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DIAGNOZA PROBLEMELOR SOCIALE 
 
FIȘA DISCIPLINEI 
 
A. Denumire modul:DIAGNOZA PROBLEMELOR SOCIALE 
Grup țintă: personalul furnizorilor de servicii sociale. 
 
B. Titular Modul/ Formator: Lect. univ. dr. Vlad Millea 
 
Buget timp: 30 ore 
 Activități teoretice: 14 ore 
 Activități practice: 16 ore 
 
Obiective: 

- Cunoașterea și înțelegerea conceptelor fundamentale din domeniul problemelor sociale; 
- Cunoașterea metodologiei și instrumentelor diagnozei problemelor sociale; 
- Creșterea motivației pentru fundamentarea strategiilor de intervenție pe o bună 

diagnoză a problemelor sociale. 
Competențe: 

- Capacitatea de analiză a politicilor de dezvoltare și de identificare a nevoilor de 
diagnoză pentru fundamentarea acestora; 

- Capacitatea de explicare și interpretare a elementelor specifice diagnozei 
problemelor sociale; 

- Abilitarea de elaborare a unui design de diagnoză adecvat unei probleme sociale 
specifice; 

- Abilitarea de a lucraîn echipă. 
 
F. Conținuturi/Teme și forme de activitate specifice 
Nr. 
crt. Conținuturi/Teme Formă de activitate Nr. 

ore 
1. Noțiuni introductive. Prezentarea obiectivelor și 

resurselor cursului 
Activități teoretice 
Activități practice 

2 

2. Probleme personale, probleme tehnice și probleme 
sociale 

Activități teoretice 
Activități practice 

2 
4 

3. Diagnoză, diagnostic, analiză SWOT. Specificul și 
instrumentele diagnozei problemelor sociale 

Activități teoretice 
Activități practice 

4 
4 

4. Diagnoza participativă a problemelor sociale Activități teoretice 
Activități practice 

4 
4 

5. Diagnoză, intervenție și evaluare. 
Indicatorii sociali. Definiții și principii de construcție și 
de utilizare în context național și internațional 
Proiectarea unui studiu folosind indicatorii sociali pentru 
fundamentarea diagnozei problemelor sociale dintr-o 
comunitate cunoscută 

Activități teoretice 
Activități teoretice 
 
Activități practice 

1 
1 
 

4 

 Total ore  30 
 
Metodologia didactică: 
Tehnici educaționale: prezentări, dezbateri, exerciții, studii de caz 
Mijloace educaționale: videoproiector, prezentări power-point, foi cu exerciții, fișe de lucru.



 

 
 

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI  INTRODUCTIVE 
 

Aşa cum se remarcă frecvent, studiul şi explicarea problemelor sociale şi a cauzelor 
acestora reprezintă preocuparea de baza pentru cei mai mulţi dintre specialiştii în ştiinţele 
sociale, în acest context  furnizorii de servicii sociale jucând un rol central prin identificarea 
unor situaţii sau condiţii particulare ca fiind probleme sociale şi prin implicarea lor în 
formularea de politici şi programe publice pentru remedierea/ ameliorarea acestora.  
Desigur, în discuţie intră, explicit sau implicit, o perspectivă teoretică minimală, de ordin 
sociologic în primul rând. Cu observaţia că sociologia, ea însăşi, fiind pluriparadigmatică  
poate genera  puncte de vedere diferite asupra  uneia şi aceleiaşi probleme sociale, sau 
chiar asupra a ce putem considera ca fiind o problemă socială, asupra cauzelor care stau 
la baza problemelor sociale particulare, precum şi asupra modului în care o problemă 
trebuie studiată şi rezolvată. (Dan, 2007, p. 4). 

În încercarea lor de a înţelege mai bine fenomenele sociale, sociologii şi practicienii 
socialului încearcă să găsească o serie de modele şi diferite relaţii între diferite aspecte 
sau situaţii pentru a unifica, simplifica şi reuşi să explice realitatea socială (faptele 
studiate). Sociologii, prin focalizarea asupra anumitor segmente sociale particulare şi a 
relaţiilor dintre ele (interacţiunile dintre indivizi, dintre indivizi şi grupuri, dintre grupuri, sau 
dintre grupuri şi societatea în care ele activează/ funcţionează) încearcă să identifice acele 
elemente care facilitează sau blochează interacţiunea, şi consecinţele fiecăreia în parte. 
Cum însă nu toţi cad de comun acord asupra cărei modalităţi de analiză este cea mai 
eficientă, putem considera că aceştia se împart în trei mari categorii de analiză teoretică: 
1) interacţionismul simbolic, 2) funcţionalismul şi 3) teoria conflictului (conflictualismul). 

Interacţionismul simbolic. Această perspectivă teoretică argumentează că nici o 
condiţie/situaţie socială, cât ar fi ea de perturbatoare/ insuportabilă, nu poate fi considerată 
în mod inerent sau în mod obiectiv drept o problemă socială până când un număr 
semnificativ de oameni care deţin putere politică în comunitatea/ societatea respectivă nu 
cad de comun acord că aceasta contravine interesului public. Oamenii de ştiinţă, liderii, 
practicienii etc. pot să „cunoască” faptul că un anumit factor specific sau o condiţie/ situaţie 
are sau va avea un efect devastator asupra societăţii sau a unui anumit grup din societate, 
însă până când ei nu reuşesc să-i convingă pe toţi cei care sunt în poziţia de a controla 
sau corecta acea condiţie/ situaţie, aceasta nu este considerată a fi o problemă socială. 
Cu alte cuvinte în prim plan nu avem acea condiţie socială (negativă), ci modul cum 
această condiţie/ situaţie este definită şi de către cine este ea definită pentru a determina 
că aceasta este sau o sa se transforme într-o problemă socială.   Procesul social prin care 
o condiţie/ situaţie specifică trece de la nivelul de îngrijorare/ preocupare individuală către 
nivelul de îngrijorare/ preocupare socială poate fi unul foarte lung şi greoi, dar el poate fi 
de asemenea şi unul foarte scurt. Pentru adepţii interacţionismului simbolic, faptul că 
anumite condiţii sociale nocive există şi afectează negativ o parte semnificativă a 
populaţiei nu reprezintă în mod necesar un motiv suficient pentru ca acestea să fie 
considerate probleme sociale (recunoscute). Mai degrabă problema reală este aceea de a 
înţelege ce determină ca o condiţie specifică să fie evaluată ca şi problemă socială. 

