth year of study), 
the relationship with the caretaker is irreparably damaged. As a veterinary student stated,  

“The relationship between the veterinarian and the caretaker should involve cooperation 
since they share a common purpose: the animal companion’s welfare. The client must 
answer the doctor’s questions truthfully in order to build a short-term diagnosis, which 
will then be confirmed by clinical investigations. The physician must show attention, 
interest, and patience, listening to what the caretaker says, and taking into account all 
the details” (female, 22 years old, fourth year of study).  

Another said that,  

“The physician must be able to explain concisely and correctly, in a comprehensible 
manner for the client, the procedures to be followed and the nonhuman animal’s 
condition. Confidence should be gained in the process by applying the appropriate 
treatment to the patient, and by showing attention and respect to the animal companion 
and the caretaker” (female, 23 years old, fifth year of study). 

Upon considering their internships both within the university medical clinic 
and in private clinics, the veterinary students mentioned the deliberate failure of 
some clients to disclose certain information that for doctors can have a decisive 
impact in establishing a presumptive diagnosis. There are many causes of such 
attitudes and behaviors. The most important is the lack of accurate information 
about the responsibility of keeping an animal companion. In this context, we refer 
to the importance of complying with therapeutic protocols of a preventive nature, 
contacting the veterinarian in order to establish a treatment and refraining from 
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administering a treatment before consulting a veterinarian. The omission of 
information occurs in the context of the client’s fear of being judged or criticized 
by the doctor, or the “fear of being ashamed”. Other clients are simply  

“ignorant and limited, considering that since they are going to the doctor, they do not 
have any liability or responsibility towards the animal companion’s health because they 
pay for services, and the veterinarian will automatically solve the situation; otherwise, 
the doctor is of no good and the client is a victim” (male, 22 years old, fifth year of study). 

If the physician detects these unhealthy relational patterns between caretakers 
and their companion animals, he has a responsibility “to educate the clients and 
explain to them what is right for the animal companion, a matter which requires 
tact and diplomacy” (female, 24 years old, fifth year). There are also situations in 
which caretakers are very well informed; they love and respect their animal companions. 
They automatically realize the importance and role of the veterinarian.  

The veterinary students who participated in this study are actively involved in 
therapeutic protocols, which are found in the training and observation process 
especially of the physicians who supervise and evaluate them. For some of the 
doctors who are their teachers or supervisors, the veterinary students show respect, 
gratitude and admiration. These specialists have exceptional training that is nationally 
and internationally recognized. At the same time, these doctors demonstrate remarkable 
respect for nonhuman animals and for the ethical code of the profession.  

There is also a “dark side” of veterinary-client interaction. There are situations 
when the healthcare provider has an approach that shows a lack of respect and 
interest in the animal companion’s welfare and the caretaker. In this context, there 
are physicians who have allegedly behaved inappropriately; in their responses,  
47 veterinary students (62%) mentioned situations that raised ethical issues. The 
behavior of such physicians was observed on several occasions. These situations 
involved the death of patients in questionable circumstances, unreasonable rates, 
humiliation of the clients, lack of interest in patients in the context of a superficial 
case history and, as expected, the administration of an inappropriate therapeutic 
protocol. Another inappropriate behavior is deceiving the client by informing him 
that an expensive drug/substance has been used while in fact it has been replaced 
with a cheaper one having the same composition but a different manufacturer; thus 
the actual price of the product is lower while the client is charged the initial price.  

All these issues have led the students to highlight a very important indicator 
of the relationship between the physician and the client: the rates and the doctor’s 
honesty versus the nonhuman animal’s health. As a veterinary student said,  

“First of all, a real physician will focus mainly on solving the health problems of the 
patients and should focus less on the economic aspect! There’s a huge difference 
between supporting yourself as a human being who practices the profession (as they 
say: “you do have to make a living”) and making a profit from the suffering patients 
and clients. I consider this to be a crime” (female, 26 years old, fifth year of study).  
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Another veterinary student mentioned the following:  

“The relationship must be based on respect and professionalism. It is mandatory for the 
doctor to properly inform the client about the status of the companion animal, to tell the 
truth and not create illusions in exchange for money. Therefore, the client must know 
from the very beginning the doctor’s rates” (female, 23 years old, fourth year of study).  

In any case, “the relationship must involve the doctor’s respect for the animal 
companion’s life and the caretaker’s money” (male, 25 years old, fifth year of study). 

5.2. LOSS AND EMOTION RELATED TO THE EUTHANASIA/DEATH  
OF AN ANIMAL COMPANION 

The analysis of the emotions related to the euthanasia/death of an animal 
companion takes into consideration two aspects that are highly prevalent in the 
research: on one hand there is the diagnosis of the animal companion that leads to 
the recommendation of euthanasia, and on the other hand there is the physician-
client relationship. Regarding the first aspect, 58 (76%) veterinary students consider 
euthanasia to be a “therapeutic act”. The decision of “stopping the heart in systole 
and diastole” implies that a number of therapeutic protocols aimed at improving the 
patient’s condition have already been applied. Impaired quality of life and the 
damage of vital functions are the only rational and quantifiable arguments justifying 
the final treatment protocol. In such circumstances, emotional detachment is 
normal. As a 22-year-old female veterinary student stated, “if a patient has suffered 
an accident, is terminally ill or his condition is deteriorating independently of the 
physician’s activity, the therapeutic act is acknowledged and assumed without being 
accompanied by emotions”. The bond that was created between the patient and the 
doctor can result in delaying euthanasia or refusing to implement the protocol:  

“It depends on each physician, on what their reaction is or what the relationship is 
between the doctor and the patient. From my point of view, euthanasia is one of the 
hardest decisions and should be the last option. The veterinarian has the necessary 
knowledge required to make this decision when there is nothing else to be done and the 
animal companion’s suffering must be eased. From a rational point of view, we are able 
to accept such a situation, but emotionally it is always difficult to lose a life” (female, 
23 years old, fifth year of study). 

Another veterinary student stated that,  

“This stage pretty much emotionally affects me. Maybe, in time, I'll get used to the idea 
and will easily get over it... Currently, when the decision of euthanasia has been made 
regarding a patient and I must attend, I try to find myself something else to do. I still 
have in my memory the animal companions that we tried to save for some time, animals 
for which I pray every night to be well where they are” (female, 24 years old, sixth year 
of study). 

In relation to the second aspect, the answers are differentiated. When there is 
a relationship of mutual respect between the physician and client, cooperation that 
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has even generated friendship in time, the doctor is considerably emotionally 
affected; forty-six (60%) students mentioned that the presence of sorrow and grief 
is justified in the context of the final separation from the patient with whom a 
relationship has been developed for several years.  

The students’ reflections resulted from participant observation in the activities 
they carry out on a daily basis. Students are supervised in the laboratory classes by 
physicians who are academics and who provide consultations in the clinic to the 
patients who come accompanied by their caretakers. Some clients have established 
a strong relationship with the veterinarians due to the fact that their animal companions 
have been registered to those doctors for several years. Meanwhile, empathizing with 
the caretaker who loses “a family member and friend who has never disappointed 
him” enhances the above-mentioned emotions. That is why the physician may feel 
anxiety when communicating the sad news to the caretaker (that the animal companion 
should be euthanized) because the caretaker has become “more than a client”.  

There is also the possibility that, although the client was of good faith and 
accessed the services of a veterinarian, he “was in the wrong place, and the so-
called doctor behaved improperly in treating the patient”. There were other unusual 
situations, as well. For example, two (3%) veterinary students witnessed a situation 
where the keeper requested euthanasia of his animal companion “for economic 
reasons... he eats too much and his maintenance costs too much”. These veterinary 
students had feelings of anger towards the client, pity and sorrow for the animal 
companion “who had the misfortune to end up living with people without a soul”, 
and great joy mixed with pride and satisfaction when the physician who conducted 
their internship refused to euthanize the animal companion.  

The emotional condition of the veterinary students was analyzed in the 
context of the patient’s loss. Further, the participants were asked to express their 
views about how this might affect future activities in their profession. All the 
veterinary students considered the patient’s death a tremendous loss. The experience is 
influenced by many variables, such as the etiology of death, the patient’s age, the 
timeliness of the caretaker’s request for medical services, and the physician’s guilt. 
Together, these variables change the veterinarian’s emotional state. The patient’s 
age, the etiology of death and the client’s way of communicating with and relating 
to the doctor can generate regret, sadness and resignation in the face of death:  

“If the caretaker is in good faith and has followed the doctor’s recommendations, if the 
physician has properly evaluated the patient’s condition and applied the necessary 
protocol, and if the patient has an advanced age, and other medical conditions or 
complications occurred, one has no other choice but to resign. If you have emotionally 
invested in the case and you love the profession and you respect the patients and clients, 
of course you’re sorry and empathize with the grief and sorrow of the clients. Life goes 
on. All you can do is to explain to the client the cause of the animal companion’s death 
in order for him to understand that all the alternatives have been exhausted” (female,  
23 years old, fourth year of study). 

When the patient could have been saved or there were chances of improvement 
or recovery but the caretaker requested the medical services too late, feelings such 
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as frustration, disappointment and anger are present. In such cases, 49 (64%) of the 
veterinary students who participated in this exploratory study believed that the 
physician should perform the whole protocol in order to save the patient’s life. 
Although aware that the chances are minimal, hope and determination motivate the 
veterinarian to identify and even to develop a treatment procedure that he has not 
tested before. Also, “there are cases in which you need to make quick decisions and 
put into practice the knowledge that you possess, even to improvise in order to save 
a soul. As more experience is accumulated, you discover yourself and find things that 
you did not think that you are able to do [...]” (male, 24 years old, fifth year of study). 

Of the 76 veterinary students who participated in this exploratory study,  
54 (71%) have lost their own animal companion (a priori to the decision of becoming 
veterinarians). They associated the animal companion’s death with the professional 
failure of the physician after giving the wrong diagnosis; six (8%) of them admitted 
that they arrived too late to the veterinarian. Also, they considered the veterinarian 
to be guilty, in part because he had not educated his clients regarding the specific 
problems of the animal companion’s breed. From this point of view, these 
veterinary students mentioned the obligation of the physician to inform clients 
about how to meet the needs of the animal companion depending on the breed’s 
diet, how to monitor urine and feces, and how to detect lethargy or agitation. All 
these issues are extremely important. They are the main indicators clients use to 
determine when to request medical intervention for their animal companions.  

Veterinary students who have lost their animal companions mentioned that 
remembering those moments has brought a sense of discomfort; they relive some 
of the feelings, such as pain, sorrow, and frustration because they did not know 
how to act at that time. Losing the animal companion was the triggering factor in 
choosing their profession. At the same time, this was the context in which they 
assumed the principles that will underpin their practice: the commitment to continue 
learning, the rejection of undue pride and the request of other opinions or help 
when they feel overwhelmed.  

In their responses regarding the stressors within the veterinary profession 
(e.g., the huge volume of information coupled with the fear of forgetting this 
information, the need to make quick decisions in emergency situations, improper 
instrumentation, lack of equipment, under-funding of higher education, low wages 
in the public system, excessive bureaucracy, relationships with suppliers), the 
veterinary students also mentioned the most prevalent stressors related to interaction 
with clients. Fifty-eight (76%) of the respondents indicated the interaction with 
difficult caretakers (those who are uninformed and uncooperative) as the most 
prevalent stressor:  

“The omniscient and overprotective clients who are convinced that they are doing the 
doctor a favor and consult him after they have treated the animal companion. If the 
condition worsens – and in most situations it does – the caretakers become hysterical 
and, however balanced you may be as a doctor, they transfer all of their negative energy 
to you” (male, 23 years old, fifth year of study).  
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Further,  

“some clients are ignorant and uneducated in relation to what the responsibility for an 
animal companion means. They arrive at the last minute and then complain and spread 
the word in town that the physician has killed their animal companion and has taken 
their money. They claim the lack of money to be the reason they have not sought 
medical services. But, when they acquired the animal companion, and here I am 
referring to those companion animals that were purchased with considerable amounts of 
money, didn’t they lack the money then? Unfortunately, we find such specimens 
(because I cannot call them people) every day. They represent an important category of 
those who have companion animals (female, 39 years old, fifth year of study).  

Also,  

“there are keepers with difficult personalities. There are those who do not take into 
account the fact that doctors are not gods who just stare and realize what the problem is. 
They do not understand that there is a difference between the initial diagnosis and the 
final diagnosis we arrive at, subsequent to some investigation. We were shocked to 
meet keepers who did not want their animal companion to be trimmed in order to take 
an ultrasound. They asked if there was any other investigation that could be done that 
would not affect their fur (female, 23 years old, fourth year of study).  

6. DISCUSSION 

Several recent studies have analyzed veterinarian-client communication (McArthur 
& Fitzgerald, 2013; Fernandez-Mehler et al., 2013; de Graaf, 2005; Roberts, 2004; 
Pilgram, 2010; Morris, 2012; Stivers, 1998; Shaw, Adams, & Bonnett, 2004) as 
well as veterinarian-patient interaction (MacMartin, Coe, & Adams, 2014). In order 
to cope with such delicate situations as the animal companion’s loss, the medical 
staff (veterinarians, veterinary technicians, etc.) must possess communication skills 
and knowledge about human psychology and emotions. Moreover, as Walshaw 
(1988, p. 133) indicated, the “information horizon” of the veterinarians and animal 
health technicians must be much broader. She noted “they need some awareness of 
how death is viewed by persons of various philosophies, religions, and cultures. 
They should learn how to recognize the characteristics of the normal grief process, 
and deviations from the normal” (Walshaw, 1988, p. 133). Citing Beijaard and his 
colleagues’ work on the elements of a teacher’s professional identity, “the teacher 
as subject-matter expert, the teacher as a pedagogical expert, and the teacher as a 
didactical expert” (Beijaard, Verloop, & Vermunt, 2000, p. 750), Dolby and Litster 
(2015, p. 274–275) proposed that their classification (at least the first two elements) 
can also very easily apply to veterinarians, including the fact that veterinarians 
must or should be educators for the human clients with whom they interact in their 
daily activities. In our study, all 76 veterinary students consider the communication 
and relationship between the physician and client to be extremely important and 
they recognize that it can decisively influence the therapeutic act. Although there 
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was no explicit question regarding the communication skills that a veterinarian 
should possess, the students addressed, in their responses to questions two and 
three, the importance and the characteristics of communication. 

The respect for transparency and communication is a prerequisite for building 
a balanced relationship. Empathizing with the client should be linked to emotional 
detachment in the interaction with the patient. Concerning this aspect of emotion 
and detachment, Morris (2012, p. 144) has made a very insightful comment:  

“Like their human-medicine counterparts, veterinary students are taught that complete 
detachment can lead to a lack of concern for patients but that getting too close to 
patients can compromise their medical judgment and the quality of care. But today’s 
human patients and veterinary clients want to feel as though they are in the hands of 
professionals who care about their or their pet’s well-being. Emotion and connection 
should thus be sparse and balanced with detachment. Talcot Parsons describes this 
seemingly incongruous mindset as “affective neutrality” while Renee Fox prefers the 
term “detached concern”.  

This latter point also represents an essential characteristic of the veterinary 
profession; as a 23-year-old male veterinary student said, “nonhuman animal welfare 
requires efficiency in the medical act”. 

For some clients, the animal companion has a purely utilitarian function (e.g., 
to bark or to catch mice). For others, the animal companion is a toy or item that 
shows off their financial status and potency, as other studies have shown (e.g., Gunter, 
1999). Other keepers and caretakers perceive their animal companions as substitutes 
for children (Beck & Katcher, 1983; Gunter, 1999) or grandchildren that they do 
not have. In some situations, the care given is exaggerated and the desire to provide 
the animal with the utmost comfort can do them more harm than good. In these 
situations, the caretakers may cause serious damage by supplying improper food, 
by failing to provide a lifestyle that meets the animal companion’s needs (Curtis, 
2002), or by referring to the nonhuman animal as a human being without taking 
into account the real needs of that breed. Concerning the lifestyle and the responsibility 
that a caretaker should have, Curtis (2002, p. 5) put it briefly: “having a dog is a 
privilege and a joy, if you do it right. If you aren’t prepared to put up with the 
hassles, take the responsibility, and be the animal’s friend for life, you should forgo 
the pleasure”.  

For many keepers, animal companions are very important in their lives 
(Stewart, 2003; Gunter, 1999). In most cases, however, after the loss of the animal 
companion, the grief felt by the caretaker is not recognized or socially supported. 
Doka (1989, p. 4) coined the term “disenfranchised grief” which describes very 
well this “type of grief that persons experience when they incur a loss that is not or 
cannot be openly acknowledged, publicly mourned or socially supported”. Emotionally 
speaking, the death of the patient and animal companion could be a difficult 
moment for both the veterinary professionals (Fogle & Abrahamson, 1990) and the 
caretakers (Gosse & Barnes, 1994; Planchon et al., 2002). In this respect, for some 
keepers, “it seems that the death of a dog is a stressful life event” (Tzivian, Friger, 
& Kushnir, 2015, p. 1). 
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There are also other works examining the difficulties in communicating negative 
news to the caretakers and the ways in which the physician must relate to the 
emotions manifested by caretakers (Williams, Brown, & Sontag, 1999; Tinga et al., 
2001; Stewart, 2003). Anxiety is caused by the presence of several feelings, such as 
the fear of disappointment, the blame of not being able to do more, and the regret 
that in the end “nature takes its natural course”. The fear of being blamed for the 
animal companion’s loss is another aspect, which makes it difficult for veterinarians to 
interact and communicate with caretakers (Stewart, 2003). Other findings have 
indicated stressful situations and raised ethical issues among veterinary students 
(Herzog, Vore, & New, 1989; Strand, Zaparanick, & Brace, 2005) and veterinary 
practitioners (Rollin, 1986) related to the euthanasia of healthy animals.  

7. LIMITATIONS AND FUTURE DIRECTIONS 

This qualitative research presents an interesting perspective on the veterinarian-
client relationship and animal companion loss from the viewpoint of veterinary 
students. These findings express the perceptions of a small sample of veterinary 
students based on their narrative reflections. In this respect, considering the results, 
it would be very interesting to discover what cross-cultural research would show in 
terms of differences and similarities. The veterinarian-client relationship needs 
further research because of the complexity of situations where communication with 
keepers is a difficult task. In this exploratory study, the students from veterinary 
medicine understand the meaning and the importance of their profession, respecting its 
social, ethical, and moral values.  