Pentru „interacţionişti” întrebările legitime sunt următoarele: 1) Cum se întâmplă ca 
unele condiţii specifice să fie definite ca probleme sociale în timp ce altele nu sunt/ nu vor 
fi definite în acelaşi sens? 2) Cine, în orice societate, poate legitima considerarea unei 
condiţii specifice ca fiind problemă socială? 3) Ce soluţii reies/ sunt găsite şi cum sunt 
găsite acestea pentru probleme sociale specifice? 4) Ce factori există în cadrul oricărei 
societăţi care inhibă sau facilitează rezolvarea problemelor sociale?(Dan, 2007, p. 9).  



 

 
 

Perspectiva interacţionismului simbolic subliniază faptul că problemele sociale nu 
există în mod independent de felul în care oamenii definesc societatea lor, lumea în care 
trăiesc, ele fiind construite social funcţie de dezbaterile oamenilor, de semnificaţiile pe care 
le are problema respectivă pentru toţi cei afectaţi.  

Funcţionalismul.Conform acestei perspective, cele mai multe norme/ reguli şi 
aranjamente sociale pot fi explicate în bună măsură în termeni de utilitate a lor pentru 
societate, deci ele îndeplinesc o funcţie. Funcţionaliştii argumentează că dacă un anume 
tip de comportament sau o instituţie persistă (continuă să existe/ să se manifeste), atunci 
înseamnă acesta/ aceasta vine în întâmpinarea unei nevoi prezente în cadrul societăţii 
respective. Doar prin definirea unui comportament particular ca fiind o problemă nu este 
asigurată şi dispariţia lui. Pentru eliminarea oricărui tip de comportament, societatea 
trebuie în primul rând să identifice ce funcţii îndeplineşte acesta şi apoi să facă în aşa feş 
încât acest comportament să devină disfuncţional, generând dispariţia lui.  (Dan, 2007, pp. 
10-11).  

Lucrurile par să se complice atunci când inventarieme o serie de probleme cum ar fi 
sărăcia, criminalitatea şi inegalitatea (şi care sunt asociate cu diferite comportamente) şi 
care există şi persistă în orice societate, persistenţa lor putând indica faptul că  probabil 
ele îndeplinesc o funcţie pentru societate, eliminarea lor putând fi realizată tocmai prin 
transformarea comportamentelor asociate lor în caracteristici disfuncţionale. Este 
cunoscută abordarea lui Herbert J. Gans care arăta că de pe urma sărăciei beneficiază o 
proporţie semnificativă a populaţiei, cu alte cuvinte sărăcia are o serie de funcţii pozitive, 
relevate de faptul că încurajarea eradicării sărăciei este neutralizată de o serie de beneficii 
specifice în folosul non-săracilor. Astfel, Gans identifica o serie de funcţii “benefice” ale 
sărăciei: 1) Prezenţa sărăciei asigură faptul că „muncile murdare” ale societăţii vor fi 
realizate. Sărăcia furnizează o forţă de muncă slab calificată şi deci slab remunerată care 
este dispusă – sau mai degrabă nu este în postura de a refuza – să realizeze „muncile 
murdare” la un preţ scăzut; 2) Deoarece săracii sunt nevoiţi să lucreze pentru salarii mici, 
ei subvenţionează în acest fel o varietate de activităţi economice de care beneficiază cei 
înstăriţi; 3) Sărăcia creează locuri de muncă pentru o serie de ocupaţii şi profesii care 
servesc şi „deservesc” pe cei săraci, sau protejează restul societăţii de aceştia – de 
exemplu profesii precum asistent social, poliţist, gardieni; 4) Săracii cumpără o serie de 
bunuri pe care alţii nu le doresc, extinzând astfel utilitatea economică a unor asemenea 
bunuri – cum ar fi pâinea veche de o zi, fructe şi legume care altfel ar fi aruncate la gunoi, 
îmbrăcăminte second-hand, automobile şi locuinţe deteriorate; 5) Săracii, fiind lipsiţi de 
putere, pot fi forţaţi să absoarbă costurile generate de creştere şi schimbare (cu referire la 
societatea americană). De exemplu liniile feroviare ale trenurilor de mare viteză, o sursă 
de disconfort, sunt localizate în cartierele sărace ; 6) Condiţiile vitrege în care trăiesc 
săracii dau naştere în unele situaţii la diferite forme de artă (blues-ul de exemplu).  

Funcţionaliştii pun accent pe inter-relaţiile dintre variatele părţi ale sistemului şi cred 
că schimbările realizate într-o parte a sistemului (sub-structură) va avea implicaţii 
semnificative în alte părţi ale sistemului. Cu alte cuvinte orice problemă socială particulară 
reprezintă doar o parte dintr-un tot mai mare şi unitar.  Aceasta înseamnă că pentru a 
înţelege o problemă socială,  aceasta trebuie plasată într-un context analitic mult mai larg. 
O problemă socială este o consecinţă a felului în care părţile unui sistem social sunt puse 
laolaltă/ interacţionează.  (Dan, 2007, p. 12). 

Conflictualismul.  Asumpţiunea de principiu a acestei perspective este aceea că 
resursele din societate – cum ar fi bunăstarea şi puterea – sunt limitate. Limitarea şi 
raritatea acestor resurse face ca ele să fie distribuite inegal în societate, drept pentru care 
unele grupuri de oameni deţin mai mult (din aceste resurse) decât alte grupuri. Această 



 

 
 

situaţie creează un conflict al intereselor personale sau de grup între diferitele persoane/ 
grupuri din societate. O asumpţie importantă a acestei perspective este cea legată de 
relaţia dintre putere şi structura socială: grupurile avantajate au mai mult decât o cotă 
parte de participare la putere, fiind singurele care controlează societatea şi folosind acest 
control, într-un mod conştient sau inconştient, aceste grupuri fac ca societatea să 
acţioneze şi să servească propriilor lor interese. Prin urmare societatea ia acea formă care 
serveşte cel mai bine interesele grupului de oameni dominant din acea societate (spre 
deosebire de funcţionalişti care susţin că societatea ia forma care serveşte cel mai bine 
intereselor ei ca întreg). Teoreticienii conflictualişti cred că grupurile dominante exercită 
control nu doar asupra valorilor şi credinţelor, ci şi asupra practicilor/ rutinelor şi a 
organizării societăţii. Ca urmare tendinţa de lungă durată a societăţii este una îndreptată 
spre perpetuarea conflictului şi deci spre schimbare socială. Mai devreme sau mai târziu, 
spun conflictualiştii, opoziţia intereselor va determina apariţia/ manifestarea conflictului în 
societate. Mai mult, perspectiva conflictualistă spune că acest conflict îşi are originea în 
interiorul societăţii şi de cele mai multe ori conduce la schimbare socială, deoarece 
societatea este o combinaţie de grupuri cu interese nu doar diferite ci şi conflictuale. (Dan, 
2007, p. 13). 
 