8. CONCLUSION 

The analysis of the veterinarian-client relationship and the emotional states in 
contexts generated by the loss or euthanasia of patients, as well as the identification 
of the most prevalent stressors related to interaction with clients, has enabled us to 
develop several conclusions. Firstly, human resource training in this field is based 
on the assimilation of information and the development of related skills and abilities. 
Although there were no questions that explicitly addressed communication between 
the veterinarian and the client, in their responses regarding the veterinarian-client 
relationship, the students emphasized the importance of the skills, communication 
techniques and knowledge about human psychology and emotions that a veterinarian 
should possess. For example, dealing with uninformed and uncooperative clients 
requires special training. Also, in an area where human resources interact on a 
daily basis with the two dimensions of life and death, courses or programs focused 
on personal development should be indispensable. Secondly, the patient's loss is 
perceived by the students as “a dilemma: could something else have been done?” 
or as mentioned by a 24-year-old female student in the fifth year of study,  
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“from the moment we chose the faculty of veterinary medicine, we assumed the risk of 
losing patients, so that in the six years of study, we must be able to learn how to 
emotionally protect ourselves, but each case is different. The multitude of variables 
(late diagnosis, misdiagnosis, helplessness, mistakes, inefficient equipment) makes each 
case unique, and the impact may be impossible to predict”. 

Thus, failure is perceived as automatically producing negative effects, such 
as blame, shame, low self-esteem or poor future training. The fact that failure may 
be an important prerequisite for the development of resilience is undervalued. 
Moreover, it should be noted that the exploration of emotion and the awareness of 
vulnerabilities should represent a component of the educational process. 

Received at: 13.05.2016 
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REZUMAT 

76 de studenţi de la Medicină Veterinară au participat la o cercetare calitativă privind pierderea 
animalului de companie şi relaţia dintre medicul veterinar şi client. Persoanele investigate au răspuns 
în scris la întrebări referitoare la interacţiunea dintre proprietari şi medicii veterinari. Au fost analizate 
emoţiile resimţite în urma decesului/eutanasierii animalelor de companie. În acest context, studenţii 
au menţionat o serie de factori stresori care apăreau în comunicarea dintre medicii veterinari şi clienţii 
lor. În urma observaţiilor directe, unii dintre studenţi au indicat prezenţa întristării şi a durerii în 
contextul separării finale de pacientul cu care au avut o legătură foarte strânsă, creată pe parcursul 
mai multor ani. Alţii au subliniat că medicii veterinari resimt frustrare şi supărare în condiţiile în care 
nu pot salva viaţa pacienţilor din cauză că animalul de companie a fost adus prea târziu de proprietar 
la cabinet. Aceste perspective au implicaţii majore pentru ceea ce înseamnă deţinerea unui animal  
de companie.  
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Abstract 

The mediating role of the presence of the meaning in life in the relations between optimism 
and self-esteem on the one hand and subjective well-being on the other is an under-explored topic in 
the literature. The present study expands prior research on subjective well-being, using structural 
equation modeling, in a sample of 340 university students. Research hypotheses presumed: positive 
correlations between self-esteem, self-efficacy, optimism, presence of a sense of meaning in life, and 
subjective well-being; good model fitting for the specified model of the relationship between 
exogenous variables – optimism, self-esteem, and self-efficacy – and endogenous variables – presence 
of meaning in life and subjective well-being; direct and indirect effects of self-esteem and optimism 
on subjective well-being. Instruments used in this study included self-report measurements that 
showed good psychometric properties of internal consistency reliability. The proposed mediational 
models were verified with the test for mediation in AMOS, using the bootstrapping method. Research 
hypotheses were validated. The absolute fit indices emphasized the evidence for excellent fit of the 
specified model to the sample data. Multivariate analysis revealed a significant direct relationship 
between optimism or self-esteem and subjective well-being, even after controlling for the presence of 
a sense of meaning in life. Self-efficacy was a predictor of subjective well-being. The results 
suggested that promoting self-esteem and optimism can influence the presence of a sense of meaning 
in life, which in turn contributes to subjective well-being. Practical implications of the present 
findings are mentioned.  

Cuvinte-cheie: prezenţa sensului în viaţă, optimism, stima de sine, auto-eficacitate, stare de 
bine psihic subiectiv, modelarea ecuaţiei structurale. 

Keywords: presence of meaning in life, optimism, self-esteem, self-efficacy, subjective well-being, 
structural equation modeling. 

1. INTRODUCTION 

It was emphasized in the literature that an important aspect of well-being is 
meaning in life (Lent, 2004, King et al., 2006, Lukas, 1991, Seligman, 2004). In 
recent years this concept has gained higher legitimacy, given the interest of 
specialists in studying the positive traits and physical resources for promoting 
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personal growth rather than merely treating symptoms (Steger et al., 2006; Seligman 
and Csikszentmihaly, 2000). It was noted that people who appreciate that they have 
a consistent purpose in life also have high levels of psychological well-being 
(Psarra and Kleftaras, 2013, Shek, 1992), and happiness (Debats et al., 1993, Lent, 
2004). Zika and Chamberlain (1992) emphasized that meaning in life was the most 
consistent predictor of psychological well-being, given a choice of personality 
variables such as assertiveness, locus of control, and meaning in life. Ryff (1989) 
mentioned that meaning in life is a component of psychological well-being, 
presupposing investment of time and energy in the accomplishment of cherished 
goals. Along the same lines, Kenyon (2000) equated meaningfulness with authentic 
life experience. Park and Folkman (1997) stated that it is a facilitator of active 
coping. There is empirical support for a relationship between meaning in life and 
mental health (Day and Rottinghaus, 2003; Harris and Thoresen, 2003), career 
orientation (Savicaks, 2003), life satisfaction (Steger et al., 2006), and positive 
affect (King et al., 2006). Eudemonic theories of psychological well-being (Ryan 
and Deci, 2001; Ryff and Singer, 2008) stressed that meaningfulness was an 
essential aspect of positive mental functionality, being actually the result of fulfillment 
via actualization of an individual’s potential. It is accepted in the literature that 
self-understanding plays a leading role in meaningfulness development (Steger, 
Bundick, and Yeager, 2012). Baumeister (1991) developed a complex approach to 
meaning in life, emphasizing the importance of satisfying four psychological 
needs: purpose, value, efficacy, and self-worth. It was underlined that these needs 
represent a mental set of various motivational patterns that help people finding 
meaning in life. Thus, an individual will be led to adjust his life in order to ensure 
that all four needs are satisfied. Need for purpose involves the connection between 
current activities and possible future outcomes, contexts, and subjective states. 
Need for value offers the individual the capacity to make distinctions between right 
and wrong thoughts and actions, in accordance with a desirable system of 
principles. Need for a sense of efficacy has an important role in making oneself 
secure, due to the strong individual’s feeling that he/she has the abilities necessary 
to reach his/her own goals. The fourth need is for self-worth or desire to find a 
solid basis for positive feeling about self. Downward social comparison represents 
a psychological mechanism for preserving positive self-worth through comparing 
oneself to others who are in some way not so good. The mediating role of meaning 
in life in the relation between religious behavior and the cognitive component of 
subjective well-being, using the Sobel test, was explored in a sample of university 
students by Steger and Frazier (2005). The results showed that meaning in life 
mediated the relation between religiousness and life satisfaction. In the Romanian 
literature meaning in life is an under-researched concept. All we have are some 
studies of ethnic Hungarians (Brassai, Piko and Steger, 2011, 2012) which explore 
topics such as a) the relationship between the presence of meaning in life, the 
search for meaning in life, hopelessness, and appropriate or problematic behaviors 
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in adolescence; b) the protective role of meaning in life in high-school students. 
Despite the consistent literature on the psychological correlates and predictors  
of subjective well-being, relatively little attention has been paid to studying 
simultaneously the relationships between ego-related aspects, optimism, presence 
of meaning in life, and subjective well-being.  

2. METHODOLOGY 

2.1. PURPOSE OF THE RESEARCH 

The aim of this research was to explore the validity of a proposed model 
including relations between optimism, self-esteem, and general self-efficacy 
(exogenous variables), subjective well-being, and presence of meaning in life 
(endogenous variables) in a sample of university students, using structural equation 
modeling. Predicted relationships were specified: that self-efficacy and presence of 
meaning in life would have a direct effect on subjective well-being. Indirect effects 
of optimism and self-esteem on subjective well-being were drawn in the path 
diagram (see figure 1). Taking into consideration the fact that meaningfulness is 
linked to doing things that express and reflect the self (Baumeister, 1991), 
endowing life with personal worth and fulfillment (Wong, 1998), hypotheses of 
current research have assumed that: 1) there is a positive correlation between the 
presence of meaning in life, optimism, self-esteem, and subjective well-being;  
2) exogenous variables are positively related; 3) the default model is fitted to the 
current data; 4) optimism, self-esteem, and self-efficacy are predictors of subjective 
well-being; 5) the relationship between self-esteem and subjective well-being is 
mediated by the presence of meaning in life; 6) the presence of meaning in life 
mediates the relationship between optimism and subjective well-being. 

2.2. PARTICIPANTS 

The participants in this study (N = 340, age mean = 20.3 SD = 0.80;  
149 males and 191 females) were recruited from the University of Bucharest.  
For convenience, they were selected from students enrolled in the educational 
psychology course for trainee teachers.  

2.3. METHOD 

The survey package included the following measures: 
The MLQ (Meaning in Life Questionnaire, Steger et al., 2006) is a 10-item 

measure of the presence of meaning in life and the search for meaning. The 
questionnaire has two 5-item subscales (e.g., “I am looking for something that 
makes my life feel meaningful”, “I am searching for meaning in my life”, “My life 
has a clear sense of purpose”, and “I have a good sense of what makes my life 
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meaningful”). The authors mentioned that the presence of meaning in life can be 
assessed separately from the search for meaning because of the relative inde-
pendence of the two subscales. Evidence from various studies has shown that the 
two subscales of the MLQ have good psychometric properties. 

General self-efficacy was measured using The General Self-Efficacy Scale 
(GSES – Băban et al., 1996). This is a 10-item measure the answers to which are 
coded on a 5-point Likert scale ranging from not at all true to exactly true. Sample 
items of this scale include: “It’s easy for me to stick to my aims and accomplish my 
goals”, “I am confident that I could deal efficiently with unexpected events”, and  
“I can always manage to solve difficult problems if I try hard enough”.  

The Life Orientation Test-Revised (LOT–R, Scheier, Carver, & Bridges, 1994),  
a commonly used 10-item measure of optimism, contains 3 positively worded,  
3 negatively worded, and 4 filler items (e.g., “I rarely count on good things 
happening to me”, “Overall, I expect more good things to happen to me than bad”). 
Answers are assessed through a 5-point Likert scale (1 = I disagree a lot; to 5 =  
I agree a lot). Higher scores on this scale reflect higher levels of optimism.  

Participants also completed The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES; 
Rosenberg, 1965), a widely accepted 10-item measure assessing the positivity of 
self-regard on a four-point scale ranging from strongly disagree to strongly agree. 
Five of the scale items have positively worded statements and five have negatively 
worded ones (e.g., “I am able to do things as well as most other people”; “I feel I 
do not have much to be proud of”).  

 The Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999) was used to 
assess the affective component of subjective well-being. According to Diener 
(1994), this subjective measure reflects a broader and more molar category of well-
being. It is a 4-item scale with a possible range of scores from 1 to 7, with higher 
scores reflecting greater happiness. Two items ask respondents to describe themselves 
as a not very happy or a very happy person, using the 7-point Likert scale 
(“Compared to most of my peers, I consider myself”), while the other two items ask 
respondents the extent to which two characterizations of a happy and an unhappy 
person describe them (“Some people are generally very happy. They enjoy life 
regardless of what is going on, getting the most out of everything. To what extent 
does this characterization describe you?”).  

Life satisfaction was measured by use of the 5-item SWLS (Satisfaction with 
Life Scale, Diener, Emmons, Larsen, and Griffin, 1985). Each item was scored 
from 1 to 7, the possible range of scores on this scale being from 5 (low satisfaction) to 
35 (high satisfaction). Sample items include: “In most ways my life is close to my 
ideal”, “The conditions of my life are excellent”, “If I could live my life over,  
I would change almost nothing”. Higher scores indicate higher levels of life 
satisfaction. 
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Statistical analyses 
Statistical Package for Social Science (SPSS 23) and Analysis of Moment 

Structure (AMOS 23) were used to analyse the quantitative data collected. Reliability 
of the scales and normality of distribution of research variables were checked. The 
multivariate normality distribution of variables was explored using Mardia’s 
Multivariate Normality Test from AMOS 23. The predicted relationships in the 
model were tested with structural equation modeling with AMOS 23, using (MLE) 
maximum standard likelihood estimation. The relationships specified in the proposed 
model were checked for significance and goodness-of-fit. Model fit was verified by 
absolute indices: GFI (goodness-of-fit index), AGFI (adjusted goodness-of-fit-index), 
model chi-square, model chi-square value, p value, df, Cmin/df, RMSEA (Root 
Mean Square Error of Approximation), CFI (Bentler comparative fit index), NFI 
(Bentler-Bonnet normed fit index), IFI (Bollen incremental fit index), and TLI 
(Tucker Lewis fit index). Model fit to the data and the strength of the relationships 
between the variables included in the model were tested. The mediational models 
were verified with the test for mediation in AMOS, using the bootstrapping method 
performed on the 5000 bootstrap samples. 

2.4. PROCEDURE 

The participants were presented with a battery of self-reports including self-
esteem, general self-efficacy, optimism, meaning in life, life satisfaction and 
happiness measures. Completion of the questionnaires was anonymous. Prior to the 
application of the research instruments, the students were informed about the main 
aim of the study. The participants were instructed to respond taking into consideration 
that there are no correct or incorrect responses but only honest or dishonest ones. 
Students’ involvement in this study was voluntary.  

3. RESULTS 

3.1. DESCRIPTIVE STATISTICS 

Test of normality assumption emphasized that the data were normally 
distributed. As shown in the Table 1, descriptive statistics highlighted the univariate 
normality distribution of the data and good reliability of the scales used in this 
study, Cronbach’s α coefficients ranging from .76 to .89. According to Tabachnick 
& Fidell (2007), univariate distribution is near normal when the absolute values of 
skewness and kurtosis indicators are smaller than 1.00 (for a normal distribution 
they have to be very close to zero). Regarding the validity of The Meaning in Life 
Questionnaire, results confirmed its usefulness in the case of the Romanian population. 
This questionnaire had good psychometric properties of internal consistency 
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reliability. Cronbach’s alpha for the entire scale was α = .78; for the Search for 
Meaning in Life subscale α = .86, and for the Presence of Meaning in Life subscale 
α = .76.  

Exploratory factor analysis showed that Kaiser's criterion based on the 
existence of two common factors met the condition of having an eigenvalue greater 
than one, explaining 61.35% of the total variance. Confirmatory factor analysis 
revealed a high level of adequacy of the scale, absolute indicators (goodness of fit 
index, adjusted goodness of fit index, comparative fit index, Bentler-Bonnet 
normed fit index) registering higher values than the recommended threshold of .95 
(Kenny and McCoach, 2003). It is necessary to emphasize that the results obtained 
in this research were comparable to those mentioned by the authors of the 
questionnaire (Steger et al., 2006), both for internal consistency and for two-
factorial structure. 

Table no. 1 
Mean, standard deviation, and Cronbach α coefficients of the research scales 

 1  2 3 4 5 
Mean 
Standard deviation 
Cronbach alpha 
Skewness 
Kurtosis 

17.64 
3.79 
.81 
.142 
-.672 

 37.78  
6.27 
.79 

-.423 
.443 

37.64 
6.28 
.89 
.004 
-.310 

19.62 
4.45 
.76 

-.361 
.132 

28.73 
6.12 
.84 

.070 

.086 
Note. 1 – optimism, 2 – self-esteem, 3 – general self-efficacy, 4 – presence of meaning in life,  
5 – subjective well-being. 

3.2. BIVARIATE ANALYSES 

As hypothesized, the variables assessed in this research were positively 
related. In order to verify the validity of the first hypothesis, Pearson coefficients 
were calculated. The results showed that there are significant positive correlations 
between exogenous variables: optimism and self-esteem (r = .45, p < .01), optimism 
and self-efficacy (r = .38, p < .01), self-esteem and self-efficacy (r = .61, p < .01), 
presence of meaning in life and subjective well-being (r = .45, p < .01), presence of 
meaning in life and optimism (r = .36, p < .01), self-esteem and subjective well-
being (r = .55, p < .01).  

3.3. RESULTS AND DISCUSSION 

Model Testing 
A multivariate analysis through structural equation modeling was conducted 

to explore the relationship between ego-related aspects, optimism, presence of 
meaning in life and subjective well-being. As shown in figure 1, exogenous variables 
in the proposed model are optimism, self-esteem and self-efficacy, and endogenous 
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variables are presence of meaning in life and subjective well-being. The maximum 
likelihood estimator (MLE), which is the main method in structural equation modeling 
for estimating path coefficients, requires asymptotic normality. As mentioned 
above, the descriptive data showed univariate normality distribution. Assessment 
of multivariate normality distribution was performed using Mardia’s Multivariate 
Normality Test. According to DeCarlo (1997), the critical ratio of Mardia’s coefficient 
of multivariate kurtosis being greater than 1.96 (Mardia coefficient = 27.86; CR = 
16.58; p < .01), the sample can be considered multivariate non-normal. It is accepted 
by specialists that one robust approach to managing nonnormality in structural 
equation modeling is bootstrap resampling or “establishing an empirical sampling 
distribution associated with statistic of interest by repeatedly sampling from the 
original parent sample data” (Nevitt & Hancock, 2001, p. 355). Thus the boot-
strapping method is a consistent alternative for obtaining robust statistics in 
structural equation modeling (Boolen & Stine, 1990, Finney & DiStefano, Yung & 
Bentler, 1996). The AMOS program has the Bollen-Stine option – a modified 
bootstrap method for the chi-square goodness-of-fit statistic. This option performs 
a transformation on the original data that forces the resampling space to satisfy the 
null hypothesis, making the model-implied covariance matrix the true underlying 
covariance matrix in the population (Bollen and Stine, 1990). In the present 
research the re-sampling or bootstrapping method was used on 5000 samples to 
achieve multivariate normality. Results showed that 17 iterations were required to 
fit the model to the bootstrap samples. Testing the null hypothesis that the model is 
correct, Bollen-Stine bootstrap p = .237 was obtained. 

The statistical significance of the theoretical model was investigated by 
taking into consideration the criterion specified by Schumacker and Lomax (2004) 
regarding the non-statistically significant chi-square test. As shown in Table 2, this 
recommendation was verified, the non-significant chi-square suggesting that the 
model fits the sample data (p = .086). The normed chi-square (the discrepancy 
divided by the degree of freedom) is < 2 (CMIN/df = 1.376).  

Table no. 2 
Chi-square test of default model: chi-square, DF, normed chi-square 

Model CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 39.894 29 .086 1.376 

An important step in determining the quality of the model fit is to look for 
consistency across a number of absolute fit indices (Ulman, 2001). Given the reference 
values mentioned in the literature (Bollen & Long, 1993, Bentler and Bonnet, 
1980, Browne and Cudeck, 1993 Finch and West, 1997, Sava, 2014), the results 
obtained in this research (see the Table no. 3) demonstrated that the model had an 
excellent fit, because RMSEA < .06, GFI > .95, AGFI > .90 IFC > .90, CFI > .95, 
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NFI > .95, IFI > .95, TLI > .95, and PCLOSE non-significant (see Table 3). Based 
on these results it can be considered that the proposed model is valid, confirming 
the third hypothesis of this research.  

Table no. 3 
Summary of fit indices for path analysis (default model) 

Model GFI AGFI CFI NFI IFI TLI RMSEA LO90 HI90 PCLOSE 
Default 
model .977 .957 .991 .968 .991 .986 .033 .000 .057 .868 

Note: GFI = goodness-of-fit index; AGFI = adjusted goodness-of-fit index; CFI = comparative fit 
index; NFI = normed fit index; IFI = incremental fit index; TLI = Tucker Lewis fit index; RMSEA = 
root mean squared error of approximation, LO 90 = the lower boundary for a 90% confidence 
interval; HI 90 = the upper boundary for a 90% confidence interval, PCLOSE = p value for testing the 
null hypothesis that the population RMSEA is no greater than .05 in the population. 

In order to verify the fourth hypothesis, we explored the standardized 
regression coefficients mentioned in the path diagram. As shown in figure no. 1, 
the results showed that exogenous variables have a significant positive effect on 
subjective well-being. Thus the hypothesis was validated, self-esteem (β = .27), 
optimism (β = .29), and self-efficacy (β = .23) being predictors of subjective well-
being. Therefore we can accept that optimistic students focus on positive contexts, 
valuing their own qualities and believing in their ability to overcome challenging 
situations, to solve difficult problems and to find the best solution. These aspects 
represents psychological resources that contribute to experiencing subjective well-being. 

 Testing the mediating role of the presence of meaning in life in the 
relationship between optimism and subjective well-being was achieved through the 
bootstrapping method described by Preacher and Hayes (2004). This method 
computes a confidence interval around estimate of the indirect effect, to determine 
the significance of the mediatory relationship. According to MacKinnon et al., 
(2002), this approach is preferred to that of Baron and Kenny (1986) due to its 
greater power.  

The indirect (mediated) effect of optimism on subjective well-being was 
statistically significant (β = .024, p < .001). The direct effect of optimism on 
subjective well-being was also significant (β = .136, p < .001) when controlling for 
the presence of meaning in life, thus suggesting partial mediation (Table 4 displays 
the results of the mediational analysis). 

Evidence of mediation is present given that the confidence interval [.011, 
.044] does not include zero. Thus the indirect effect of optimism on subjective 
well-being is statistically significant. As hypothesized, results showed that the 
presence of meaning in life has a mediating role in the relation between optimism 
and subjective well-being. The level of optimism, or young people’s predisposition 
to perceive their present or future in a favourable light, contributes to the presence 
of meaning in life, which in turn has an impact on subjective well-being. 
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Figure no. 1. Path diagram of structural equation model  

with standardized regression weights coefficients. 

Table no. 4 
Test for mediation – direct and indirect effects 

Mediation model/Hypotheses Direct 
effect 

Indirect 
effect Result 

Optimism    Presence Meaning in Life    SWB .136*** .024*** Partial mediation 
Self-esteem    Presence Meaning in Life   SWB .116*** .034*** Partial mediation 

Note. ***= p < .001. 

The results obtained in the case of the second mediational model (see Table 5) 
indicated that the indirect (mediated) effect of self-esteem on subjective well-being 
was significantly different from zero at the 0.01 level (p = .000 two-tailed). Constructing 
two-sided bias-corrected confidence intervals through bootstrap approximation, the 
confidence interval obtained was [.019, .057]. Because this interval does not 
include zero, it could be asserted that the indirect effect of self-esteem on subjective 
well-being is statistically significant. As hypothesized, the presence of meaning in 
life has a mediating role in the relationship between self-esteem and subjective 
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well-being. Consistent with the notion that the development of identity runs 
parallel to the achieving of meaning in life (Steger et al., 2006), it was found that 
self-esteem has a direct effect on the presence of meaning in life. Those students 
who value themselves have a better chance of finding a sense of purpose in their 
life, which in turn contributes to their subjective well-being – an important aspects 
of` good psychological functioning. 

3.4. CONTRIBUTION AND LIMITATIONS OF RESEARCH 

The contribution of this research consists of multivariate analysis of the 
relationship between ego-related aspects, optimism, presence of meaning in life, 
and subjective well-being. As stressed by McDonald and Ringo Ho (2002), this 
analysis technique has the advantage not only of exploring simultaneous relationships 
between variables investigated, but also of reducing residual errors (compared to 
simple analysis of linear regression), thus demonstrating its superiority to the test 
of mediation proposed by Baron and Kenny (1986).  

One important limitation of this study is that only self-report measurements 
were used. A further limitation of this research is that for reasons of convenience it 
uses only a sample drawn from undergraduate students enrolled in a preservice 
teacher training course. Thus the present results may not generalize to other age or 
professional categories.  

3.5. FUTURE RESEARCH DIRECTIONS 

Future research should endeavor to access more diverse samples, including 
adolescents and adults. In addition, methods such as experimental manipulation, 
experience sampling, and longitudinal studies could make a consistent contribution 
to the study of the relation between the presence of meaning in life, ego-related 
aspects, and subjective well-being. Thus, a more complex and nuanced analysis of 
predictors and mediators of subjective well-being could stimulate advances in 
research into this construct, an important aspect of positive psychology with wide 
implications for school counseling. 

4. CONCLUSION 

Evidence provided by this research expands previous studies on subjective 
well-being, with the advantage of integrating this construct and presence of 
meaning in life in multivariate analysis through structural equation modeling. 
Emphasis was placed on the mediating role of the presence of meaning in life, both 
in the relationship between self-esteem and subjective well-being, and in the 
relationship between self-esteem and subjective well-being. On the other hand, 
taking into consideration that all the variables of the current research were 
positively related, it can be concluded that these findings echo previous results 
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mentioned in the literature regarding the direct relationship between optimism, self-
esteem, and subjective well-being (Seligman, 1998, 2013; Wrosch and Scheier, 2003). 
Despite the existence of studies supporting associations between pairs of these 
variables, analysis of the simultaneous relationships between these variables, 
pointing out the mediating role of the presence of meaning in life, is an unexplored 
topic. Thus a sense of meaning in life not only has a motivational role but is also an 
important resource that mediates the relation between self-esteem or optimism and 
subjective well-being. School psychologists need to take this into consideration 
when designing programs of personal development, by including introspective 
inquiries and self-acceptance activities that could impact identity achievement, 
finding a consistent sense of purpose, highly valued life goals or meaningfulness in 
life. Educational implications include the point that promoting self-esteem and 
optimism can influence the presence of meaning in life, which in turn contributes 
to subjective well-being.  

Received at: 8.08.2016 
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REZUMAT 

Rolul de mediere al prezenţei sensului în viaţă, în relaţiile dintre optimism şi stima de sine, pe 
de o parte, şi bunăstarea subiectivă, pe de altă parte, este un subiect mai puţin explorat în literatura de 
specialitate. Studiul de faţă extinde cercetările anterioare referitoare la starea de bine psihic subiectiv, 
folosind modelarea ecuaţiei structurale, într-un eşantion de 340 de studenţi. Ipotezele cercetării au 
presupus: corelaţii pozitive între stima de sine, auto-eficacitate, optimism, prezenţa sensului în viaţă şi 
starea de bine psihic subiectiv; grad bun de adecvare a modelului specificat referitor la relaţia dintre 
variabilele exogene – optimismul, stima de sine şi auto-eficacitate – şi variabilele endogene – 
prezenţa sensului în viaţă şi starea de bine psihic subiectiv; efectele directe şi indirecte ale stimei de 
sine şi optimismului asupra stării de bine psihic subiectiv. Instrumentele utilizate în acest studiu au 
inclus măsurători de tip self-report, care s-au evidenţiat prin bune calităţi psihometrice cum ar fi 
consistenţa internă. Modelele mediaţionale propuse au fost verificate cu testul de mediere în AMOS, 
folosind metoda bootstrapping. Ipotezele cercetării au fost validate. Indicii absoluţi au evidenţiat o 
potrivire excelentă a modelului specificat la datele de eşantionare. Analiza multivariată a relevat o 
relaţie directă semnificativă între optimism sau stima de sine şi starea de bine psihic subiectiv, chiar şi 
după controlul rolului mediator al prezenţei sensului în viaţă. Auto-eficacitatea s-a dovedit a fi 
predictor al stării de bine psihic subiectiv. Rezultatele au sugerat că promovarea stimei de sine şi 
optimismului poate influenţa prezenţa sensului în viaţă, care, la rândul său, contribuie la starea de 
bine psihic subiectiv. Au fost menţionate implicaţiile practice ale rezultatelor obţinute. 
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Abstract 

By this article we intend, in our approach, to offer a model for analyzing the child’s personality 
at puberty with poor social skills from two perspectives: psychological profile and sociometric status. 
These, together, offer the chance of a joint action of an interdisciplinary team consisting of 
psychologists, physicians, social workers, teachers, parents, and other persons authorized to work 
with such children at puberty.  

Thus, through specific means, overt behavior of a child at puberty is understood in nuance, 
providing a broad perspective of diagnosis. Realizing the psychological profiling and the sociometric 
description of the relations of a child with mental retardation in relation to himself and the affiliation 
with groups, this provides a broad perspective of analysis of the psychosomatic and social 
environment in which he leads his life. Through this study we provide a model for the full case story; 
a major interest is not only for the mathematical and demographical statistics, but also for the 
approach to the child`s emotions at puberty by his discursive expressing of his feelings and ebullience, thus 
having access to the lexical universe of the child at puberty, to his verbal, nonverbal and paraverbal 
language.  

A child with medium mental retardation has poor social skills as a result of psychosomatic 
disorders and social-emotional development. The weak development of the social skills is manifested 
by socially inept behavior, which leads to poor psychological comfort and a low self-esteem, it 
confirms the two assumptions, which are confirmed by two hypotheses, valid after analyzing data 
collected. 

We believe that this study represents a particular interest for the staff working directly with the 
child at puberty, one which has poor social skills, from the field of clinical psychology, pedagogy and 
special psychopedagogy, social assistance, school medicine and child psychiatry. 

Cuvinte-cheie: competenţă socială, puber, retard mintal, biografia vieţii, anamneză, sociogramă. 

Keywords: social competence, puber, mental retardation, life biography, anamnesis sociogram. 

1. INTRODUCERE 

În integrarea socială a unui puber cu retard mintal mediu, copilul este privit şi 
ca o individualitate, dar şi ca un membru al grupurilor sociale de apartenenţă: clasa 
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de elevi, grupurile de joacă, familie etc. În integrare, personalitatea copilului, 
individualitatea sa, este în consens cu aşteptările grupului, iar grupul oferă confort 
psihologic. Este o relaţie de bisens care se analizează contextual. 

Formarea competenţelor sociale reprezintă un prim pas, dar nu este necesar 
numai a impune un demers terapeutic, ci şi a-l justifica în contextul creării unei 
relaţii de colaborare. În demersul de alegere a unei strategii de intervenţie psiho-
terapeutică, fundamentală este şi cunoaşterea contextului, situaţiilor şi experienţei 
puberului. Pentru aceasta, realizarea unei anamneze este oportună.  

1.1. COMPETENŢA ŞI APTITUDINEA 

Actualmente, participăm la o schimbare de paradigmă în domeniul ştiinţelor 
educaţiei: în actul educaţional, formarea de competenţe reprezintă un demers central. 
Astfel, transmiterea de cunoştinţe nu mai reprezintă o miză în sine, ci un mijloc de 
a ajunge spre competenţă: persoana competentă nu trebuie doar să înveţe (să asimileze 
cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a performa), ci şi să exprime explicaţii, 
opinii privind modul în care a realizat, atitudini reflexive, operaţionalizări de concepte 
şi dezvoltarea modalităţilor/mijloacelor de a ajunge la performanţe şi mai înalte cu 
resurse mai puţine.  

Referindu-se la implicaţiile sociale ale repertoriului individual de abilităţi şi 
competenţe, Leona Tyler argumenta necesitatea dezvoltării competenţelor: „Cu cât 
oamenii vor avea mai multe competenţe cu atât va fi mai bine pentru fiecare dintre 
noi şi este esenţial pentru funcţionarea unei societăţi complexe ca indivizii să-şi 
dezvolte repertorii diferite de competenţe” (Tyler şi alţii, 1978, p. 105). În plan 
subiectiv-psihologic, competenţa este „capacitate într-un domeniu dat sau de a 
produce” (Doron, 1999, p. 153). Prin competenţă se ajunge la acţiunea sinergetică a 
cunoştinţelor, aptitudinilor, deprinderilor, priceperilor, capacităţilor, abilităţilor şi 
trăsăturilor temperamental-caracterologice care conduc la performanţă. Competenţa 
„face atingere la conceptul performanţă” (Dragomir, 2016, p. 3), detaşându-se de 
conceptul skill şi constând în depăşirea productivităţii standard, superioară sub raport 
cantitativ şi/sau calitativ. „Competenţele sunt ansambluri integrate de capacitate şi 
abilităţi de aplicare, operare şi transfer al achiziţiilor, care permit desfăşurarea 
eficientă a unei activităţi, utilizarea în mod funcţional a cunoştinţelor, principiilor 
şi deprinderilor dobândite, în diferite contexte formale, neformale şi informale” 
(Ionescu, 2003, p. 83). 

1.2. COMPETENŢA SOCIALĂ 

Pentru a delimita competenţa socială, pornim de la conceptul de aptitudine. 
Prin aptitudine se „înţelege însuşire sau sisteme de însuşiri ale subiectului, mijlocind 
reuşita într-o activitate, posibilitatea de a acţiona şi obţine performanţe, factor al 
persoanei ce facilitează cunoaşterea, practica, elaborările tehnice şi artistice şi 
comunicarea” (Popescu-Neveanu, 1978, p. 59). Deprinderea, abilitatea şi aptitudinea 
sunt cele care condiţionează substratul competenţelor. Competenţa socială presupune 
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un tip de comportament ce conduce la performanţa socială (Chelcea, 1998). Psihologul 
englez M. Argyle (Moscovici, 1998) a propus un model descriptiv şi explicativ al 
competenţelor sociale, în care diferenţiază şapte componente:  

• Asertivitatea (caracteristica unei persoane care îşi exprimă cu uşurinţă 
punctul de vedere şi interesele); 

• Gratificaţia (a acorda o recompensă); 
• Sprijinul; 
• Comunicarea nonverbală, paraverbală şi comunicarea verbală;  
• Empatia (înţelegerea sentimentelor trăite de celălalt); 
• Cooperarea; 
• Cunoaşterea şi rezolvarea problemelor;  
• Prezentarea de sine. 
Competenţele sociale pe care trebuie să şi le dezvolte o persoană sunt 

utilizabile în funcţie de contextele situaţionale, dar şi de descriptorii demografici: 
sex, vârstă, religie, ocupaţie, statut socio-profesional/clasă socială etc. Formarea 
competenţelor sociale şi actul manifest al acestora în repertoriul comportamental 
sunt complete şi echilibrate, însă dezvoltarea unei componente sau alta a competenţei 
sociale este în funcţie de utilitatea sa. De exemplu, comunicarea este o componentă 
extrem de activă pentru o persoană care lucrează în sistemul de vânzări, similar cu 
sprijinul pentru un asistent social.  

Adaptarea socială şi adaptarea la mediul social sunt concepte diferite, dar în 
corelaţie cu cel de competenţă socială. Capacitatea de adaptare la un mediu social 
presupune ca individul să se conformeze comportamental specificului comunităţii/ 
grupului, având un bun confort psihologic: fără a dezvolta angoase, frustrări, 
nemulţumiri. Adaptarea socială presupune mai mult decât integrarea în mediul social, 
nu numai asimilarea modelelor comportamentale, dar şi valorizarea lor, participarea 
activă la păstrarea şi dezvoltarea mediului social la care s-a adaptat persoana.  

1.3. COMPETENŢA SOCIALĂ ŞI SĂNĂTATEA MINTALĂ 

Includem în rândul persoanelor incompetente social sau cu slab dezvoltate 
competenţe sociale şi persoanele cu retard mintal sau intelect liminal, persoanele 
alienate mintal care prin comportamentul lor dovedesc: nevrotism, depresie, 
schizofrenie, delicvenţă etc. Unii devin social incompetenţi şi în urma unei socializări 
greşite prin anturaj, cogniţii, stereotipuri, eşec social; de aici rezultă o respingere şi 
o izolare socială, provocând depresie şi anxietate, manifestând abateri de conduită 
sau tulburări de comportament (Trower, Bryant şi Argyle, 1978). Nevoia de apreciere 
vine din partea unor grupuri anomice şi astfel poate crea o adevărată spirală a 
delincvenţei, a delincvenţei juvenile. 

Sprijinul social este foarte important pentru sănătatea mentală. Se regăseşte în 
a fi iubit, acceptat ca parte dintr-o reţea socială, bucurându-se de companie, sprijin 
emoţional şi ajutor serios. „Este necesară evaluarea şi ameliorarea prin intervenţii 
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psihosociale a problemelor sociale acute (reducerea comportamentelor opoziţionale 
şi agresive, creşterea competenţelor sociale şi a deprinderilor de rezolvare a 
problemelor)” (Şipoş şi alţii, 2010, p. 72). 

1.4. ABORDAREA EPISTEMOLOGICĂ A COMPETENŢELOR SOCIALE  
ALE PUBERILOR 

Psihologul Ioana Mărculescu publică studiul „Intervenţia de tip cognitiv- 
comportamental în lucrul cu copiii cu retard mintal” în Anuarul Grupurilor de Risc 
(2012), concluzionând că „atitudinea educativă a persoanelor semnificative pentru 
copil să-l ajute să-şi consolideze un repertoriu cât mai vast de comportamente 
adaptative, cu scopul de a creşte rata succeselor de a scădea riscul adaptării unor 
comportamente de risc” (Mărculescu, 2012, p. 75–76). 