APLICAŢII PRACTICE 
 
Se parcurge cu atenţie o diagnoză realizată în ultimii ani, din perspectiva 

paradigmelor utilizate în definirea problemelor sociale. Scopul este identificarea 
elementelor paradigmatice implicate în diagnoza analizată. 

Documente recomandate: 
1. *** Raport cu privire la diagnoza problemelor sociale la nivelul judeţului Timiş 

(2008), Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş.  
2. *** Riscuri şi inechităţi sociale în România, ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ 

- Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, 2009. 



 

 
 

CAPITOLUL 2.PROBLEME PERSONALE, PROBLEME PRACTICE 
ŞIPROBLEME SOCIALE 

 

2.1. Ce (care) sunt problemele sociale? 
 

O serie de probleme legate de sănătate pentru care soluţia ar fi tocmai modificarea 
anumitor comportamente de risc, cum este cazul în prevenţia bolilor cardiovasculare, sau 
prevenţia SIDA, reprezintă în aprecierea specialiştilor probleme personale. 

În general, pot exista şi probleme care, la un anumit nivel să îşi aibă originea în 
zona biologiei, geologiei, fizicii sau ingineriei, dar care să fie în acelaşi timp legate puternic 
de comportamentul social şi, prin urmare, să fie abordabile prin prisma soluţiilor oferite de 
ştiinţele sociale. În această categorie intră, de pildă, şi problemele care ţin de protecţia 
mediului.  

Dar, aşa cum observă specialiştii, putem avea de a face cu alte circumstanţe 
indezirabile sau nesatisfăcătoare, care însă nu pot fi calificate drept probleme sociale, în 
sensul convenţional al termenului. Spre exemplu, creşterea nivelului de coeziune a unei 
echipe sportive şi comunicarea sunt mijloace prin care poate fi abordată  problema unei 
performanţe slabe a echipei, iar  procesul de luare a  deciziei este considerat ca şi 
relevant în contextul optimizării performanţei în muncă şi a funcţionării organizaţionale. 
Astfel de situaţii cu care se confruntă oamenii sunt numite probleme practice, pentru a le 
distinge de cele care sunt denumite în mod convenţional probleme sociale. (Schneider, 
Gruman şi Coutts, 2005).  

Numeroase elemente care vin în sprijinul celor spuse mai sus, găsim în chiar 
modurile de definire a problemelor sociale, aceste elemente fiind explicit formulate sau 
caracterizează conţinutul unei definiţii.   

Sunt  de reţinut o serie de moduri de definire a problemei sociale precum: 
A. Problema socială reprezintă o discrepanţă semnificativă între normele sociale şi 

realitatea socială de fapt. (Merton, R.K., 1971, apud Dan, 2007, p. 14). 
După Robert K. Merton şi Robert A. Nisbet (1971) principalele caracteristici ale unei 

probleme sociale sunt: 
1) apariţia unei probleme sociale este indisolubil legată de manifestarea unei 

neconcordanţe între ceea ce ar trebui să fie oamenii şi ceea ce sunt în realitate 
(mai precis între situaţia socială existentă şi normele sociale); 

2) problemă socială poate fi, în multe cazuri, consecinţa neanticipată, nedorită şi 
indirectă a modelelor instituţionalizate ale comportamentului social; 

3) diferite structuri sociale au probleme distincte funcţie de caracteristicile, valorile 
şi scopurile/ interesele lor distincte; 4) funcţie de particularităţile structurilor 
sociale soluţiile date acestor probleme sunt diferite (soluţiile având ca scop şi 
rezultat schimbarea socială). 

B. Problema socialareprezintă o situaţie indezirabilă, care este considerată de un 
segment important al societăţii ca fiind suficient de serioasă pentru a necesita acţiune 
colectivă în vederea obţinerii unei ameliorări semnificative şi a unei dezirabilităţi crescute 
(Doob, C.B., 1995).  

C. O problemă socială poate fi definită ca o situaţie caracterizată de următoarele 
trei elemente: 1) este în mare măsură privită ca fiind indezirabilă sau ca o sursă de 
dificultăţi; 2) este cauzată de acţiunea sau inacţiunea oamenilor sau a societăţii; 3) 



 

 
 

afectează sau se presupune că va afecta un mare număr de persoane.  (Farley, J.E., 
1992, apud Dan, 2007, p. 14). 

Procedând la o analiză mai detaliată a celor trei elemente din definiţia lui Farley, 
Andrei Dan reţinea o serie de alte aspecte importante pentru înţelegerea temei: 1) 
Percepţia publică a unei anumite situaţii ca fiind indezirabilă presupune un anumit nivel de 
conştientizare. Dacă oamenii nu cunosc nimic despre această problemă ea nu va apărea 
ca problemă socială, deci va rămâne în stare de latenţă. Pe lângă conştientizarea publică 
a acesteia, trebuie, de asemenea, să existe un nivel semnificativ de conştientizare că 
această condiţie constituie o problemă pentru societate; 2) Un rol important în definirea 
unor probleme ca fiind sociale îl joacă valorile; 3) Conştiinţa publică joacă un rol important 
în definirea unei probleme ca fiind socială. Un cataclism natural (de exemplu un uragan) 
nu poate fi el însuşi considerat o problemă socială, deoarece el nu a fost cauzat de 
acţiunea/ inacţiunea unor oameni. Doar unele efecte generate de acesta pot fi considerate 
problemă socială. După Farley o problemă poate fi considerată ca find socială atunciu 
când este rezultatul/ parte a acţiunii sau inacţiunii oamenilor sau a societăţii; 4) Trebuie 
făcută distincţia între probleme sociale şi probleme individuale sau private. Disoluţia unei 
familii prin divorţ nu reprezintă o problemă socială, dar dacă avem o rată foarte mare a 
divorţialităţii, cauzele nu mai sunt doar de ordin personal ci au în mare parte origini 
societale. Dan, 2007, pp. 14-15). 