În cadrul proiectului „Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala 
socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin 
cercetare”, al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, coordonat de prof. dr. 
Maria Roth, are ca obiectiv identificarea grupurilor care prezintă nivel ridicat de 
vulnerabilitate din punct de vedere al dimensiunilor sociale, al psihopatologiei, 
respectiv al tulburărilor de comportament depistate. S-a realizat un studiu care 
evaluează răspunsurile adolescenţilor cu tulburări psihice (potenţial factor de risc) 
la aplicarea chestionarului PSS (Profilul Succesului Şcolar). Concluzia studiului 
arată că „creşterea ponderii educaţiei sanitare în şcoli vizând dezvoltarea unui stil 
de viaţă sănătos şi formarea competenţelor sociale” (Popescu, 2014, p. 68) duce la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi ameliorarea manifestărilor specifice tulburărilor de 
dezvoltare. 

2. PROFILUL PSIHOLOGIC ŞI PEISAJUL SOCIOMETRIC  
AL UNUI PUBER CU INTELECT LIMINAL 

Având în vedere contextul situaţional al cercetării noastre, am optat pentru 
strategia cercetării psihopatologice, longitudinal-cazuistică (Zlate, 2000, p. 28–56).  

În construirea profilului psihologic, am optat pentru metodele clinice de evaluare 
a personalităţii (anamneza/metoda biografică, studiul de caz, convorbirea etc). Prin 
specificul demersului, includem elemente de cercetare narativă în lucrarea noastră. 
„Utilizarea potenţialului narativ al materialelor supuse cercetării poate fi atât un 
adaos la inventarul deja existent de metode tradiţionale [...], cât şi o alternativă a 
instrumentelor de cercetare mai degrabă sterile” (Lieblich şi alţii, 2006, p. 9) 
„Metodele de cercetare moderne permit specialiştilor să avanseze în mod gradat 
către înţelegerea celor mai importante relaţii umane. [...] Metodele moderne promit 
puţin progres” (King, 2006, p. 307). Pentru noi, metodele clinice de evaluare sunt 
oportune pentru că dorim orientare predominant calitativă: cunoaşterea amănunţită 
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a persoanei şi urmărirea evoluţiei sale, în lipsa unor criterii precise de interpretare. 
„În medicină, dar mai ales în psihologie şi psihiatrie interviurile, dialogurile 
prelungite au o importanţă foarte mare” (De Castilla, 2004, p. 6). 

În construirea peisajului sociometric, am optat pentru sociogramă, ca principala 
formă de a cunoaşte relaţiile preferenţiale dintre puber şi principalele grupuri 
majore de apartenenţă: clasa de elevi şi familia. 

2.1. DEMERSUL INVESTIGATIV: INSTRUMENTELE CERCETĂRII  
ŞI DESIGN METODOLOGIC 

2.1.1. Scop şi obiective 
Scopul demersului nostru este prezentarea unui model de bună practică 

privind culegerea de date despre un puber cu retard mintal mediu. 
Ca obiective, ne-am propus prezentarea unui model de fişă biografică şi a 

unui model de interpretare a datelor în cazul unei sociograme aplicate pentru 
colectivul de elevi unde este integrat puberul. 

2.1.2. Ipoteze 
Pornim de la premisa că elevii dovedesc sinceritate prin răspunsurile lor cu 

privire la opţiunile de a alege sau nu colaborarea cu un puber cu retard mintal 
mediu. O ipoteză vizează uşoara izolare a puberului cu retard mintal în cadrul 
grupului. O alta are în vedere tendinţa puberului cu retard mintal de a alege să 
colaboreze cu alţi puberi asemănători lui: cu retard mintal. 

2.1.3. Metode şi tehnici de cercetare 
Studiul de caz este o metodă care îşi ia drept subiect un caz singular sau 

câteva exemple dintr-o entitate socială şi foloseşte o varietate de tehnici pentru 
studiul lor. În contextul nostru, studiul de caz este folosit pentru a spori cunoştinţele cu 
privire la indivizi. Aceasta este strategia preferată atunci când se pun întrebări 
Cum?, De ce?. 

Metoda biografică (anamneza) reprezintă realizarea unui istoric al unui subiect. 
În cazul nostru sunt înregistrate prin fişa de anamneză date care influenţează 
comportamentul subiectului. În psihologie, metoda biografică implică o „analiză a 
datelor privind trecutul unei persoane şi a modului ei actual de existenţă” 
(Cosmovici, 1996, p. 35). Anamneza contribuie, alături de alte metode, la stabilirea 
profilului personalităţii subiectului, a elevului în cazul nostru, dar şi la explicarea 
comportamentului său actual. Recoltarea informaţiilor/culegerea datelor se face pe 
două căi: direct şi indirect. Calea indirectă constă în studiul documentelor sociale 
(a documentelor şcolare), iar calea directă prin convorbire şi observaţie sistematică. 

Convorbirea permite „decodarea mai directă a vieţii interioare a individului, a 
intenţiilor ce stau la baza comportamentului, a opiniilor, atitudinilor, intereselor, 
convingerilor, aspiraţiilor, conflictelor, prejudecăţilor şi mentalităţilor, sentimentelor şi 
valorilor” (Zlate, 2000, p. 41). Textele scrise în ghilimele, pe parcursul fişei de 
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anamneză psihologică, redau cu cuvinte proprii subiectului realitatea psihosocială 
solicitată prin formular, pentru a favoriza accesul cititorului la vocabularul puberului, 
la limbajul său verbal. 

Sociometria, în opinia lui Moreno, românul de origine italiană care a 
fundamentat această metodă în domeniul ştiinţelor socioumane, are rolul de a 
„studia matematic caracterele psihologice ale unei populaţii” (Ferréol şi alţii, 1998, 
p. 207). Pentru noi, se face prin folosirea metodelor sociometrice, care implică 
sociograma şi sociomatricea. Aplicarea testului sociometric ne oferă nu numai 
perspectiva cunoaşterii atragerilor şi respingerilor exprimate cu privire la puber, 
obiect al studiului nostru de caz, ci şi o privire de ansamblu pentru întreg colectivul 
de elevi, ca grup de apartenenţă, de muncă. Sociomatricea reprezintă un tabel cu 
dublă intrare, în care sunt consemnate toate alegerile sau respingerile reciproce 
emise şi primite de fiecare. Sociograma reprezintă redarea grafică a relaţiilor 
afectiv-simpatetice. Aceasta poate fi individuală (redă situaţia relaţiilor afective ale 
unui singur membru al grupului) şi colectivă (redă relaţiile dintre toţi membrii 
grupului). Testul sociometric „se prezintă ca o tehnică de factură cantitativă ce 
permite descrierea jocului de forţe care aproprie sau îndepărtează membrii unui 
grup” (Ferréol şi alţii, 1998, p. 207). În cazul nostru, indicatorii sociometrici descriu 
un grup lipsit de solidaritate ca urmare a lipsei de omogenitate, apariţia de clici. 

2.2. CULEGEREA ŞI ANALIZA DATELOR 

2.2.1. Aspecte psiho-sociale şi interacţiunea puberului cu un grup de 
apartenenţă: clasa de elevi 

Suspicionăm rezonabil că un impediment pentru buna integrare a puberului îl 
reprezintă şi aspectul său fizic, deoarece la nivelul gurii, elevul prezintă o 
deformare fiziologică, fapt ce nu conferă un aspect plăcut. Mai mult, ca urmare a 
deficitului de intelect, este ocolit. Alegerea preferenţială este evitată şi ca urmare a 
igienei corporale precare. 

Puberul i-a ales, în preferinţele sale, şi pe C.O., C.I., A.I. Cei trei, într-o 
convorbire sistematizată, au precizat că încearcă să-l ajute pe B.T.S., dar igiena 
corporală este un factor defavorizant. Au precizat că nu îi pot reproşa lui B.T.S. 
abateri de conduită frecvente şi grave care să le pericliteze interesul sau confortul 
psihologic al grupului, cu toate că la începutul anului şcolar elevul B.T.S. aborda 
fetele din clasă exprimând mesaje cu caracter vulgar şi conţinut sexual. Au mai 
sesizat că, pe parcursul anului şcolar, acest comportament a fost educat, iar la 
sfârşitul anului şcolar, B.T.S. nu mai manifestă astfel de comportamente disruptive. 

Familia în care elevul este integrat este de etnie rromă (asistenţii maternali 
sunt de etnie rromă), similar lui B.T.S., şi estimează că igiena elevului este optimă. 

Secţiunea de sociogramă, în cazul lui B.T.S., arată că elevul depune efort 
susţinut pentru a se integra în grup. El, prin preferinţele exprimate, îşi manifestă 
interesul de a lucra nu numai cu membrii grupului similar, cum este cazul B.D.I., 
caz de dublă alegere reciprocă, ci şi cu elevi care nu au C.E.S. 
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Figura nr. 1. Secţiunea sociograma clasei: cazul B.T.S. 

 
Figura nr. 2. Scoruri preferenţiale exprimate la adresa B.T.S. 

Scorurile preferenţiale ale lui B.T.S. au fost totalizate prin adunarea 
punctajelor atribuite în funcţie de poziţia pe care a fost menţionat, dacă a fost 
precizat, de către ceilalţi membri ai grupului, la diferitele întrebări ale chestionarului, 
astfel: 

• dacă a fost precizat ca o primă menţiune, s-a acordat un punctaj de trei;  
• pentru a doua preferinţă au fost atribuite două puncte;  
• iar dacă a fost menţionată a treia preferinţă, s-a acordat un punct. 
Scorurile preferenţiale atribuite B.T.S. au un puternic caracter negativ, în 

sensul că, cu o singură excepţie, nimeni nu l-a menţionat ca preferinţă în a lucra cu 
el în cadrul unei activităţi şcolare, extraşcolare sau de timp liber.  
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Puberul a fost menţionat pe prima poziţie, deci cu un scor statistic de 3, în 
contextul de a lucra în echipă cu o altă elevă cu C.E.S. pentru a realiza activităţi 
şcolare cu scop evaluativ: proiecte, realizare de referat şi portofolii, alte forme de 
lucrări cu scop evaluativ. Această opţiune este exprimată reciproc, ceea ce înseamnă că 
cei doi elevi şi-au asumat lucrul în echipă ca o limită a deficienţei pe care o au. 
Este interesant că B.T.S. nu a fost ales ca preferinţă nici de colegul său cu C.E.S., 
P.S.G., deşi, în nenumărate rânduri, cei doi elevi, în fapt, lucrează împreună sau 
chiar se joacă împreună.  

Un fapt pozitiv este acela că, în comparaţie cu alţi membri ai grupului, 
respingerile nu totalizează un scor ridicat. Astfel, respingerile exprimate la adresa 
B.T.S. se poziţionează pe locurile II şi al III-lea, ceea ce presupune că el, prin 
comportamentul său, nu creează disconfort pentru ceilalţi, nu îi deranjează prin 
atitudinile şi faptele sale. 

În fapt, preferinţele exprimate de membrii grupului de apartenenţă analizat în 
scris nu surprind realitatea, ci doar intenţia lor. 

Calculul indicelui de status preferenţial are caracter negativ, este de –1.56, 
ceea ce presupune că elevul este tolerat de colegii săi de clasă, dar nu este integrat 
eficient în colectivul clasei, în mod real. Comparativ cu alţi colegi, elevul este 
poziţionat pe locul 26 ca preferinţe exprimate, dintr-un total de 33.  

2.2.2. Fişă de anamneză psihologică B.T.S. 
Numele şi prenumele: B.T.S. 
Data naşterii, localitatea: 23.10.2003, loc. J., jud. T. 
Domiciliul stabil al părinţilor: nu se cunoaşte, abandon familial 
Profesia: elev 
Studii anterioare: grădiniţa în învăţământul special, ciclul şcolar primar în 

învăţământul special-integrat 

1. Date asupra mediului familial – structura familiei 

a) Familia 
Numele 

membrilor 
familiei 

Vârsta 
părinţilor 
la naştere 

Data 
naşterii 

Pregătirea 
şcolară Profesia Venituri Observaţii 

Tata  – 
Mama  P. 

Fraţi – 
19 25.04. 1983

Absolvire 
studii 
gimnaziale 

Casnică 
Fără venituri 
personale, 
asistată social

Elevul se află în 
plasament familial, 
fiind abandonat de 
părinţii biologici 

b) Atmosfera în familie (relaţiile de familie cu persoane ce dispun de funcţii 
importante; regim şi climat educativ, climat afectiv etc.) 

Puberul este în plasament familial, prin serviciile D.G.A.S.P.C., jud. T. Are 
ca reprezentant legal pe M.E., asistent maternal profesionist. 
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Relaţiile intrafamiliale sunt calde, cu mici animozităţi cauzate de abaterile 
uşoare de conduită ale B.T.S. şi ale C.I.  

C.I. a beneficiat de sprijin educaţional prin activitatea aceluiaşi profesor de 
sprijin. Relaţiile dintre membrii familiei sunt calde, bazate pe bună înţelegere şi 
implicare în activităţile casnice a tuturor celor 4 copii aflaţi în plasament maternal. 
Asistenta maternală profesionistă este de etnie rromă, dă dovadă de responsabilitate 
şi implicare, copiii aflaţi în plasament maternal fiind şi ei aparţinători ai aceleiaşi 
etnii. Soţul doamnei M.E. a fost tot asistent maternal profesionist, dar a decedat.  

 Climatul educaţional este unul favorabil dezvoltării complete şi echilibrate a 
personalităţii sale. Singurul aspect negativ îl reprezintă igiena deficitară, dar nu se 
poate vorbi de o stare igienico-sanitară neconformă, fapt confirmat şi prin rapoartele 
asistenţilor sociali care au realizat vizite la domiciliu, din partea D.G.A.S.P.C.,  
jud. T. şi P.C.D. 

Asistenta maternală nu a putut avea proprii copii şi ca atare a ales să se facă 
asistent maternal, ataşându-se afectiv de copii, implicându-se în creşterea şi educarea 
lor, ca şi cum ar fi ai ei. 

c) Ordinea în fratrie  
Din cei patru copii aflaţi în plasament maternal, B.T.S. este al III-lea, o fetiţă 

fiind mai mică cu patru ani. 
Cea mai mare este P., fata care suplineşte lipsa mamei în momentul în care 

aceasta derulează activităţi economice: fabricarea de coroane. Apoi sunt doi fraţi, 
B.T.S., mai mare cu un an decât C.F., elev la C.Ş.E.I. „P.P.N.”, mun. T. Cea mai 
mică este L.S., care studiază la Ş.G.C.D. 

d) Proiectele părinţilor privind viitorul copilului (influenţa părinţilor va 
arăta gradul de sugestibilitate, de dependenţă sau de maturizare) 

Puberul este conştient de potenţialul său psihointelectual şi are aşteptări 
conforme cu capacitatea sa de muncă şi de a învăţa.  

Familia l-a consiliat să se orienteze spre o meserie şi, în acest sens, îşi 
manifestă interesul pentru a realiza activităţi de tâmplărie şi construcţii de case din 
lemn. În scopul obţinerii unei calificări specifice, el intenţionează să urmeze cursurile 
unei şcoli profesionale şi de ucenici unde se dezvoltă competenţe specifice pentru 
lucrul în lemn, butinăritul şi fasonatul lemnului. 

Pe termen mediu, doreşte să devină tâmplar. 

2. Date privind activităţile de joacă 

a) Grupul de joacă (vârsta 3–5 ani) – existenţa şi structura grupului (detalii 
despre calităţile relaţionale si comunicaţionale)  

Puberul şi-a petrecut copilăria alături de familia maternală, de la 8 luni. 
Camarazii de joacă au fost, cel mai frecvent, ceilalţi copii aflaţi în plasament 
maternal la doamna M.E.  
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Comunitatea nu îi izolează pe copii, chiar dacă sunt de etnie rromă. 
Activităţile de joacă sunt mixte, în principal de grupuri de 4–10 copii din proximitatea 
spaţială a locuinţei asistentei maternale: copiii vecinilor şi rudelor asistentei maternale. 

Comunicarea cu copiii cogeneri este optimă, nu au fost semnalate conflicte 
majore. 

b) Preferinţa pentru anumite meserii în timpul jocului  
„Cel mai mult îmi place să mă joc pe calculator şi pe telefonul mobil. Îmi 

plac jocurile cu maşini şi J.T.A. În aer liber mă joc fotbal cu fetele cu care stau în 
plasament, acasă. Înainte mă jucam cu F., dar a plecat de la noi, din familia de 
plasament maternal la C.Ş.E.I. „C.P.” loc. R. Îmi mai place tenis, dar mă joc foarte 
rar deoarece este scumpă închirierea terenului şi mama nu îşi permite decât odată 
pe lună, în lunile din vacanţa de vară. Cel mai mult mi-aş dori să fiu tâmplar sau 
taximetrist. Nu ştiu dacă pot să devin taximetrist pentru că trebuie să învăţ mult, nu 
sunt sigur că pot să învăţ să fiu şofer. Cred că pot să fiu tâmplar că îmi place să 
lucrez cu lemnul, să repar sau să bat cuie”. 

c) Poziţia subiectului faţă de lider (faţă de autoritate)  
„Cel mai mult trebuie să o ascult pe mama (asistent maternal). Este şi normal, 

ea ne creşte şi ne educă. Este un om înţelegător câteodată, dar de multe ori mă 
ceartă, mai ales când fac prostii: vorbesc urât, mă cert cu fetele. Apoi trebuie să o 
ascult şi pe P., ea o ajută pe mama când pleacă la piaţă ca să vândă coroane. 

Nu îmi place că ne impune să facem pentru şcoală multe teme, dar nu avem 
ce face. P. este mai puţin răbdătoare cu noi, mama este mai calmă, nu ţipă la noi”. 

Prin comportamentul său, elevul are o atitudine de tolerare a autorităţii celor 
două persoane lider din familie, doamna M.E. şi P. 

3. Date asupra şcolarităţii (perioada adolescenţei 16–18 ani) – afirmarea 
Eului, structurarea liniei şi a idealului de viaţă 

a) Situaţia şcolară în urma studiului fişei şcolare 

Obiecte cu rezultate Clasa Nivel de 
studii 

Media 
anuală Mai bune Mai slabe 

Repetenţe, 
corigenţe 

a IV-a Primar S Ed. muzicală  
Ed. fizică 

Matematică  
Lb. Română Nu este cazul 

a V-a Gimnazial 6,78 
Ed. muzicală  
Ed. fizică  
Ed. tehnologică 

Matematică  
Lb. Română 
Istorie  

Nu este cazul 

a VI-a  Gimnazial 7,12 
Ed. muzicală  
Ed. fizică  
Ed. tehnologică 

Matematică  
Lb. Română 
Istorie  

Nu este cazul 

b) Succese deosebite la concursuri 
„Nu particip la concursuri cu colegii mei, aşa cum ar fi olimpiadele, pentru că 

nu pot. Am mai participat la C.Ş.E.I. „P.P.N.”, mun. T., unde am luat locul I la 
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alergare, la Maratonul toleranţei. Am fost în echipa de teatru, în cls. a IV-a, cu 
doamna prof. L.V. şi, îndrumat de domnul profesor de sprijin, mai particip cu 
compuneri le revista şcolii, «Î.»”. 

c) Manifestări în timpul lecţiei (atenţie, receptivitate, participare la discuţii – 
frecvenţa şi valoarea intervenirii etc.) 

 „În timpul lecţiilor, la ore, stau cuminte în bancă, dar de multe ori încerc să 
fiu atent la ceea ce se predă, dar nu înţeleg ceea ce ne explică doamna profesoară, 
este prea greu. Nu prea îmi fac temele pentru că este mult prea greu, dar transcriu 
enunţurile din carte, aşa cum ne-a recomandat domnul profesor de sprijin. Ca să 
învăţăm, la unele materii, domnul de sprijin ne face caiet de lucru şi din ele sunt 
luate numai câteva lecţii pentru a ni se face portofolii ale elevilor şi primim note pe el”. 

d) Modul de pregătire a lecţiilor (cu regularitate, din proprie iniţiativă, prin 
efort propriu etc.) 

„Cel mai des, îmi fac temele pentru că mă pune mami, dar mai sunt cazuri 
când le fac din propria mea iniţiativă pentru a scăpa de ele [elevul râde], adică 
transcriu cerinţele şi mai copiez, în caiet, lecţia de zi. Nu îmi place să citesc lecţiile, 
de cele mai multe ori învăţ cu mama pentru că citesc mai greu şi ea îmi povesteşte 
lecţia. Când mami este plecată mă mai ajută P., după ce ea reuşeşte să îşi facă 
temele. P. învaţă foarte bine şi va merge la facultate. Mă bucur pentru ea”. 

e) Eficienţa şcolară (comportamentul învăţării, cu sau fără strategii de 
învăţare)  

Elevul este promovat în baza adaptărilor curriculare de care beneficiază ca 
urmare a statutului său de elev integrat în învăţământul de masă cu structuri de 
sprijin, terapii specifice şi adaptare curriculară. 

Dezvoltarea intelectuală, funcţiile mnezice deficitare şi capacitatea scăzută la 
efort intelectual nu favorizează un progres susţinut al elevului în domeniile de 
studiu şcolar. Cu toate acestea, realizează progres şcolar ca urmare a exerciţiilor 
repetate, a activităţilor redundante de consolidare a cunoştinţelor achiziţionate.  

Predarea cunoştinţelor şi consolidarea lor se face adaptat, pornind de la 
conţinutul specific elevilor din învăţământul de masă din care se selectează anumite 
achiziţii. Evaluarea elevului se face diferenţiat, cel mai frecvent oral, ca urmare a 
faptului că necesită sprijin în formularea răspunsurilor şi feed-back automat. În 
lipsă feed-back-ului, el dovedeşte nesiguranţă, având sentimentul că strategia 
folosită pentru îndeplinirea sarcinilor nu este cea mai eficientă. 

f) Chiulul (absenţa sau prezenţa lui)  
„Nu lipsesc de la şcoală pentru că trebuie să îmi fac lecţiile, să nu pierd 

materiile şi să nu mai înţeleg nimic. Nu lipsesc decât dacă trebuie să merg la 
comisii, rar, la D.G.A.S.P.C. sau C.J.R.A.E. Anul trecut mergeam la terapii 
specifice la C.Ş.E.I. „P.P.N.”, mun. T., dar pierdeam ziua de vineri de la şcoală şi 
aveam probleme la clasă, la promovarea în următorul an şcolar”. 
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g) Factorii explicativi ai succesului sau ai insuccesului (aptitudini, sârguinţă, 
interes, deprinderi de muncă, lacune în pregătirea şcolară, aspiraţii profesionale, 
stare de sănătate, condiţii de mediu etc.) 

„Cu doamna de franceză mă înţeleg foarte bine şi de aceea aici am succes, 
chiar dacă nu pot învăţa să vorbesc în franceză, sunt multe lucruri pe care le 
apreciază. La educaţie tehnologică îmi place că se predă şi despre lemn. Cred că 
am succes la materiile care sunt pe înţelesul meu”. 

Elevul are mari lacune în ceea ce priveşte comunicarea în scris, prezentând 
reale dificultăţi de a înţelege mesajul dintr-un text dat. Dificultăţi de redactare a 
mesajului scris întâmpină şi în contextul în care este pus să redacteze un rezumat 
sau să îşi exprime o opinie personală. Ca urmare a orelor de sprijin educaţional, 
este capabil să transcrie texte, să transforme textul tehnoredactat în text scris 
holograf şi invers, folosind tastatura computerului. 

Tulburările de calcul matematic sunt mai mult decât evidente. Funcţiile 
mnezice deficitare fac imposibilă asimilarea tablei înmulţirii şi a împărţirii. Dacă 
memoria de lucru este liminal dezvoltată, memoria semantică prezintă retard major 
de dezvoltare, capacităţile mnezice ale elevului fiind mai mult decât insuficiente 
pentru a face faţă programei şcolare specifice învăţământului de masă. Cunoştinţele 
de matematică sunt la nivel minim, reţinând câteva informaţii orientative şi în acest 
sens adaptarea curriculară reprezintă un real suport privind promovabilitatea sa. 

Condiţiile de mediu, de dezvoltare ale elevului sunt favorabile, dar starea de 
sănătate mintală este precară, elevul fiind diagnosticat cu deficienţă mintală medie, 
tulburări multiple şi asociate. Coeficientul de inteligenţă al elevului este de 41, 
fiind evaluat cu WISK. 

4. Integrarea socială a elevului (vârsta 3–7 ani – adaptarea şi integrarea 
şcolară) 

A. Conduita în familie 

a) Faţă de părinţi (ascultare, ataşament, independenţă, nesupunere etc.) 
„Nu am văzut-o niciodată pe mama mea naturală, cea biologică. Nici de tata 

nu am auzit, doar ştiu despre el că are un nume unguresc, dar nu l-am reţinut. Am 
crescut, de la trei ani, la doamna asistentă maternală, care cred că îmi este ca o 
mamă şi normal că o iubesc ca pe o mamă. Tatăl meu a decedat, soţul asistentei 
maternale”. 

b) Relaţiile cu fraţii (ocrotire, înţelegere, dominare etc.) 
„Cu surorile vitrege, câteodată, ne mai certăm, dar nu ne urâm niciodată. 

Când mami pleacă, P. este cea care are grijă de noi şi pe ea trebuie să o ascultăm: 
mie îmi cere să fac curat în casă, prin curte facem curat cu toţii, cu rândul, ca elevii 
de serviciu de la şcoală. Cea mai leneşă este I., ei îi place să se uite la televizor”. 

Serviciul de asistenţă socială al P.C.D., în ancheta socială realizată, relevă că 
condiţiile optime de trai şi relaţiile cu fraţii sunt normale. 
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c) Participare la activitatea familiei (autoservire, ajutorare etc.) 
„Mami este cea care găteşte, ea spală vasele şi ne pune masa. Curat în bucătărie 

facem cu toţii, pe rând, ca şi cum am fi elevi de serviciu. Mie îmi place să fac curat. 
Nu am nevoie de ajutor ca să mănânc sau să mă spăl”. 

Elevul are autonomia personală optim dezvoltată: mănâncă, îşi face igiena 
corporală şi se îmbracă independent. 

B. Conduita în şcoală 

a) Relaţiile elev – profesori (disciplinat, politicos, docil, rezervat, imper-
tinent etc.) 

„Cu profesorii mă înţeleg cel mai bine. Cu doamna dirigintă mă înţeleg aşa şi 
aşa. Cu dl. de sprijin, mă înţeleg bine, îmi face morală dacă nu sunt atent la ceea ce 
spune, când mă uit pe pereţi. Cu doamna de matematică mă înţeleg bine şi cred că 
mă apreciază, la fel ca şi dl. de sprijin, dl. de geografie şi istorie, doamna de engleză şi 
de franceză. Nu mă apreciază doamna de engleză opţional, doamna de desen mă 
apreciază foarte rar. Cu domnul de muzică mă înţeleg foarte bine, la fel şi cu 
domnul director, la religie, şi domnul psiholog la sprijin”. 

Puberul nu dovedeşte comportament ostentativ-opozant faţă de cadrele 
didactice, dovedeşte atitudine uşor agresivă verbal faţă de cadrele didactice cărora 
le face proces de intenţie cu privire la situaţia şcolară: „Doamna de engleză 
opţional vrea să mă lase repetent şi de aceea nu mă comport frumos la ore”. 

b) Relaţia cu persoanele importante (primul învăţător, primul diriginte)  
„Nu ştiu dacă doamna învăţătoare mă iubea, dar încerca să mă ajute să învăţ 

când avea timp. Aveam multe lucruri pe care nu le ştiam comparativ cu colegii mei 
de clasă”. 

Puberul rememorează cu afectivitate imaginea cadrului didactic din ciclul 
primar ce a avut status de învăţător. O descrie pe învăţătoare cu realism şi pragmatism 
ca urmare şi a activităţilor de sprijin educaţional prin care elevul nu a fost încurajat 
să dezvolte o dependenţă afectivă faţă de învăţător, care îi cauza, la trecerea în 
ciclul gimnazial, risc de depresie. 

c) Relaţiile cu colegii (solidaritate, colegialitate, prietenie, rezervă, tendinţă 
de dominare sau de supunere, egoism, apreciere, influenţa lui în cadrul colecti-
vului etc.) 

Sociograma clasei nu îl plasează pe elev în contexte de prietenie cu mulţi 
colegi din clasa sa, dar nicio ostilitate proeminentă. 

Având în vedere că are C.E.S., era oarecum normal că dubla alegere în ceea 
ce priveşte relaţiile empatice să fie cu alţi elevi asemeni lui. Şi totuşi, dacă în cazul 
B.D.I. avem dublă alegere, în cazul lui P.S.G., tot elev cu C.E.S., există doar relaţii 
de indiferenţă. Acest fapt este explicabil prin prisma faptului că grupul în care este 
integrat s-a format din două clase din ciclul primar, iar elevul P.S.G. provine din 
cealaltă clasă de elevi faţă de cei doi elevi prieteni. 
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Se autoevaluează ca fiind prietenos şi iubit de colegi, nu se simte izolat şi ştie 
că nu poate cere prietenie decât colegilor care doresc să i-o acorde, dreptul de a fi 
prieten cu cineva se limitează de dreptul lui de a decide dacă vrea să fie prieten cu tine. 

d) Interese manifestate pentru anumite meserii 
Puberul este conştient de potenţialul său psihointelectual şi expectanţele sale 

sunt conforme cu capacitatea sa de muncă fizică şi intelectuală. În acest sens, 
doreşte să devină tâmplar, considerând că, pe parcursul studiilor profesionale şi 
tehnice, poate dezvolta deprinderi de muncă specifice activităţii de tâmplar.  

Pentru a susţine aşteptările sale, la orele de sprijin elevul este pus să lucreze 
cu un traforaj în lemn şi să realizeze activităţi de pirogravură, fapt ce îi stimulează 
interesul şi îl motivează extrinsec pentru a-şi însuşi cunoştinţe matematice. 

C. Conduita între prieteni (natura prietenilor, rolul în grup, influenţe 
asupra elevului etc.) 

Specific vârstei, nu se poate spune că între puber şi cogeneri cunoscuţi s-au 
stabilit relaţii de prietenie, ci, mai degrabă, sunt camarazi de joacă.  

Natura prieteniilor dezvoltate cu colegii lui de clasă este dovedită de sprijin 
în activităţile de învăţare, dar şi activităţi de joacă. Nu face parte din preferinţele 
colegilor lui de joacă exprimate prin testul sociometric. 

În contextul autoaprecierii, consideră că are prieteni, oferind exemple în acest 
sens din rândul colegilor lui, cum ar fi A.I., C.I. şi C.O. 

Reţeaua sa personală este limitată, conform celor precizate, la persoanele 
cunoscute din proximitatea spaţială a comunităţii sale (vecini), colegi de şcoală şi 
familia maternală. 

5. Caracteristicile personalităţii 

a) Procese intelectuale (nivel de dezvoltare intelectuală, memorie, gândire, 
imaginaţie, limbaj etc.) 

Elevul are retard mintal, nivel mediu, conform evaluărilor inteligenţei, realizate 
cu WISK IV. 

Gândirea elevului este preponderant raţional-logică, capacitate reproductivă 
organizată după rigori clar sistematizate. Capacitatea de a gândi este limitată de 
dizabilitatea elevului, şi în acest context capacitatea de rezolvare de probleme şi 
găsire de soluţii este extrem de redusă, fiind nevoie de intervenţia unui adult pentru 
identificarea de soluţii optime. 

Imaginaţia elevului este săracă, specifică unui copil cu retard mintal mediu, 
dar reproductivă.  

Capacitatea de memorare a elevului este foarte scăzută, funcţiile sale mnezice 
sunt deficitare. Memoria de lucru a elevului este optim dezvoltată, memoria semantică 
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prezintă evidente tulburări de funcţionare, elevul fiind în incapacitatea de a 
memora texte sau tabla înmulţirii. Memoria vizuală este dezvoltată la nivel mediu, 
elevul având capacitate de orientare în spaţiu în contexte cu dificultate mică. 

Limbajul elevului este sărac, dar este capabil să-şi exprime oral sentimentele, 
trăirile, să ofere informaţii sau opinii despre lucruri uzuale. Masa vocabularului său 
este restrânsă, încercările de dezvoltare a vocabularului realizându-se prin activităţi 
de sprijin educaţional concretizate prin lecturi de text. Capacitatea scăzută de 
memorare semantică împiedică asimilarea de noi termeni în vocabularul de bază al 
elevului. 

b) Trăsături de afectivitate (sentimente legate de personalitate, reacţii faţă 
de succes şi insucces, sensibilitate, timiditate, echilibru emotiv etc.) 

Puberul trăieşte cu intensitate satisfacţia propriilor realizări şi este coleric 
când se consideră nedreptăţit. Succesul şi insuccesul sunt exprimate prin etalarea 
unor comportamente adecvate, raţional-logice, cu dezinvoltură, fără a dovedi timiditate 
exagerată sau altă formă de instabilitate afectiv-emoţională.  

Nu se poate spune că dovedeşte dezechilibre în exprimarea sentimentelor de 
bucurie/satisfacţie, deznădejde/insatisfacţie. Reacţiile sale sunt echilibrate, normale, 
fără a atinge aria patologicului. 

c) Aptitudini, interese, aspiraţii – evidenţiate prin activităţile şcolare şi 
preocupările din timpul liber 

„Eu aş vrea, în timpul liber, să plec la plimbare, cu bicicleta şi să mă joc pe 
telefon sau calculator”. 

În activităţile extraşcolare, a dovedit că are capacitatea de a se implica în 
activităţile gospodăreşti cu privire la igienizarea spaţiilor, amenajarea spaţiilor de 
derulare a activităţilor. Nu dovedeşte competenţe sau aptitudini deosebite în 
ornamentare sau ergonomie a spaţiului locativ pentru realizarea activităţilor şcolare/ 
extraşcolare, dar îi place să fie implicat în activităţi de organizare. 

În timpul liber, gestionează judicios timpul, preferând atât activităţile în aer 
liber, dar şi în casă, cum ar fi jocul pe calculator, urmărirea de programe informative 
sau muzică. 

d) Încrederea în sine (capacitate de evaluare, autoreglare şi acţiune, stare 
de spirit optimistă, stenică, siguranţa în reuşita proprie şi colectivă) 

În urma interviului realizat, focalizat, semidirectiv, el dovedeşte o stimă de 
sine echilibrată, vorbind despre sine cu realism. 

Aşteptările sale de la viitor sunt construite cu realism, în baza capacităţii sale 
de a face (a gândi, a realiza), atât în ceea ce priveşte integrarea pe piaţa muncii, ca 
perspectivă, ca finalitate a procesului instructiv-educaţional, dar şi pe termen scurt, 
cu privire la materiile de studiu. 

Autoevaluarea se face cu realism, critic, fără a dovedi o stimă de sine scăzută 
sau ridicată. 
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6. Trăsături de temperament 

a) Energie (capacitate de efort, rezistenţă la oboseală), mobilitate (ritm de 
activitate, adaptare la situaţii noi) şi echilibru psihic (stăpânire de sine, 
impulsivitate) 

Puberul are o capacitate scăzută la efort intelectual susţinut, recomandarea 
fiind aceea că în timpul realizării sarcinilor care solicită efort intelectual să ia pauze 
de 10 minute după fiecare 20 minute de efort susţinut. În ceea ce priveşte capacitatea 
de efort fizic, aceasta nu a fost testată, neexistând contexte situaţionale unde să se 
poată realiza. 

Rezistenţa la frustrare este ridicată, dovedind stăpânire de sine şi evitând 
situaţiile în care să fie impulsiv. Menţionăm că, în anii şcolari anteriori sunt 
înregistrate situaţii în care dovedea impulsivitate şi comportamente ostentativ-
opozante, în contextul în care nu se simţea apreciat/recompensat pentru efortul 
realizat, dar ca urmare a şedinţelor de terapie cognitiv-comportamentale, evoluţia 
repertoriului comportamental a favorizat dezvoltarea unei stăpâniri de sine bine 
conturate. 

b) Introversiune (închis, retras) – extraversiune (deschis, sociabil): – deschis – 
disponibilitatea de a-şi relata obiectiv şi sincer trecutul 

Prin observarea comportamentului său, putem estima că este extrovertit. 
Chiar dacă nu reuşeşte să fie uşor sociabil şi ceilalţi camarazi de joacă îl evită, 
elevul este comunicativ şi depune efort pentru a se face plăcut, se retrage când 
estimează că prin comportamentul său nu este în consens cu aşteptările celorlalţi. 

c) Atitudine faţă de societate şi de oameni (comportare civilizată, solicitudine, 
ataşament faţă de colectiv, onestitate etc.) 

În general, are un comportament adaptat, civilizat, nu au fost reclamate 
abateri de conduită evidente decât la începutul anului şcolar. Am spune că are un 
comportament civilizat, în consens cu aşteptările celorlalţi şi cu regulamentul şcolar. 
Nu au fost înregistrate, până la momentul redactării prezentei comunicări, abateri 
evidente de conduită, menite să pună în pericol sănătatea sau integritatea fizică sau 
psihică a altei persoane sau grupuri, ori tulburări comportamentale grave. 

Puberul are sentimentul apartenenţei la grupurile de apartenenţă: familie, 
clasa de elevi, la colectivul şcolii, comunitate, şi în acest sens nu dezvoltă com-
portamente de revoltă ori ostile. 

d) Atitudine faţă de sine (demnitate, modestie, spirit autocritic etc.) 
B.T.S. are o stimă de sine ridicată, dar dovedeşte modestie. 