D. O problemă socială reprezintă o anumită situaţie ce este incompatibilă cu valorile 
unui număr semnificativ de oameni care consideră că este nevoie să acţioneze pentru 
schimbarea acestei situaţii, elementele constitutive fiind: 1) situaţia care există şi care 
este cunoscută de către oameni, ei discutând despre ea; 2) incompatibilitatea cu 
valorile acelor oameni, 3) faptul că această situaţie afectează un număr semnificativ de 
oameni şi că  ei consideră că este nevoie să (se) acţioneze pentru schimbarea acestei 
situaţii.  

În dezbaterile de la noi consacrate temei problemelor sociale, cel mai frecvent par 
să fie invocate, subliniate sau puse în valoare lucrările lui Cătălin Zamfir (1977). Acesta 
defineşte şi analizează problemele sociale din perspectiva funcţionării sistemelor sociale 
unde un aspect esenţial este deţinut deactivitatea de înfruntare a diferitelor dificultăţi care 
intervin pe parcursul funcţionării lor – cu alte cuvinte, activitatea de soluţionare 
aproblemelor sociale. Sociologul român pleacă de la considerentul că o problemă 
particulară poate fi de natură tehnică, sau economică, sau juridică etc. În calitatea sa de 
problemă a unui sistem social, ea va fi totodată o problemă socială, definibilă ca  un 
proces social, o caracteristică, o situaţie despre care societatea sau un subsistem al ei 
consideră că trebuie schimbat.  

Aşa cum au remarcat şi alţi specialişti, această definiţie include două elemente: 1) o 
dificultate şi 2) conştientizarea dificultăţii.  Unele probleme deşi există nu sunt 
conştientizate, deci nu sunt manifeste ci sunt într-o stare de latenţă. Trecerea lor din latent 
în manifest este un proces care trebuie să parcurgă anumite etape şi să îndeplinească 
anumite condiţii, una din cele mai importante fiind angajarea sistemului în a lua decizia de 
a desfăşura o activitate de soluţionare a respectivei probleme.  (Dan, 2007, p. 17).  

Clasele de fenomene care pot deveni obiectul unei asemenea problematizări ar fi: 
1) o stare socială învechită (care frânează progresul şi dezvoltarea socială); 2) procese 
sociale considerate în sine ca fiind negative (dezorganizarea socială şi individuală, 
comportamentele considerate deviante); 3) consecinţe negative ale unui proces social 
pozitiv (orice proces social complex prezintă şi consecinţe laterale negative);  4) fluctuaţii 
ale factorilor naturali externi sau sociali (descoperirea sau epuizarea unor resurse 
naturale, catastrofe naturale, războaie etc.); 5) decalaje produse de dezvoltare 



 

 
 

(nearticularea unor elemente şi nesincronizarea lor în procesele de transformare socială 
care însoţesc dezvoltarea socială); 6) apariţia de noi necesităţi (ca urmare a schimbării 
unor condiţii sociale obiective pot apărea noi necesităţi a căror imposibilitate de satisfacere 
poate conduce la comportamente deviante); 7) probleme de dezvoltare. (Zamfir, 1977,  
apud Dan, 2007, pp. 17-18). 

 

2.2. Natura problemelor sociale. Perspective de abordare 
 

Rubington şi Weinberg (1989) prezintă câteva dezvoltări teoretice asupra naturii 
problemelor sociale, din următoarele 6 perspective: 1. patologia socială focalizată pe 
persoane; 2. dezorganizarea socială centrată pe semnificaţia legilor şi a normelor;  
3.conflictul de valori referitor la valori şi interese/ scopuri;  4. comportamentul deviant 
care subliniază rolurile; 5. etichetarea socială care examinează reacţiile sociale; 6. 
perspectiva critică - pune accent pe roluri ca produse ale valorilor şi intereselor/ 
scopurilor. 

 
Perspectiva patologiei sociale. Definiţia după care operează perspectiva 

patologiei sociale este următoarea: Condiţiile sociale dezirabile şi ordinea socială sunt 
privite ca fiind sănătoase, în timp ce persoanele care se deosebesc/ deviază de la 
aşteptările morale (statuate de un sistem de valori dominant şi deci larg acceptat) sunt 
privite ca fiind “bolnave”, deci sunt rele şi nedorite. Astfel, pentru perspectiva patologiei 
sociale, o problemă socială este o violare a aşteptărilor morale. (Dan, 2007, p. 21). 

Drept principală şi ultimă cauză a problemelor sociale este insuccesul socializării. 
Societatea are responsabilitatea de a transmite tuturor indivizilor normele morale larg 
acceptate, dar uneori asemenea eforturi sunt ineficiente. Drept urmare, cei care erau 
consideraţi din această perspectivă ca fiind devianţi sunt defectivii („cei care nu pot fi 
educaţi”), dependenţii (cei care au anumite dificultăţi în primirea şi însuşirea educaţiei) sau 
cei delincvenţi (care resping educaţia). Pentru adepţii de mai târziu ai acestei perspective 
problemele sociale sunt rezultatul valorilor greşit însuşite. În „accepţiunea blândă” a 
acestei perspective persoanele care contribuie la apariţia problemelor sociale sunt văzute 
ca fiind „bolnave” (sick); în „accepţiunea dură” a acesteia, aceste persoane sunt văzute 
drept „criminali”. În orice caz, în spatele ambelor accepţiuni se află percepţia conform 
căreia persoana sau situaţia este, în esenţă, „imorală”.  

Primii susţinători ai acestei perspective considerau că unii oamenii sunt defectivi în 
mod inerent. Pentru cei mai mulţi dintre ei ’era clar’ că oamenii din acele clase sociale 
consideraţi „defectivi, dependenţi şi delincvenţi” tind să se reproducă prin căsătorii între 
rude de acelaşi sânge (inbreeding). Mai târziu, adepţii acestei perspective au luat în 
considerare mediul social ca determinant important contribuind la patologia socială. Primii 
patologişti au tins să se focalizeze pe caracteristicile imorale ale indivizilor, în timp ce 
următoarea generaţie de patologişti au tins să se focalizeze pe proprietăţile imorale ale 
societăţilor şi au văzut apariţia şi dezvoltarea problemelor ca rezultat al unor forţe sociale 
precum dezvoltarea tehnologică şi creşterea densităţii populaţiei. Drept consecinţă, 
asemenea perturbări sociale conduc la creşterea costului menţinerii unei ordini sociale de 
drept, care la un moment dat se poate prăbuşi, ducând la “dezumanizarea” întregii 
populaţii.  

În variantele mai vechi ale patologiei sociale, adepţii acestei perspective militează 
pentru eugenie socială – eliminarea indivizilor „defectivi genetic”. Alţii consideră că soluţia 
la problemele sociale generate de aceşti indivizi în educarea lor şi îmbunătăţirea „nivelului 
moralităţii” claselor de jos şi celei de mijloc. Varianta mai recentă a acestei abordări – care 



 

 
 

tinde să vadă societatea ca fiind bolnavă, mai degrabă decât membrii ei „non-conformişti” 
– îşi are originea în viziunea lui Rousseau asupra naturii umane: indivizii sunt buni de la 
natură, însă instituţiile lor sunt “rele” şi ca urmare ei văd remedierea instituţiilor „bolnave” 
prin schimbarea sistemului de valori şi a orientărilor de valoare ale oamenilor. În concluzie, 
conform perspectivei patologiei sociale, singura soluţie reală la problemele sociale este 
educaţia morală.  

 
Perspectiva dezorganizării sociale. Dezorganizarea socială este considerată “faţa 

umbrită”, complementară, a organizării sociale. Organizarea socială presupune, înainte de 
toate, că ea este un întreg, în care părţile se află într-o relaţie de dependenţă oarecum 
ordonată. 

Noţiunea centrală a acestor întregi conceptualizări este cea de ROLURI, rolurile 
definind nu doar diferitele părţi ale societăţii, ci de asemenea şi modul în care ele sunt 
interrelaţionate.  Dezorganizarea socială este percepută ca un eşec al manifestării 
rolurilor. Cele trei mari tipuri de dezorganizare sunt: a) lipsa normelor, b) conflictul 
cultural; c) prăbuşirea normelor.  

Cauza principală a dezorganizării sociale este considerată a fi schimbarea socială, 
care determină ieşirea din sistem a unor părţi componente, deoarece nu mai sunt în 
armonie cu alte părţi ale sistemului social. Condiţiile care generează o asemenea stare se 
regăsesc în schimbările tehnice, demografice sau culturale generate de schimbarea 
socială şi care vor determina clătinarea echilibrului prezent (care este însă un echilibru 
dinamic).  

Consecinţele stării de dezorganizare se manifestă atât la nivelul sistemului cât şi la 
nivelul actorilor sociali. Pentru actorii sociali, dezorganizarea socială determină 
dezorganizarea personală manifestată de exemplu prin stress, boli mintale, alcoolism. 
Pentru sistem, consecinţele pot fi de trei tipuri: a) pot apărea schimbări în sistem, cum ar fi 
unele răspunsuri de adaptare care pot aduce părţile distincte ale sistemului înapoi la 
starea de echilibru; b) sistemul poate continua să funcţioneze într-o stare de stabilitate 
crescută, în sensul că deşi dezorganizarea poate să nu dispară, sistemul îşi continuă 
funcţionarea oricum (dar la alţi parametri); c) sistemul se poate prăbuşi, deoarece 
dezorganizarea este foarte puternică şi extrem de distructivă.  

Soluţiile la aceste probleme se referă în general la acele acţiuni de aducere a 
caracteristicilor sistemului social înapoi la starea de echilibru. (Dan, 2007, p. 24).  

3. Perspectiva conflictului de valori. Ideea de la care pleacă perspectiva 
conflictului de valori este aceea că problemele sociale sunt condiţii sociale ce sunt 
incompatibile cu valorile unui anumit grup ai cărui membri reuşesc să facă publică o 
chemare la acţiune.  

Problemele sociale îşi trag seva din conflictele de valori şi de interese. Diferite 
grupuri având interese diferite se regăsesc în opoziţie. O dată cristalizată această opoziţie 
într-o stare/ situaţie de conflict, putem spune că problema socială şi-a făcut apariţia. 
Condiţiile-suport care influenţează apariţia, frecvenţa, durata şi rezultatul problemelor 
sociale sunt competiţia şi contactul dintre grupurile sociale. Când două sau mai multe 
grupuri se află în competiţie şi în modalităţi particulare/ specifice de contact cu un alt grup, 
un conflict nu poate fi evitat.  

Soluţiile propuse de această perspectivă pentru rezolvarea conflictului de valori sunt 
consensul, negocierea şi puterea brută. Dacă părţile pot rezolva conflictul în numele 
unui set de valori semnificative împărtăşite de ambele părţi, atunci consensul este cel care 
a eliminat problema. Dacă părţile pot negocia, atunci are loc un schimb de valori, toate în 
spiritul procesului democratic. Dacă nici consensul nici negocierea nu au loc, atunci grupul 
ce deţine mai multă putere câştigă/ preia controlul. (Dan, 2007, 26).   



 

 
 

 
4. Perspectiva comportamentului deviant. Din punctul de vedere al acestei 

perspective problemele sociale reprezintă violări ale aşteptărilor şi 
comportamentelor normative. Comportamentul sau situaţiile care se depărtează de la 
normele larg acceptate de către societate sunt privite ca fiind deviante.  

Cauzele comportamentului deviant sunt legate de socializarea inadecvată – 
procesul de socializare fiind văzut ca desfăşurându-se în primul rând în cadrul contextual 
al relaţiilor primare de grup. Predispoziţia spre comportamente deviante este rezultatul 
eşecului socializării primare.  Condiţiile favorizante pentru apariţia şi manifestarea unui 
asemenea comportament sunt lipsa şi blocarea oportunităţilor pozitive, stressul, accesul la 
forme deviante de satisfacţie, şi modele de rol deviante.  

Soluţiile de contracarare a comportamentului deviant se referă în special la 
resocializare, creşterea gradului de socializare în grupurile primare, redistribuirea 
accesului către oportunităţi, reducerea oportunităţilor de contact cu modelele de rol 
deviante.  

 
5. Perspectiva etichetării sociale. Conform teoriei etichetării o problemă socială 

(sau deviant-socială) este definită de reacţiile sociale la o pretinsă violare a regulilor sau 
aşteptărilor sociale. Această perspectivă se focalizează asupra condiţiilor prin care 
comportamentele sau situaţiile sunt definite ca problematice sau deviante. Cauza unei 
probleme sociale se originează îndeosebi în atenţia pe care publicul i-o acordă, sau mai 
degrabă atenţia din partea celor care exercită controlul social, deci reacţii sociale la o 
presupusă cunoaştere a violării unor norme sociale.  