7. Aprecieri de ansamblu 

a) Pregătirea raportată la aptitudini, starea de sănătate şi condiţii de muncă 
Pentru activitatea pe care o desfăşoară conform statusului său socio-

profesional, B.T.S., elev în învăţământul special-integrat cu terapii specifice şi 
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structuri de sprijin educaţional, dovedeşte competenţe sociale inoptim dezvoltate 
pentru convieţuirea în comunitate şi grupul de elevi, dar respectă drepturile celorlalţi 
elevi în mod voluntar, conştient, fără tulburarea mediului social prin tulburări de 
comportament grave. 

Având în vedere deficienţele multiple şi asociate pe care le prezintă din 
perspectivă psihologică şi psihiatrică, face faţă, în prezenţa adaptării curriculare, la 
cerinţele programei şcolare, cu sprijin educaţional şi diferenţierea procesului predare-
consolidare-evaluare, în concordanţă cu potenţialul său intelectual. 

b) Gradul de maturizare psihică (intelectuală, afectivă, temperamentală) 
Prin nivelul de dezvoltare psiho-intelectuală, în contextul tulburărilor de 

dezvoltare şi a dizabilităţilor prezente, este subînţeles că gradul de maturizare psihică 
este sub limite normale, iar în acest context putem vorbi de o imaturitate psihică. 

Totuşi, şedinţele de terapie cognitiv-comportamentale şi antrenamentele 
comportamentale prin dezbateri de situaţie-problemă/restructurare cognitivă oferă 
perspectiva compensării dizarmoniei cognitive prin asimilarea de strategii de 
gestionare a situaţiilor conflictuale, de stres, de disconfort psihologic. 

Atenţia elevului are un puternic caracter involuntar, uşor perturbativă. 

c) Observaţii – raport (profilul psihologic) 
Cu privire la competenţele cognitive, reţinem că: 
a) elevul prezintă retard mintal mediu; 
b) elevul prezintă tulburări instrumentale (calcul matematic, exprimare şi 

recepţionare de mesaje scrise, analfabetism funcţional); 
c) funcţii mnezice deficitare (capacitate scăzută de memorare). 
Cu privire la comportament reţinem că: 
a) elevul prezintă uşoare abateri de conduită, corectabile; 
b) nu au fost semnalate tulburări evidente de comportament; 
c) elevul evită situaţiile de conflict. 
Referitor la proiecţiile asupra sinelui sau a celorlalţi reţinem că: 
a) elevul se autoapreciază conştientizând limitările intelectuale pe care le are; 
b) aşteptările sale de la viitor sunt realist construite: alegerea şcolii pentru 

continuarea studiilor, alegerea meseriei ce o va practica în vederea integrării 
socioprofesionale. 

3. CONCLUZII 

Lucrarea de faţă a avut ca obiectiv prezentarea unui model de bună practică 
privind strategia de culegerea de date despre un puber cu retard mintal mediu în 
vederea demersului de diagnoză, fază incipientă pentru demararea procesului de 
psihoterapie pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii puberului şi a membrilor grupului 
său de apartenenţă. Ne-am propus oferirea unui model de analiză a personalităţii 
puberului cu slabe competenţe sociale din două perspective: pornind de la puber 
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spre grupul său de apartenenţă şi invers, prin realizarea unui profil psihologic şi 
descrierea reţelei relaţiilor sociometrice aferente unui status sociometric. Astfel, 
prin mijloace specifice, comportamentul manifest al puberului este înţeles nuanţat, 
oferind perspectiva unei ample diagnoze. 

Ca strategie de diagnoză a aspectelor psiho-sociale, pentru realizarea profilului 
psihologic, am utilizat ca metodă de culegere a datelor anamneza/biografia vieţii. 
Aceasta a oferit şansa de a cunoaşte puberul cu slabe competenţe sociale ca 
individualitate. Folosirea unor tehnici specifice precum convorbirea ne-au permis 
accesul la viaţa psihică internă a puberului: trăirile, frământările şi aşteptările sale. 
O atenţie deosebită a fost aceea de a înregistra limbajul puberului în timpul 
expunerii discursive: am urmărit înregistrarea universului lexical al puberului, dar 
şi limbajul paraverbal şi nonverbal. Pentru a cunoaşte puberul din perspectiva 
membrului unui grup social de apartenenţă, am utilizat sociograma. Chiar dacă 
întrebările sale descriu modele de solidaritate de ansamblu asupra grupului, pozi-
ţionarea membrului în cadrul reţelei cooperare-comunicare-apartenenţă oferă şansa 
specialistului de a identifica factorii externi ce acţionează asupra lui; de a vedea 
ceea ce recunoaşte grupul cu privire la reţeaua socială ce acţionează asupra 
puberului.  

Prin aceste mijloace am putut verifica cele două ipoteze ale cercetării, ce s-au 
dovedit a fi valide în urma atentei analize a fişei de anamneză şi a sociogramei. S-a 
arătat că puberul cu slabe competenţe sociale îşi caută congeneri asemenea lui. Prin 
cealaltă ipoteză se înţelege că puberul cu slabe competenţe sociale şi cu retard 
mintal mediu este poziţionat marginal în cadrul grupului, fapt reliefat şi de alte 
cercetări din literatura de specialitate. 

În fapt, întregul design metodologic nu face nimic altceva decât să ofere un 
model de diagnoză interdisciplinar, şansa cunoaşterii unui puber cu slabe competenţe 
sociale, în cazul studiului nostru de caz, un elev cu retard mintal mediu, pe baza 
unei baterii de teste accesibile specialistului.  

Considerăm că acest studiu prezintă un interes deosebit pentru personalul 
care lucrează în mod direct cu puberul cu slabe competenţe sociale din domeniul 
psihologiei clinice şi educaţiei, pedagogiei şi psihopedagogiei speciale, asistenţei 
sociale, medicinei şcolare şi psihiatriei infantile: psihologi, cadre didactice cu 
activitate didactică în învăţământul special şi special integrat, asistenţi sociali şi 
angajaţi din sistemul de stat sau privat, de protecţie socială a copiilor şi adolescenţilor, 
cadre medicale din sistemul medical cu competenţe în domeniul psihiatriei infantile 
şi medicinei şcolare.  

Miza o poate reprezenta crearea unei echipe interdisciplinare în sensul unei 
intervenţii concentrate, gestionate de un manager de caz abilitat, cu competenţe în 
domeniu. 

Primit în redacţie la 5.10.2016 
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Mulţumiri. Cu recunoştinţă, dascălilor universitari care, cu dăruire, s-au implicat efectiv şi afectiv 
pentru formarea noastră iniţială ca oameni pentru oameni şi profesionişti în domeniul psihologiei: 
Olga Moldovan (memorabile prelegeri la cursuri şi emoţionantele rememorări ale experienţei 
profesională ca psiholog la Clinica de Psihiatrie, Cluj-Napoca), Lavinia Betea, Igant Sonia, Mirela 
Ciolac, Balaş Timar Dana (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Catedra de Psihologie). 
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REZUMAT 

Prin articolul de faţă ne-am propus, ca scop al demersului nostru, oferirea unui model de 
analiză a personalităţii puberului cu slabe competenţe sociale din două perspective: profil psihologic 
şi statut sociometric. Aceste instrumente, utilizate împreună, oferă şansa acţiunii conjugate a unei 
echipe interdisciplinare formate din psihologi, medici, asistenţi sociali, cadre didactice, părinţi, 
persoane abilitate a lucra cu astfel de puberi. 
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Astfel, prin mijloace specifice, comportamentul manifest al puberului este înţeles nuanţat, 
oferind perspectiva unei ample diagnoze. Realizarea unui profil psihologic şi descrierea relaţiilor 
sociometrice ale unui copil cu retard mintal, în raport cu el însuşi, dar şi cu grupurile de apartenenţă, 
oferă o perspectivă largă de analiză a contextului psihosomatic şi a mediului social în care el îşi duce 
viaţa. Prin lucrarea de faţă oferim un model de fişă anamnetică completă. Un interes major îl 
reprezintă nu numai datele statistic-matematice şi demografice, dar şi o amplă abordare asupra 
trăirilor puberului prin exprimarea discursivă a sentimentelor şi framântărilor sale, având astfel acces 
la universul lexical al puberului, limbajul său verbal, paraverbal şi nonverbal. 

Copilul cu retard mintal mediu are slabe competenţe sociale ca efect al tulburărilor de 
dezvoltare psihosomatică şi social-emoţionale. Slaba dezvoltare a competenţelor sociale se manifestă 
prin comportament inadaptat social, duce la un confort psihologic deficitar şi o stimă de sine scăzută, 
fapt confimat şi de cele două ipoteze, valide în urma analizei datelor culese. 

Considerăm că acest studiu prezintă un interes deosebit pentru personalul care lucrează în mod 
direct cu puberul cu slabe competenţe sociale din domeniul psihologiei clinice şi educaţiei, 
pedagogiei şi psihopedagogiei speciale, asistenţei sociale, medicinei şcolare şi psihiatriei infantile. 
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Abstract 

The article is a theoretical research carried out into the framework of a study developed by the 
Institute of Philosophy and Psychology „C. Rădulescu-Motru” of the Romanian Academy “Fight 
against corruption – between reality and public opinion perception”. We proceed to give a brief 
statement of the main points of corruption in former communist countries. There are made some 
clarifications regarding the concepts used such corruption, public perception and public opinion. It 
was reviewed the Romanian and European legal framework and presented the main findings of 
researches carried out in different jurisdictions in relation with corruption phenomenon.  
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1. INTRODUCERE 

Una dintre temele principale care au caracterizat discuţiile din spaţiul public 
românesc de după 1989 a fost reprezentată de problematica corupţiei. Descris în 
termen de „flagel”, „otravă pentru democraţie”, „problemă amplă pentru România”, 
fenomenul corupţiei pare a fi atins aproape toate compartimentele vieţii economice 
şi sociale din România. Constant, media raportează despre cazuri de corupţie din 
mediul politic, al serviciilor publice, justiţiei, educaţiei, sectorului financiar sau 
medical. Prejudiciile materiale la care se face referire sunt semnificative, de multe 
ori acestea fiind exprimate în sume de ordinul sutelor de mii sau milioanelor de euro.  

Dar, dincolo de aceste prejudicii materiale, deloc nesemnificative, fenomenul 
corupţiei este îngrijorător şi din perspectiva pericolelor pe care le reprezintă pentru 
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o societate democratică, contribuind la scăderea încrederii populaţiei în eficienţa 
instituţiilor statului, golind de conţinut o serie de concepte fundamentale precum 
egalitate în faţa legii ori justiţie socială.  

Pericolul pe care corupţia îl reprezintă pentru societate, în general, avea să fie 
surprins chiar din zorii acesteia. Platon (2010) apreciază că ceea ce contribuie la 
transformarea unui stat ideal într-o tiranie este reprezentat de fenomenul corupţiei, 
în timp ce Aristotel (2007) dezvoltă o veritabilă teorie a corupţiei, considerând că 
principalul pericol pe care aceasta îl reprezintă derivă din faptul că distruge virtuţile 
încrederii şi solidarităţii care ar trebui să guverneze o societate democratică. La 
rândul său, Montesquieu (1964) făcea referire la pericolul corupţiei pentru democraţie, 
considerând că aceasta contribuie la sfărâmarea echilibrului care trebuie să existe 
între puterile statului, ducând astfel la slăbirea republicii şi instaurarea unui stat 
totalitar.  

De asemenea, dintr-o perspectivă economică, în condiţiile în care opţiunea 
României a fost aceea pentru o economie de piaţă, deschisă regulilor competiţiei, 
tolerarea corupţiei nu face decât să saboteze principiul liberei concurenţe, contribuind 
la crearea unei pieţe închise, autarhice, în care nimeni nu poate accede dacă nu 
aderă la logica mitei. 

Cu toate acestea, nu trebuie să plecăm de la premisa conform căreia corupţia 
reprezintă un fenomen specific doar societăţii româneşti din ultimii 25 de ani. 
Societatea comunistă a fost una marcată de corupţie, dezvoltată din necesitatea de a 
face comunismul mai uman (Mungiu-Pippidi & Arachelian, 2016). În spatele 
discursului oficial, referitor la egalitate, regimul comunist reuşise să creeze în 
realitate o societate bazată pe o profundă segregare între clasa privilegiată a 
nomenclaturii, a aparatului represiv şi restul societăţii. Penuria de alimente sau 
bunuri de larg consum care au caracterizat îndeosebi ultimii ani ai perioadei comuniste 
aveau să determine o extindere a corupţiei în toate straturile sociale. Practic, oricine 
deţinea o poziţie privilegiată era preocupat în a-şi trafica influenţa în vederea 
dobândirii unor foloase sau a consolidării statutului social.  

Aceasta nu reprezintă însă decât o explicaţie parţială a cauzelor fenomenului 
corupţiei, contextualizat la societatea românească. Explicaţiile corupţiei cvasi-
generalizate (Sandholtz & Taagepera, 2005) în fostele state aparţinând blocului 
comunist trebuie căutate în specificul relaţiilor economice şi politice anterioare 
evenimentelor din 1989. Specificul economiei comuniste a fost acela de centralizare şi 
etatizare a producţiei şi distribuţiei de bunuri şi servicii. La acestea se adaugă o 
lipsă a competiţiei economice, precum şi o birocratizare excesivă. În absenţa unei 
pieţe libere, care să regleze mecanismele de cerere şi ofertă, repartizarea bunurilor 
şi serviciilor (de cele mai multe ori insuficiente) presupunea recurgea la mită. Iar 
acest lucru era valabil atât pentru persoanele individuale, dar şi pentru agenţii 
economici.  

Colapsul regimului comunist a fost însoţit la nivelul discursului oficial de o 
reorientare către o economie de piaţă bazată pe valori precum libera concurenţă, 
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tratament egal, transparenţă decizională etc. În realitate, într-o mai mare sau mai 
mică măsură, postcomunismul a fost caracterizat printr-o perpetuare a activităţii 
grupurilor de interese care se formaseră în perioada comunistă (Krygier, 1994).  

Corupţia pare a se generaliza, pornindu-se de la mica corupţie, practicată la 
nivelul administraţiei (mita oferită funcţionarilor publici pentru a nu aplica unele 
acte normative sau, dimpotrivă, pentru a întreprinde ceva ce oricum legea îi obliga 
să facă) până la „capturarea statului” de către reţele de corupţie (folosirea instituţiilor în 
vederea satisfacerii unor interese personale, subminarea procesului electoral prin 
limitarea competiţiei politice, coruperea puterii judecătoreşti etc.) (Karklins, 2002). 

Evident, opinia publică percepe prevalenţa fenomenului corupţiei la nivelul 
acestor state, îngrijorarea acesteia fiind surprinsă în decursul timpului în cadrul 
sondajelor efectuate (Miller, Grødeland, & Koshechkina, 2001). Răspunsul factorilor 
de decizie este, în schimb, mai mult unul de ordin normativ. Anii ’90 marchează 
elaborarea unor propuneri legislative care să contribuie la limitarea corupţiei. Sunt 
introduse o serie de mecanisme precum sistemul de declarare a averilor funcţionarilor 
şi demnitarilor, de protejare a persoanelor care raportează fapte de corupţie, sisteme 
de achiziţii electronice, însă de cele mai multe ori aplicarea acestor prevederi legale a 
fost una deficitară (OECD, 2013).  

Explicaţia acestei stări de lucruri rezidă în faptul că factorii de decizie care 
erau obligaţi să implementeze aceste politici deveneau beneficiari direcţi sau 
indirecţi ai corupţiei. Aceştia fie proveneau din fostele structuri comuniste, fie 
fuseseră propulsaţi în cariera lor politică de către persoane care erau interesate în 
menţinerea status-quo-ului economic instaurat după 1989. În aceste condiţii, o 
bună perioadă de timp, lupta împotriva corupţiei a îmbrăcat forma luptei împotriva 
a ceea ce se numeşte mica corupţie, fiind vizaţi mai degrabă funcţionari de rang 
inferior din aparatul de stat. 

Lucrurile aveau să înregistreze o schimbare dramatică, odată cu începutul 
procesului de aderare a acestor ţări la Uniunea Europeană. Era evident faptul că 
mecanismele economice instituite/perpetuate după 1989 erau incompatibile cu 
principiile care stăteau la baza Uniunii, respectiv libera circulaţie a mărfurilor, 
persoanelor şi serviciilor; transparenţa decizională; libera concurenţă etc. Astfel, 
sfârşitul anilor ’90, dar mai ales începutul anilor 2000 aduc în aceste ţări schimbări 
majore în abordarea fenomenului luptei anticorupţie.  

Aceste schimbări se concretizează în adoptarea unor strategii de luptă 
împotriva corupţiei, a căror implementare este supusă verificării de către organismele 
europene precum şi în crearea unor organisme specializate ale statului cu competenţe 
exclusive în acest domeniu ori în întreprinderea unor demersuri de natură a garanta 
independenţa justiţiei prin scoaterea instituţiilor din sfera justiţiei de sub controlul/ 
influenţa factorilor politici (Beken et al., 2001). 

Prezentul articol face parte dintr-o cercetare întreprinsă în cadrul Institutului 
de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române intitulată „Lupta împotriva corupţiei – 
între realitate şi percepţia opiniei publice”. Studiul nostru are un caracter de noutate 
pentru spaţiul juridic şi social din România. 
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În decursul timpului au fost efectuate o serie de cercetări care vizau îndeosebi 
percepţia opiniei publice cu privire la fenomenul corupţiei. Aceste cercetări au 
constat în realizarea de barometre (barometrele globale ale corupţiei realizate 
periodic de către organizaţia Transparency International ori Barometrul Corupţiei 
în România – 2010 realizat de către Institutul Român pentru Evaluare şi Strategii) 
şi rapoarte cu privire la percepţia opiniei publice privind impactul corupţiei asupra 
diferitelor instituţii ale statului (Corupţia în administraţia publică locală, studiu 
întocmit de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile).  

Cu puţine excepţii (Banciu, 2014), nu am identificat însă existenţa unor 
cercetări consistente referitoare la percepţia pe care opinia publică o are cu privire 
la funcţionarea instituţiilor din domeniul justiţiei, în general, şi a celor implicate în 
domeniul luptei anticorupţie în special. Acesta, în condiţiile în care studiile efectuate au 
dovedit faptul că percepţiile create la nivelul opiniei publice au un impact major 
asupra justiţiei (Freiberg & Gelb, 2014).  

2. CLARIFICĂRI TERMINOLOGICE ŞI CLASIFICĂRI 

Aşa cum s-a subliniat (Richter & Burke, 2007), definirea conceptului de 
corupţie ridică numeroase probleme, fiind unul complex, cu o multitudine de cauze 
şi efecte, care ia forme diverse şi implică contexte multiple. Atunci când discutăm 
despre corupţie, discutăm despre autorităţi publice, interese private sau corporatiste, 
indivizi care îşi trafichează influenţa etc.  