Condiţiile în care o persoană/ situaţie este etichetată ca fiind problematică sau 
deviantă, se referă în special la relaţiile de putere şi influenţă (cel care etichetează se 
află în situaţia de a câştiga prin aplicarea unei asemenea etichete, trebuind să aplice o 
etichetă negativă, precum şi puterea de a o “alipi” persoanei/ situaţiei respective) dar şi la 
potenţialul câştig de a fi etichetat, în special prin autoetichetare.  

Consecinţele unei asemenea etichetări se reflectă atât în aşteptările celorlalţi (de 
exemplu, de la o persoană etichetată ca fiind deviantă, se aşteaptă ca ea să continue 
violarea normelor sau a comportamentului considerat convenţional), cât şi în diminuarea 
şanselor celor etichetaţi de a se reintegra, dar mai ales la elaborarea şi adoptarea unor 
comportamente deviante ca urmare a reacţiilor celorlalţi (formă de devianţă denumită 
“devianţă secundară”).  

Soluţiile oferite de această perspectivă pentru rezolvarea problemelor sociale se 
referă la revizuirea definirii unei situaţii/ persoane ca fiind deviantă (o mai mare toleranţă şi 
capacitate de înţelegere a unor situaţii particulare/ speciale), precum şi eliminarea 
potenţialelor câştiguri rezultate din procesul etichetării şi cel al autoetichetării. 

 
6. Perspectiva critică. Conform acestei abordări, o problemă socială este o situaţie 

rezultată din exploatarea de către cei ce deţin puterea, a celor ce nu deţin suficientă 
putere (a clasei muncitoare). Cauza principală a manifestării celor mai multe probleme 
sociale o constituie forma de organizare socială produsă de societatea capitalistă. Drept 
consecinţă, dezvoltarea capitalismului aduce cu sine şi amplificarea problemelor sociale. 
Soluţiile avute în vedere pentru rezolvarea problemelor sociale sunt activismul, reforma 
sau revoluţia – sau cu alte cuvinte, clasa muncitoare trebuie să câştige “lupta de clasă” şi 
apoi să “producă” a societate egalitară, fără clase sociale. (Dan, 2007, pp. 29-30). 
 



 

 
 

APLICAŢII PRACTICE 
 

 Se parcurge cu atenţie o diagnoză realizată în ultimii ani, din perspectiva identificării 
principalelor probleme sociale. Obiectivul este identificarea principalelor elemente prin 
care problemele sociale sunt definite. 
  
 Documente recomandate: 
 1. *** Raport cu privire la diagnoza problemelor sociale la nivelul judeţului Timiş 
(2008), Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş. 
 2. *** Riscuri şi inechităţi sociale în România, ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ - 
Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, 2009. 
 3. *** Raportul Social al ICCV. După 20 de ani: Opţiuni pentru România, 
ACADEMIA ROMÂNA, Institutul Naţional De Cercetări Economice, INSTITUTUL DE 
CERCETARE A CALITATII VIETII, Bucureşti, 2010 
 



 

 
 

CAPITOLUL 3. DIAGNOZĂ, DIAGNOSTIC, ANALIZĂ SWOT 
 

3.1. Diagnoza şi scopul său 
 
Cuvântul diagnoză provine din cuvântul grecesc diagignosko (eu deosebesc, 

discern) la rândul său cu originea în gignosco (eu ştiu).    
În medicină diagnoza (diagnosticul, în limbaj curent) se referă la asocierea 

simptomelor unui pacient cu  analizele medicale pentru definirea clară a unei boli. 
Diagnoza poate fi definită ca proces de identificare şi analiză, efectuat de către 

actorii implicaţi, a cauzelor determinante dar şi a oportunităţilor sau  
impedimentelor realizării planurilor de acţiune.(Mihalache, 2010, p. 4). 

Diagnoza vizează nu numai rezultatul unui proces ci şi procesul în sine.  
Scopul diagnozei nu este unul singular, de analiză-concluzie. Accentul cade atât pe 

identificarea cât şi pe înţelegerea realităţii problemelor sociale. Altfel spus, diagnoza se 
regăseşte ca etapă în proiectele de acţiune/intervenţie.  

3.2. Paliere pentru  metodologia  cercetării problemelor sociale 
 

Cătălin Zamfir propune mai multe paliere pentru metodologia cercetării problemelor 
sociale, subliniind toodată specificul lor.   

A. Diagnoza problemei potenţiale/ actuale, în care trebuie luate în  considerare 
mai multe niveluri de analiză: 1) Identificarea problemei, prin delimitarea 
fenomenului/procesului care afectează la momentul acela viaţa colectivităţii respective; 2) 
Determinarea magnitudinii problemei, pentru care sunt utilizaţi  indicatori necesari 
pentru imaginea completă a problemei-stare (indicatori pentru sănătate, economie, 
delicvenţă, poluare, mortalitate, satisfacţie/insatisfacţie etc.; 3) Factori determinanţi ai 
dinamicii problemei sociale. Acest tip de analiză reprezintă instrumentul predicţiei 
apariţiei problemelor  sociale dar şi a dinamicii lor.  

B. Diagnoza conştientizării problemelor sociale, care reprezintăo 
parteimportantă în dinamica socială, prin faptul că poate poziţiona problema socială în 
funcţie de poziţia ocupată în sistemul de priorităţi. În acest caz, trebuie identificate şi stările 
subiective asociate de la nivelul colectivităţii dar şi diversitatea conştientizării problemelor 
sociale, deoarece unele grupuri o pot considera ca o problemă în timp ce altele au alte 
priorităţi. Importanţa sau nivelul de centralitate al problemei sociale variază în funcţie de 
conştiinţa diferitelor grupuri. Pentru analiza prezenţei în conştiinţa colectivă a problemelor 
sociale se pot utiliza: sondajul de opinie, scalele de  atitudine, focus-gupurile, dar se 
pretează foarte bine şi analizele de conţinut.  

C. Analiza capacităţii colectivităţii de a face faţă problemelor sociale, prin  
studierea activităţilor/soluţiilor practicate de obicei în acea colectivitate dar şi a  eficienţei 
soluţiilor practicate.  

D. Identificarea unor noi soluţii la problemele sociale, prin adoptarea unor 
orientări constructive.  

3.3. Criterii de alegere a unui model de diagnoză şi principalele interogaţii 
 

Se apreciază că nu există un model clasic de diagnoză socială(Mihalache, 2010, 
p.17).Diagnoza se realizează fie la nivel individual, fie la nivel comunitar/de grup. Pentru 



 

 
 

fiecare dintre cele două direcţii sunt construite câteva modele de diagnoză, în funcţie de 
criteriile fiecărui tip de beneficiar, fie ai serviciilor sociale, fie ai altor instituţii. Cercetările şi 
analizele au delimitat câteva criterii pentru diagnoza în asistenţa socială, cea care ne 
interesează în mod special pentru cursul nostru.  

Să reţinem, prin urmare, criteriile propuse în acest sens de Silke  Vlecken: 1) 
Asistenţii sociali trebuie să deţină cunoştinţe şi teorii care să permită înţelegerea 
problemelor apărute; 2) Să poată recunoaşte şi să interpreteze aspectele fiziologice, 
economice şi psihice ale indivizilor precum şi să realizeze corelaţii între acestea; 3) Să 
poată identifica atât situaţiile problematice apărute dar şi resursele beneficiarilor; 4) Să 
implice şi să conştientizeze toţi beneficiarii atât în procesul de analiză cât şi în cel de 
intervenţie; 5) Să stăpânească domeniul asistenţei sociale cât şi legislaţia în vigoare; 6) 
Intervenţia să fie sistemică, axată atât pe individ cât şi pe mediul acestuia;  7) Să 
gestioneze comunicarea între instituţiile implicate în procesul de intervenţie; 8) Să 
respecte principiile deontologice ale asistenţei sociale.  

Pe baza acestor criterii s-a stabilit un model de analiză a problemelor şi  resurselor, 
care presupune: 1) evaluarea sistematică a capacitaţilor indivizilor; 2) realizarea unei priviri 
de ansamblu asupra situaţiei iniţiale; 3) stabilirea priorităţilor; 4) descoperirea factorilor 
activi implicaţi; 5) stabilirea tipului de relaţii în cazul relaţiilor de schimb şi de putere; 6) 
cooptarea tuturor celor implicaţi în procesul de ajutor; 7) identificarea tuturor resurselor 
potenţiale şi a celor disponibile; 8) formularea obiectivelor în concordanţă cuprincipiile 
etice ale asistenţei sociale.(Mihalache, 2010, p. 19). 

În ceea ce priveşte diagnoza problemelor sociale pentru situaţii specifice, trebuie să 
avem în vedere pentru stabilirea problemei descrierea şi evaluarea  sistematică a  situaţiei 
pe de o parte şi analiza resurselor existente sau potenţiale  pe de altă parte.  

A fost detaliată şi argumentată de către specialişti importanţa utilizării tipurilor de  
întrebări  specifice diagnozei sociale sistematice:  

- CE? Se referă la descrierea situaţiei văzută de clienţi şi de factorii/persoanele 
implicate. Sunt combinate resursele individuale cu analiza diferenţiată a relaţiilor, iar 
asistentul social va realiza pe baza răspunsurilor obţinute de la beneficiar o primă imagine 
a situaţiei .  

- DE UNDE? Acest tip de întrebare va face o introspecţie în antecedentele faptice 
actuale, respective ale problemei şi resurselor. Se vor obţine de la beneficiar informaţii 
complete referitoare la timpul/momentul când a început respectiva situaţie să fie o 
problemă. În acelaşi timp se poate afla dacă au fost şi alte situaţii  problematice sau dacă 
exista o anumită frecventă cu care se repetau  cauzele. 

- (DE CE?) CARE AR FI MOTIVUL? Această întrebare este menită a contura 
ipoteze referitoare la situaţia beneficiarului, vazută prin explicaţiile specialistului. Pe baza 
răspunsurilor la acest tip de întrebare se va contura o imagine a datelor cu legături între 
ele, iar asistentul social va putea formula scopul şi obiectivele de lucru.  

- ÎNCOTRO? Este un tip de întrebare care apare atunci când nu este susţinută 
eligibilitatea unui caz pentru intervenţie, iar asistenţa socială poate prognoza cum va arăta  
problema mai târziu, dacă nu se ia măsura prevenţiei.  

- CE NU ESTE BINE?  Prin această întrebare se stabilesc condiţiile concrete de 
restabilire a situaţiilor prin identificarea încălcării normelor/valorilor sociale sau culturale. În 
acelaşi timp sunt evaluate şi formulate competenţele, atitudinile şi resursele eficiente  
pentru corectarea situaţiei problematice.  

- CUM AR TREBUI SĂ FIE? Răspunsurile la această întrebare se referă la 
evaluarea condiţiilor concrete şi la relaţiile sociale ale celor implicaţi. Prin aceste raportări 
se poate stabili dacă situaţia va fi problematică  sau neproblematică.  



 

 
 

- CE ESTE DE AJUTOR?  La această întrebare răspunsurile ne vor comunica cele 
mai importante resurse pentru depaşirea problemei, resurse care vor fi incluse în 
planificarea pentru intervenţie.(Mihalache, 2010, pp. 20-21).  

3.4. Diagnoza - factori şi durată 
 

Este aproape unanimă observaţia că diagnoza nu se referă doar la înţelegerea 
realităţii problemelor ci şi la acţiunea care urmează a fi întreprinsă. (Mihalache, 2010, p. 
22).  

În orice proiect de diagnosticare sunt urmărite obiective ce conduc la  diminuarea 
problemelor sociale. Etapa de diagnosticare se referă la centralizarea, clasificarea, 
analizarea obiectivă a informaţiilor, dar şi la definirea necesităţilor, priorităţilor.  

Important pentru procesul de diagnosticare se consideră a fi următoarele elemente: 
1) păstrarea independenţei faţă de instituţiile politice, administrative sau financiare prin 
influenţa sau constrângerea pe care acestea o pot exercita; 2) deţinerea mijloacelor pentru 
efectuarea diagnozei, ca investiţii materiale sau resurse umane; 3) formarea echipelor 
pluridisciplinare pentru urmărirea întregului proces de diagnosticare prin legitimitate, 
competenţă şi responsabilitate; 4) Parteneriatul pentru preîntâmpinarea 
rezistenţei/opoziţiei unor  instituţii/persoane .  