În principiu, un act de corupţie „presupune existenţa unei persoane care 
îndeplineşte o funcţie publică (A), care acţionează în vederea obţinerii unui beneficiu 
personal, încălcând normele legale şi prejudiciind interesul public (B) în beneficiul 
unui terţ (C) care îl recompensează pe A pentru faptul că astfel a avut acces la o 
serie de bunuri şi/sau servicii pe care altfel nu le-ar fi obţinut” (Shacklock et al., 
2016, p. 45). Una dintre cele mai folosite definiţii ale corupţiei este cea utilizată de 
către Banca Mondială, respectiv corupţia reprezintă folosirea abuzivă a puterii 
publice în vederea obţinerii unor beneficii private. În ceea ce ne priveşte, apreciem 
că este o definiţie utilă din perspectiva demersului nostru, cu precizarea că nu 
trebuie să privim corupţia ca fiind un fenomen care afectează în mod exclusiv 
sectorul public.  

În decursul timpului, au fost formulate diferite clasificări ale fenomenului 
corupţiei. Una dintre cele mai elementare distinge între „mica corupţie” şi, respectiv, 
„marea corupţie” (Teixeira et al., 2015). Atunci când ne referim la mica corupţie 
avem în vedere acele plăţi, nu foarte mari în cuantumul lor, făcute către diferiţi 
funcţionari pentru a-şi îndeplini mai rapid o serie de sarcini de serviciu, de a nu fi 
riguroşi în exercitarea funcţiei publice ori de a încuviinţa să fie făcut ceva ce legea 
interzice să se facă. Acest termen însă nu ar trebui să ne inducă însă un sentiment al 
unor încălcări minore ale legii, întrucât aceste agregate pot contribui la fraudări 
masive ale legii, la erodarea încrederii populaţiei în funcţionalitatea instituţiilor 
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publice. De cele mai multe ori, mica corupţie se asociază cu un sistem public în 
care domină relaţiile informale, de tipul clanurilor şi cu un stat ale cărui per-
formanţe economice sunt slabe (Uslaner, 2008). În aceste condiţii, de obicei, 
funcţionarii care lucrează în sistemul public sunt remuneraţi necorespunzător, 
aceştia folosindu-şi funcţia publică pentru obţinerea de foloase materiale.  

La rândul ei, „marea corupţie” este asociată cu persoane importante din 
aparatul guvernamental (miniştrii, parlamentari sau alţi demnitari etc.) al unui stat, 
implicând sume mari de bani (Teixeira et al., 2015). Activităţile pe care aceştia le 
desfăşoară în scopul obţinerii foloaselor necuvenite sunt reprezentate de folosirea 
autorităţii pentru realizarea schimbării la nivel legislativ, scutirea de taxe şi 
impozite sau obţinerea altor facilităţi fiscale etc. 

S-a precizat faptul că între cele două forme de corupţie nu există o relaţie de 
corelaţie directă. De exemplu, în ţările din Europa Occidentală, cazurile de mică 
corupţie sunt cvasi-inexistente, fiind întâlnite îndeosebi cazuri de mare corupţie 
(Uslaner, 2008). Însă în ţările în care este extins fenomenul micii corupţii, aceasta 
se corelează şi cu existenţa a numeroase cazuri de mare corupţie. 

O altă distincţie realizată este aceea care operează cu conceptele de corupţie 
politică, economică şi administrativă (Stachowicz-Stanusch, 2010). Astfel, corupţia 
politică este focalizată pe obţinerea puterii, utilizarea acesteia de o manieră dis-
creţionară, prin deturnarea de la principiul conform căruia puterea politică 
reprezintă un vector de satisfacere a unor interese publice. La rândul ei, corupţia 
economică este focalizată pe obţinerea de profituri, prin fraudarea sistemului de 
taxe şi impozite al unui stat şi presupune dezvoltarea unor forme de evaziune 
fiscală, cu complicitatea reprezentanţilor instituţiilor publice. În ceea ce priveşte 
corupţia administrativă, aceasta se concretizează printr-o ignorare, de către 
funcţionarii statului, a principiilor transparenţei, încrederii şi respectării legii. 
Aceştia urmăresc transferarea de beneficii publice spre o sferă privată. 

Arnold J. Heidenheimer (2002) a creat o clasificare interesantă a corupţiei, 
care are la bază un cod al culorilor, fiind distinse trei forme de corupţie: albă, gri şi 
respectiv neagră. Clasificarea aceasta se face pornind de la atitudinile prin care 
clasa/elita conducătoare şi populaţia se raportează la fenomenul corupţiei. Astfel, 
corupţia neagră se referă la acele acţiuni/fapte de corupţie care sunt condamnabile 
atât de către elită, cât şi de către populaţie. Referitor la acţiunile/faptele care sunt 
circumscrise conceptului de corupţie gri, acestea sunt de obicei condamnate de 
către elită, dar acceptate de către mase. În ceea ce priveşte faptele/actele de 
corupţie aferente conceptului de corupţie albă, cel mai probabil acestea nu sunt în 
mod evident respinse de către elită şi populaţie, fiind văzute ca un fenomen 
tolerabil. Avantajul clasificării propuse de către Heidenhaimer constă, în primul 
rând, în faptul că permite o anumită flexibilitate în abordarea corupţiei, fiind luate 
în considerare şi diferitele particularităţi locale.  
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Un alt concept cu care vom opera în cadrul cercetării noastre este acela de 
opinie publică. Concept-cheie în sociologie, definirea acestuia a ridicat în decursul 
timpului o serie de dificultăţi, acestea derivând din folosirea lui intensivă, în diferite 
contexte.  

O definiţie utilă din perspectiva cercetării pe care o vom întreprinde este 
aceea conform căreia opinia publică reprezintă preferinţele populaţiei adulte a 
unei ţări în chestiuni care sunt relevante din perspectiva guvernării (Erikson & 
Tedin, 2015).  

O serie de dificultăţi sunt legate şi de definirea conceptului de percepţie. La 
fel ca în cazul opiniei publice, dificultăţile derivă din multiplele utilizări din 
diferite domenii ale acestei noţiuni. Noţiunea de percepţie o regăsim atât în 
domeniul psihologiei, dar şi în cel al biologiei, anatomiei, muzicii ori dreptului, iar 
această enumerare nu este una exhaustivă. O posibilă definiţie, utilă în cadrul demersului 
nostru, este aceea conform căreia percepţia publică reprezintă informaţia obţinută 
prin sondarea opiniei publice (Dowler et al., 2006).  

3. REPERE NORMATIVE RELEVANTE ÎN ABORDAREA  
FENOMENULUI DE LUPTĂ ANTICORUPŢIE 

Investigarea cadrului normativ în abordarea fenomenului luptei anticorupţie 
este de natură a ne oferi o serie de informaţii relevante din perspectiva instituţiilor 
implicate şi a strategiilor adoptate în vederea combaterii corupţiei. 

Trebuie să precizăm faptul că au fost adoptate şi la nivel internaţional o serie 
de instrumente utile, care servesc drept repere normative pentru legislaţia statelor 
care le adoptă. La nivel european se remarcă existenţa Convenţiei penale privind 
corupţia (adoptată de către Consiliul Europei) şi două convenţii adoptate la nivelul 
Uniunii Europene, una referitoare la cazurile de corupţie care vizează înalţi 
demnitari, iar cea de-a doua referitoare la cele care vizează protejarea intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene.  

Din perspectiva Convenţiei penale privind corupţia, aceasta conţine o serie de 
reglementări cu privire la necesitatea adoptării de către statele membre a unor 
măsuri de a combate corupţia agenţilor publici naţionali şi internaţionali, a membrilor 
adunărilor publice, a funcţionarilor internaţionali ori a membrilor adunărilor publice 
internaţionale. Este subliniată necesitatea creării unor mecanisme care să fie de 
natură a contribui la prevenirea şi combaterea fenomenului spălării banilor obţinuţi 
din infracţiuni de corupţie ori care să limiteze traficul de influenţă. De asemenea, 
este făcută o referire la necesitatea creării unor autorităţi specializate în combaterea 
corupţiei, dar şi a implementării unor mecanisme care să vizeze facilitarea 
strângerii de probe şi confiscarea produselor rezultate din infracţiuni de corupţie.  

Convenţia Uniunii Europene referitoare la cazurile de corupţie, cu privire la 
demnitari ai Uniunii sau ai statelor membre, face referire la necesitatea imple-
mentării unui cadru normativ de natură a garanta sancţionarea demnitarilor Uniunii 
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Europene sau ai statelor membre atunci când aceştia sunt implicaţi în cazuri de 
corupţie. Referitor la convenţia care vizează protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene, aceasta cuprinde o serie de dispoziţii care obligă statele 
membre ale Uniunii Europene să adopte o legislaţie care să sancţioneze prezentarea 
de date sau documente false sau inexacte în scopul deturnării unor fonduri care 
provin din bugetul general al Comunităţilor Europene. Se specifică că sancţiunile 
care urmează a fi prevăzute în această legislaţie trebuie să fie efective, 
proporţionate şi disuasive, mergându-se până la aplicarea unor sancţiuni privative 
de libertate care pot conduce la extrădare. 

Trebuie să menţionăm faptul că la nivelul Consiliului Europei există un Grup 
al Statelor Împotriva Corupţiei (GRECO), a cărui menire este aceea de a monitoriza 
capacitatea statelor membre de a lupta împotriva corupţiei prin evaluarea capacităţii 
acestora de îndeplinire a standardelor Consiliului, în cadrul unui proces de evaluare 
reciprocă. 

Referitor la cadrul normativ naţional, o serie de demersuri concrete în direcţia 
combaterii corupţiei încep să se facă vizibile începând cu anul 2000. Acest fapt nu 
este întâmplător, întrucât la 15 decembrie 2000, România a început în mod oficial 
demersurile de aderare la Uniunea Europeană.  

Sunt adoptate o serie de acte normative care vizează o definire mai acurată a 
infracţiunilor de corupţie şi care fixează proceduri speciale de investigaţie precum 
Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie. De asemenea, sunt înfiinţate o serie de instituţii a căror activitate este în 
corelaţie directă cu combaterea fenomenului corupţiei. Astfel, prin Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 43/2002 este înfiinţat Parchetul Naţional Anticorupţie (ulterior transformat 
în Direcţia Naţională Anticorupţie). Sunt, de asemenea, create instituţii precum 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Legea nr. 656/ 
2002), Agenţia Naţională de Integritate (Legea nr. 144/2007) ori Direcţia Generală 
Anticorupţie (Legea nr. 161/2005). Totodată, sunt instituite o serie de proceduri 
care să contribuie la transparentizarea modului de exercitare a funcţiei publice 
(Legea nr. 161/2003) şi a declarării averilor funcţionarilor publici şi demnitarilor 
(Legea nr. 115/1996).  

De asemenea, sunt adoptate o serie de strategii naţionale precum Programul 
naţional de prevenire a corupţiei şi Planul naţional de acţiune împotriva corupţiei 
(adoptate în anul 2001), Strategia Naţională Anticorupţie 2005–2007, Strategia naţională 
anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe 
perioada 2008–2010, Strategia naţională anticorupţie 2012–2015 etc. Aceste documente 
sunt relevante din perspectiva faptului că realizează o diagnoză a fenomenului 
corupţiei identificând ca principale cauze ale acesteia puterea discreţionară a 
statului şi centralizarea excesivă a administraţiei, lipsa de transparenţă decizională 
în cheltuirea banilor publici, suprapuneri instituţionale şi de competenţe între 
diferitele instituţii publice, lipsa unui cadru adecvat în ceea ce priveşte finanţarea 
partidelor politice, fapt de natură a conduce la dezvoltarea fenomenului de 



 Mihai Ioan Micle, Gabriel Oancea, Doina Ştefana Săucan 8 268 

clientelism politic. La acestea se adaugă o imaturitate a societăţii civile din 
România, dar şi a opiniei publice, prea puţin preocupate de implicarea activă în 
combaterea fenomenului corupţiei. Unele dintre aceste documente fac chiar referire 
la faptul că fenomenul corupţiei deja s-a relativizat, societatea obişnuindu-se cu 
acesta şi ajungând să îl tolereze în anumite grade.  

Acestui efort i s-au adăugat, în decursul timpului, şi cel din partea diferitelor 
organizaţii aparţinând societăţii civile care încep să devină din ce în ce mai vizibile 
în spaţiul public şi care la rândul lor realizează o serie de evaluări cu privire la 
incidenţa corupţiei şi a eficienţei intervenţiei diferitelor instituţii abilitate. În acest 
sens, trebuie să avem în vedere activitatea unor organizaţii neguvernamentale precum 
Transparency International, Freedom House, Consiliul Investitorilor Străini, Centrul de 
Resurse Juridice etc.  

Procesul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană a fost 
marcat de instituirea unui mecanism de cooperare şi verificare (MCV) care 
înregistrează progresele acestor ţări în domenii precum reforma sistemului judiciar 
şi lupta împotriva corupţiei. În decursul timpului, rapoartele elaborate în cadrul 
acestui mecanism au fost de natură a sublinia progresele înregistrate în combaterea 
corupţiei, transparentizarea procesului de numire a persoanelor în funcţii de 
conducere în instituţii aparţinând sistemului judiciar sau în reformarea cadrului 
legislativ. 

Dar importanţa enumerării acestor documente şi instituţii rezidă în faptul că 
ne relevă în primul rând faptul că lupta împotriva corupţiei nu este de competenţa 
exclusivă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (aşa cum vom arăta că există deja 
împământenită percepţia la nivelul opiniei publice). În al doilea rând, acesta este un 
fenomen complex, corupţia vizând practic toate instituţiile statului, fapt care impune o 
abordare sistemică.  

4. REPERE ÎN CADRUL CERCETĂRII REFERITOARE LA PERCEPŢIA  
OPINIEI PUBLICE CU PRIVIRE LA LUPTA ANTICORUPŢIE 

Studierea percepţiei opiniei publice în chestiuni legate de justiţie, reprezintă 
un domeniu relativ nou al cercetării socio-umane. Aşa cum s-a precizat (Wood & 
Gannon, 2013) de prea multe ori când ne raportăm la percepţiile opiniei publice în 
chestiuni legate de justiţie ne plasăm pe tărâmul opiniilor şi prea puţin pe cel al 
faptelor.  

Ultimele decenii au fost marcate în spaţiul occidental de o emergenţă a 
populismului în materie penală. În condiţiile în care mass-media invadează 
constant spaţiul public cu relatări referitoare la comiterea de infracţiuni, percepţia 
opiniei publice este aceea a traiului într-o societate nesigură, în care legile de multe 
ori sunt mult prea blânde cu infractorii, iar instituţiile statului care au atribuţii în 
reprimarea infracţiunilor dau de multe ori dovadă de prea multă toleranţă în 
aplicarea legii (Roberts et al., 2002).  
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În aceste condiţii, de multe ori reacţia politică la aceste stări de lucruri a fost 
aceea de creştere a severităţii pedepselor, în scopul creării unui sentiment de 
siguranţă, fapt care a presupus de multe ori investiţii mult prea mari în raport cu 
rezultatele obţinute. 

Este importat să clarificăm ceea ce este perceput la nivelul opiniei publice ca 
fiind acte de corupţie, întrucât, aşa cum s-a precizat (Gorta & Forell, 1995), 
percepţiile care se creează la nivelul opiniei publice sunt diverse şi influenţează 
reacţia opiniei publice. Cu alte cuvinte, opinia publică va dezavua un act de corupţie în 
măsura în care îl identifică şi defineşte ca atare. Dacă la nivelul opiniei publice 
anumite acte de corupţie nu sunt percepute ca fiind ilegitime, atunci acestea vor fi 
acceptate la nivelul populaţiei şi integrate în modul de raportare la instituţiile/ 
autorităţile publice.  

Un studiu derulat în Australia (Jackson & Smith, 1996) a relevat faptul că 
există diferenţe între percepţia persoanelor implicate în decizia politică şi a populaţiei 
cu privire la etichetarea unor acte ca fiind de corupţie sau nu. În timp ce opinia 
publică dovedeşte un maniheism (operează distincţii nete) în definirea acestor acte, 
politicienii sunt mai nuanţaţi în răspunsurile oferite. Politicienii tind să perceapă 
unele acte ca fiind inerente îndeplinirii funcţiei publice, în timp ce opinia publică se 
orientează după valori morale absolute. Aceasta din urmă suspectează politicienii 
că sunt toleranţi faţă de actele de corupţie mai degrabă ca o consecinţă a sistemului 
politic şi mai puţin ca o absenţă ale valorilor morale ale acestora.  

Contextul cultural este, de asemenea, important în modul în care opinia 
publică defineşte actul de corupţie. În cadrul analizei noastre va trebui să avem în 
vedere şi dimensiunea religioasă, respectiv faptul că România este o ţară pre-
ponderent creştin-ortodoxă, la recensământul din 2011 86,45% din populaţia ţării 
declarându-şi apartenenţa la această confesiune. Specific acestei confesiuni este o 
anumită acceptare a „slăbiciunilor” umane, o putere a clerului de a ierta păcatele 
indivizilor, plecându-se de la premisa că „nimeni nu poate fi sfânt” (Lipset & Lenz, 
2000). În antiteză, spaţiul cultural occidental a fost marcat de ideile reformei 
protestante conform cărora individul este răspunzător direct în faţa Divinităţii, munca 
este o formă de devoţiune religioasă, iar timpul este resursa cea mai valoroasă 
oferită individului de către divinitate (Weber, 2007). Consecinţa reformei protestante o 
reprezintă şi apariţia unor instituiţii guvernate de reguli şi proceduri, a unei 
birocraţii formate din funcţionari care trebuiau să îşi îndeplinească cu rigurozitate 
funcţia publică, fără a pretinde în schimb avantaje/foloase personale. În opoziţie cu 
spaţiul Europei de Vest, spaţiul balcanic s-a aflat sub o influenţă otomană. Relevant 
este cazul Munteniei şi Moldovei în perioada fanariotă, când corupţia a devenit un 
fenomen generalizat în administraţie şi comerţ, ca urmare a practicilor domnitorilor 
fanarioţi (Baciu, 2003).  

Nu este de neglijat nici rolul mass-mediei în formarea percepţiilor opiniei 
publice. În condiţiile în care pentru aceasta corupţia se constituie într-o prioritate, 
fiind aduse la cunoştinţa publicului cazuri de corupţie, fiind dezvăluită amploarea 
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fenomenului şi modul în care acesta afectează viaţa cetăţeanului, corupţia devine 
un fenomen care îl afectează direct, de natură să îl îngrijoreze. Corelativ, corupţia 
va deveni un fenomen important şi pentru factorii de decizie, media având puterea 
de a influenţa priorităţile factorilor de decizie (setting-agenda) (Mangion, 2011).  

În cazul specific al României, aşa cum precizam anterior, avem o serie de 
cercetări derulate în decursul timpului care ne oferă o serie de informaţii referitoare 
la percepţia pe care o are opinia publică faţă de corupţie şi instituţiile implicate în 
combaterea acesteia. Un astfel de studiu, derulat de către Asociaţia „Asistenţă şi 
Programe pentru Dezvoltare Durabilă” – Agenda 21, oferă o serie de date interesante 
din perspectiva demersului nostru.  

În condiţiile în care, aşa cum am arătat, lupta împotriva corupţiei este un 
demers complex care presupune o acţiune concertată din partea a mai multor instituţii, 
atunci când respondenţilor le-a fost cerut să le indice, aproape în unanimitate 
(86,3%) au menţionat Direcţia Naţională Anticorupţie. La mare distanţă, au fost 
menţionate instituţii cu rol de asemenea esenţial în combaterea corupţiei precum 
Direcţia Antifraudă Fiscală (56,6%), Garda Financiară (53,7%) ori Ministerul 
Administraţiei şi Internelor (27,7%). Ceea ce ne relevă aceste cifre, este faptul că, 
cel puţin la nivelul percepţiei opiniei publice, actorul principal în lupta împotriva 
corupţiei este Direcţia Naţională Anticorupţie, aceasta în condiţiile în care 
competenţa materială a acesteia de investigare a cazurilor de corupţie este una 
relativ limitată. În spatele procentului mare al vizibilităţii Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie se află, în primul rând, expunerea mediatică foarte mare a acestei 
instituţii. Practic în ultimii ani, mass-media a relatat în mod constant cazuri de 
înaltă corupţie care implicau foşti sau înalţi demnitari ai statului, anchetaţi de către 
DNA, imaginile care îi înfăţişează pe aceştia în faţa sediului acestei instituţii fiind 
deja un fapt curent.  

În aceste condiţii, la nivelul percepţiei opiniei publice, activitatea altor organe 
ale statului este plasată pe un plan secund. Faptul că Ministerul Administraţiei şi 
Internelor este perceput de numai 27,7% respondenţi ca având atribuţii în 
combaterea corupţiei este edificator în acest sens. Mai mult, în cadrul acestei 
cercetări lipsesc datele cu privire la percepţia implicării parchetelor şi a instanţelor 
de judecată în combaterea corupţiei. 

Un alt aspect interesant din perspectiva percepţiei opiniei publice este cel 
referitor la actele identificate de către opinia publică ca fiind acte de corupţie. 
93,6% au identificat luarea de mită ca fiind un asemenea act. Se pare ca la nivelul 
percepţiei opiniei publice corupţia se limitează la luarea, respectiv darea de mită. 
Aceasta întrucât unele acte care sunt subsumate corupţiei sunt percepute ca atare de 
către un procent mult mai restrâns dintre persoanele chestionate. Astfel, numai 
36,9% apreciază ca fiind subsumată corupţiei folosirea abuzivă a resurselor, 24,3% 
lăsarea de „bacşiş”, iar 29,2% munca fără forme legale.  

Date interesante sunt oferite şi de percepţia care există în raport cu gradul de 
corupţie care există la nivelul instituţiilor publice. Guvernul şi instituţiile centrale 
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sunt percepute ca fiind corupte în foarte mare măsură de către 50,5% dintre 
subiecţi, în timp ce alte instituţii cu care cetăţeanul interacţionează mult mai des 
sunt percepute ca fiind mult mai puţin corupte – primăria (22%), respectiv instituţia 
prefectului (19,7%).  

Alte informaţii relevante care au reprezentat un punct de plecare pentru 
cercetarea noastră au fost furnizate de către unele barometre ale corupţiei. Un 
asemenea barometru, realizat de către organizaţia Transparency International în 
anul 2013, la nivel european, relevă faptul că, deşi corupţia este percepută ca o 
problemă stringentă, la nivel individual, persoanele nu sunt dispuse să întreprindă 
demersuri substanţiale pentru combaterea acesteia. De exemplu, în cazul României, 
71% dintre subiecţi au declarat că sunt dispuşi să semneze o petiţie prin care să 
solicite guvernului să întreprindă demersuri mai substanţiale în lupta anticorupţie, 
în timp ce numai 35% şi-au manifestat disponibilitatea de a procura bunuri (la un 
preţ mai mare) de la o companie despre care cunosc că nu este coruptă. De 
asemenea, doar 37% au răspuns că ar fi dispuşi să promoveze informaţiile despre 
corupţie printr-un canal media de socializare. Alte date interesante furnizate de 
acelaşi studiu ar fi că numai 34% dintre persoane din România ar fi dispuse să 
raporteze un incident de corupţie direct la instituţia implicată. 

Cercetarea noastră preliminară a evidenţiat o serie de aspecte: 
1. Cercetările efectuate până în prezent au fost preponderent cercetări de tip 

cantitativ. Rapoartele/studiile au fost întocmite pe baza unor sondaje efectuate la 
nivelul opiniei publice sau a specialiştilor din cadrul unor instituţii publice/private 
din România.  

2. Informaţiile pe care le deţinem sunt preponderent legate de modul în care 
este perceput fenomenul corupţiei în România. Nu am identificat însă informaţii 
substanţiale la modul în care este percepută lupta anticorupţie din România.  

3. Datele pe care le deţinem conturează imaginea existenţei unei percepţii cu 
privire la o competenţă cvasitotală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fiind necu-
noscute/ignorate eforturile/atribuţiile altor instituţii.  

4. Lupta anticorupţie este percepută ca fiind mai degrabă un demers instituţional, 
persoanele manifestând o dispoziţie limitată de a se alătura acestor eforturi. 

Acestea sunt numai câteva dintre observaţiile care au determinat iniţierea 
cercetării referitoare la percepţia pe care opinia publică o are cu privire la eficienţa 
luptei anticorupţie din România. În aceste condiţii, o serie de întrebări pertinente 
din prisma demersului nostru nu au încă un răspuns. Nu avem informaţii despre o 
serie de aspecte relevante precum: 

1. Care este percepţia opiniei publice în ceea ce priveşte eficienţa cadrului 
normativ în materia anticorupţie din România? 

2. Care este percepţia cu privire la eficienţa modalităţilor de identificare şi 
sancţionare a faptelor de corupţie? 

3. Cum sunt percepute demersurile întreprinse de către autorităţi în materia 
prevenirii corupţiei? 
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4. Care este percepţia opiniei publice cu privire la modul în care este reparat/ 
recuperat prejudiciul în infracţiunile de corupţie? 

5. Ce anume preocupă mai mult opinia publică? Recuperarea prejudiciului 
din infracţiunile de corupţie sau pedepsirea cât mai aspră a infractorilor? 

6. Cum este percepută la nivelul opiniei publice organizarea şi alocarea de 
resurse către instituţiile implicate în lupta anticorupţie? 

7. Care ar fi cele mai eficiente modalităţi de implicare a cetăţenilor în cadrul 
eforturilor de luptă împotriva corupţiei? 

Un alt aspect care merită a fi investigat în cadrul demersului nostru se referă 
la modul în care mass-media influenţează percepţia opiniei publice. Aceasta în 
condiţiile în care, conform studiului realizat de către Asociaţia „Asistenţă şi Programe 
pentru Dezvoltare Durabilă” – Agenda 21, mass-media este percepută de către 
73,54% dintre respondenţi ca fiind o sursă credibilă în furnizarea informaţiilor 
despre corupţie. În contextul specific al României, în care o serie de proprietari ai 
unor mari trusturi de presă (moguli) au avut sau au o serie de probleme cu legea 
penală ca urmare a implicării în cadrul unor scandaluri de corupţie, este interesant 
de investigat mecanismul prin care opinia publică ajunge să crediteze aceste instituţii. 

În ceea ce ne priveşte, apreciem că metodologia aferentă cercetării trebuie să 
îmbine cercetarea de tip cantitativ cu cea de tip calitativ. Aşa cum am arătat, există 
deja o serie de date cantitative, însă acestea prezintă o serie de limitări inerente. Nu 
deţinem informaţii cu privire la o serie de factori contextuali care să ne ofere 
posibilitatea de a interpreta de o manieră mai acurată rezultatele; structura chestio-
narelor contribuie, inevitabil, la pierderea unor informaţii relevante; nu pot fi 
realizate o serie de corelaţii între variabilele analizate etc. De asemenea, nu trebuie 
să pierdem din vedere şi faptul că în multe situaţii cercetarea de tip cantitativ nu 
oferă de multe ori timp suficient subiecţilor să reflecteze asupra subiectelor 
abordate, iar, în unele situaţii, subiecţii nu deţin bagajul necesar de informaţii în a 
formula o opinie pertinentă în raport cu subiectul dezbătut.  

În aceste condiţii, aşa cum s-a precizat şi în literatura de specialitate 
(Tewksbury & Mustaine, 2014), atunci când urmărim studierea percepţiei opiniei 
publice, realizarea (şi a) unei cercetări de tip calitativ se impune, cu atât mai mult 
cu cât suntem interesaţi de o profunzime a cercetării şi mai puţin de o amplitudine 
a acesteia.  

Având în vedere cele expuse anterior, designul cercetării va presupune, pe 
de-o parte, elaborarea unui chestionar administrat online în vederea obţinerii unor 
informaţii actualizate referitoare la percepţia opiniei publice cu privire la fenomenul 
corupţiei.  

Pe de altă parte, avem în vedere organizarea unor focus-grupuri cu practicieni 
în domeniul anticorupţiei (judecători şi procurori), dar şi cu persoane provenind din 
medii sociale şi profesii diferite, precum şi realizarea unor interviuri cu persoane 
din sfera societăţii civile. 
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Rezultatele cercetării vor face obiectul unui raport de cercetare şi vor fi 
diseminate în cadrul unor publicaţii de specialitate.  

Primit în redacţie la: 28.09.2016 
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REZUMAT 

Acest articol reprezintă o cercetare teoretică desfăşurată în cadrul unui proiect propus şi 
dezvoltat de Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei 
Române – „Lupta împotriva corupţiei – între realitate şi percepţia publică”. Vom continua prin a face 
o scurtă trecere în revistă a principalelor puncte de vedere legate de corupţie în fostele ţări comuniste. 
Sunt făcute câteva clarificări în ceea ce priveşte conceptele folosite (corupţie, percepţie publică şi 
opinie publică). Am revăzut cadrul legal din domeniu în România şi Uniunea Europeană, fiind 
prezentate principalele linii directoare ale cercetării derulate în diverse jurisdicţii legate de fenomenul 
corupţiei. 



CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

ELENA STĂNCULESCU, Managementul stresului în mediul educaţional (Ediţia 
a II-a revizuită şi adăugită), Bucureşti, Editura Universitară, 2015, 199 p. 

În cartea Managementul stresului în mediul educaţional, autoarea Elena 
Stănculescu, doctor în psihologie şi profesor la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei, îşi propune să discute problematica stresului, modalităţile de gestionare 
a acestuia şi crearea unui mediu educaţional favorabil dezvoltării rezilienţei 
elevilor de către cadrele didactice. 

Elena Stănculescu a realizat numeroase studii şi cercetări în mediul educaţional, 
fiind autoarea a peste 60 de articole ştiinţifice. Este membră în consiliul editorial al 
„Revistei de psihologie” a Academiei Române, în asociaţiile profesionale ISPA 
(International School Psychology Association), EARA (European Association of 
Research of Adolescence), ENPP (European Network of Positive Psychology). 

Tematica lucrării pe care v-o prezentăm este importantă mai ales pentru 
activităţile desfăşurate în domeniul educaţiei.  

Cartea este structurată pe trei părţi: partea întâi cu patru capitole, a doua cu 
nouă capitole şi partea a treia cu patru capitole. În prima parte ne sunt prezentate 
aspecte generale referitoare la stresul psihic. Autoarea face o incursiune în literatura de 
specialitate, dându-ne definiţia stresului, informându-ne între altele că stresul nu 
este în mod necesar negativ, confruntarea cu factorii stresori oferind posibilitatea 
dezvoltării unor mecanisme psihice adaptative. Stresul poate duce la dezvoltarea 
personală sau la transformări negative. Când mecanismele de adaptare nu reuşesc 
să menţină starea de echilibru, se instalează reacţii la nivel funcţional, metabolic 
sau psihic.  

În capitolul doi ne sunt descrişi factorii care generează starea de stres: factorii 
acuţi şi factorii cronici. 

În capitolul trei, autoarea ne aminteşte că „H. Selye a introdus în literatura de 
specialitate termenul de sindrom general de adaptare pentru a evidenţia pattern-ul 
răspunsurilor la nivel biologic în faţa stresului prelungit sau foarte intens”. Fazele 
incluse în sindromul general de adaptare sunt fazele de alarmă, rezistenţă, epuizare. 

Capitolul patru începe cu propunerea psihologilor Peacock, Wong, Reker 
despre „modelul congruenţei referitor la coping-ul eficient drept cadru conceptual 
pentru înţelegerea relaţiilor complexe dintre procesul cognitiv de evaluare a stresorilor 
de către individ şi coping-ul folosit”. Sunt descrise opt tipuri de scheme de coping: 
schema situaţională, schema suportului social, schema preventivă, schema emoţional-
pasivă, schema emoţional-activă, schema autorestructurantă, schema existenţială şi 
schema spirituală. 

Rev. Psih., vol. 62, nr. 3, p. 275–277, Bucureşti, iulie – septembrie 2016 
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Partea a doua prezintă resursele interne şi externe ale stresului în mediul 
educaţional (stres academic), unde avem nouă capitole. În primul capitol, Rezilienţa 
psihică – trăsătură resursă în faţa evenimentelor dificile, este definită rezilienţa 
psihică, care reprezintă „disponibilitatea psihică de refacere rapidă în urma trăirii 
unor situaţii provocatoare, stresante”. 

Capitolul al doilea, Emoţiile pozitive şi rezilienţa psihică, prezintă emoţio-
nalitatea pozitivă considerată a fi un factor protectiv împotriva stresului.  

Debutul capitolului al treilea este alocat autorului Kobasa, care a subliniat că 
robusteţea psihică este o resursă a rezilienţei, cu rol important în protejarea faţă de 
stres. Elevii cu robusteţe psihică sunt mai puţin afectaţi de factorii stresori din mediul 
academic. Aceştia consideră că sarcinile dificile sunt provocări şi nu ameninţări ale 
propriului eu. 

În capitolul patru, Optimismul şi stresul academic, autorul sesizează că 
persoanele optimiste fac faţă mai uşor situaţiilor stresante, ele căutând modalităţi 
de rezolvare a lor. Din cercetările întreprinse reiese că studenţii care au scoruri 
ridicate la scala de măsurare a optimismului fac faţă mai uşor stresului academic. 

Capitolul cinci, Autoeficacitatea şi stresul academic, prezintă faptul că o altă 
resursă internă cu rol de tampon în ceea ce priveşte stresul academic este 
autoeficacitatea. Ea reprezintă „setul de credinţe pe care elevul le are în legătură cu 
capacitatea sa de a gestiona activitatea de învăţare”. 

Din Relaţia dintre stresul academic şi resursele externe constituite de 
reţeaua suportivă, reprezentând capitolul al şaselea, reiese cât de importantă este 
reţeaua suportivă, deoarece ea contribuie la satisfacerea nevoii de siguranţă afectivă şi 
apartenenţă. Cadrele didactice au un rol important în percepţia suportului social 
oferit. Ele trebuie să se ocupe de elevi, să fie interesate dacă au înţeles lecţia, cât de 
mult au asimilat în timpul predării. Ar trebui să-i facă pe elevi să simtă că 
profesorilor le pasă de ceea ce simt ei şi nu doar de ceea ce gândesc. 

În capitolul al şaptelea, Stres, emoţii comunicate şi emoţii reprimate, sunt 
tratate beneficiile comunicării experienţei emoţionale care este o sursă de beneficii 
subiective.  

Capitolul opt, Stresul şi anxietatea în situaţiile de examinare, începe cu 
prezentarea anxietăţii uşoare sau moderate care nu are un rol negativ, în vreme ce 
anxietatea mare aduce efecte nedorite asupra rezultatelor obţinute de elevi. Rolul 
cel mai important îl are profesorul, care poate folosi tehnici de relaxare înainte de 
examinarea elevilor pentru a diminua efectele anxietăţii şi, la rândul lor, elevii pot 
fi învăţaţi să se relaxeze singuri. Se ştie că performanţele scad din cauza anxietăţii 
crescute şi autoarea subliniază că elevii nu trebuie speriaţi. 

În capitolul al nouălea, Imaginea de sine, stima de sine şi rezistenţa la stres, 
înţelegem rolul pe care îl are stima de sine, aceasta fiind în strânsă legătură cu 
modul în care elevii abordează sarcinile dificile şi felul în care este gestionat 
stresul. Cu cât elevii îşi dezvoltă o imagine de sine pozitivă, cu atât le va fi mai 
uşor să facă faţă factorilor stresori. 
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În partea a treia, Gestionarea stresului, avem în primul capitol metodele de 
gestionare a stresului, fiind descrise şi tehnicile de relaxare, tehnicile cognitiv-
comportamentale, categorii ale modalităţilor de gestionare a stresului. 

Capitolul doi descrie factorii cu rol protectiv împotriva stresului: factorii 
constituţionali şi factorii intrapsihici. 

Avem apoi în capitolul al treilea informaţii despre stresul academic, care 
accentuează neliniştile, disconfortul psihic, generează anxietate, îşi pune amprenta 
asupra performanţelor în sesiune, cât şi asupra sănătăţii emoţionale, relaţiilor 
interpersonale şi asupra sănătăţii fizice. Nu trebuie să neglijăm cauzele ca să putem 
gestiona stresul. 

În ultimul capitol ne este prezentat stresul profesional al cadrelor didactice. 
Unii profesori care se învinovăţesc pentru diferite probleme sunt mult mai vulnerabili 
la stres decât ceilalţi care au încredere în ei înşişi. Programele de management al 
stresului la profesori trebuie să aibă în vedere creşterea controlului asupra activităţii 
didactice, stimularea rezilienţei psihice, aprofundarea conştientizării de sine.  

Cartea este recomandată psihologilor, studenţilor, cadrelor didactice, fiind o 
sursă de inspiraţie pentru cei care desfăşoară activităţi în acest domeniu. Sperăm că 
lucrarea se va bucura de o bună primire din partea specialiştilor şi a unor cercuri 
largi de cititori. 

Georgeta Preda 



 