Ca metode de aplicare pentru diagnoza socială  este sugerată analiza unor factori 
ce trebuie avuţi în vedere: 1) Conştientizarea unei probleme sociale, care reprezintă 
chiar o funcţie a diagnozei. Unii actori interesaţi ar putea influenţa prin subestimare sau 
supraestimare a problemei sociale. Prin diagnoză se confirmă tuturor parţilor implicate 
existenţa unei probleme sociale şi reprezintă baza angajamentului de trecere la acţiune; 2) 
Identificarea cauzelor apariţiei problemelor sociale care nu sunt totdeauna vizibile şi 
care presupune înţelegerea problemelor sociale care au generat apariţia problemei 
sociale; 3) Examinarea principalelor individualităţi/ instituţii afectate şi direct  
implicate în problema socială.  

Identificarea indivizilor/ instituţiilor afectate reprezintă o componentă majoră a 
procesului de diagnoză deoarece acestea nu alcătuiesc un grup uniform. Cu toate aceste 
diversităţi se pot stabili caracteristici comune, pentru a  putea deveni un grup ţintă în 
vederea implementării unor acţiuni. Pe lângă aceasta, este necesară stabilirea a cât mai 
multor determinanţi ai problemei sociale predominante în contexte diverse dar şi 
dimensiunile teritoriului pe care se manifestă.  

Prin procesul de diagnoză se pot identifica actorii ce vor avea roluri în  activităţile 
viitoare, având în vedere potenţialele resurse dar şi selecţia viitorilor  parteneri, care pot fi 
administraţii publice, asociaţii, actori activi în comunitate, reţele de solidaritate etc.  

Ca urmare, diagnoza este o acţiune/activitate desfăşurată în timp şi studiază 
posibilitatea interconectării unor etape pentru obţinerea unor finalităţi optime. De aceea, 
specialiştii spun că nu este stabilită o regulă pentru durata diagnozei ci doar condiţia 
determinării începerii procesului, fiind nevoie de acţiunea unor actori şi mai ales de 
dorinţa/ voinţa lor de a interveni în diminuarea/ eradicarea unei probleme sociale  sau în 
elaborarea unui proiect cu acest scop.  

La modul general, timpul necesar procesului de diagnoză este dat de: a) cantitatea 
de informaţii care trebuie adunate dar şi de dificultatea/ uşurinţa cu care acestea pot fi 
adunate, de clasificarea datelor şi revederea tuturor informaţiilor; b) numărul de participanţi 
la obţinerea datelor/informaţiilor; c) scopul şi obiectivele proiectului.  

Dacă etapa de diagnosticare este prea scurtă există riscul ca informaţiile să fie 
superficiale şi actorii să nu poată fi implicaţi corespunzător. Dacă timpul acordat 



 

 
 

diagnosticării este prea amplu, poate apărea descurajarea participanţilor dar şi 
posibilitatea obstrucţionării unui proiect de intervenţie.  

3.5. Diagnoza - etape şi participanţi 
 
Unele activităţi sunt interconectate – nu se pot realiza până nu sunt  finalizate cele 

anterioare – unele sunt simultane (ex. realizarea interviului şi analiza statistică), iar altele 
sunt succesive (ex. elaborarea ghidului de interviu şi realizarea interviului). Toate aceste 
activităţi trebuie să se regăsească în planificarea diagnozei.  

S-a stabilit existenţa a trei tipuri de actori interesaţi de procesul diagnozei: a) 
organisme şi instituţii care încurajează şi sprijină diagnoza; b) persoanele/echipa care 
implementează; c) oamenii şi instituţiile care participă la etapele/activităţile concrete ale  
proiectului.  

 Selecţia persoanelor se face în funcţie de legitimitatea echipei. Constituirea  
echipei pentru diagnoza socială va ţine cont de: 1) cunoştinţele fiecărui membru al echipei; 
2) gradul de implicare personală; 3) competenţa în luarea deciziilor; 4) sprijinul financiar; 
5) parteneriat. 

Echipele de diagnoză sunt de obicei pluridiciplinare iar activităţile 
interdisciplinare. Pentru demonstrarea caracterului pluridisciplinar şi a funcţionalităţii 
interdisciplinarităţii trebuie luată în considerare o activitate iniţială care să stabilească: 1) 
coordonarea specialiştilor şi a activităţilor pentru evitarea unor  suprapuneri; 2) stabilirea 
unor strategii colective de comunicare şi de lucru precum şi  elemente comune pentru 
evaluarea rezultatelor.  

3.6. Diagnoza - metode de lucru, grupul ţintă şi obiective 
 

Selectarea metodelor de diagnosticare depinde de echipa care realizează  diagnoza, 
echipă care poate fi:  a) internă; b) externă; c) mixtă.  

Metodele de lucru trebuie să fie suficient de flexibile, să poată fi adaptate  
competenţelor participanţilor. Important este ca participanţii la proiect să aibă roluri bine 
definite şi să ştie ce se aşteaptă de la ei. Pe parcursul realizării diagnozei se pot alătura şi 
alţi participanţi în funcţie de necesităţile momentelor respective.  

Obiectivele şi grupul ţintă depind de context şi de tipul de proiect dar şi de  situaţiile 
beneficiarilor. În stabilirea obiectivelor dar şi a grupului ţintă se ţine seama de: 1) contextul 
local, naţional şi internaţional precum şi de politicile sociale/globale care pot influenţa un 
teritoriu; 2) problema socială; 3) persoanele implicate/afectate; 4) alte persoane ce ar 
putea avea legătură cu problema socială; 5) servicii, acţiuni, poziţii (puncte tari, puncte 
slabe şi ameninţări); 6) posibile resurse disponibile/obstacole; 7) caracterul organic (alte 
experienţe); 8) punctele centrale şi direcţiile strategice de acţiune.  

3.7. Diagnoza - oportunităţi şi riscuri 
 
Ca oportunităţi în procesul de diagnosticare, specialiştii reţin următoarele: 1) 

diagnoza ca o carte de vizită; 2) un proces de planificare sporit dar şi un proces strategic 
pentru luarea deciziilor; 3) facilitarea schimburilor de informaţii între cei implicaţi pentru 
înţelegerea reciprocă;  4) o perspectivă globală asupra condiţiilor şi resurselor pentru o 
utilizare optimă a acestora; 5) o conştientizare crescută a problemelor sociale; 6) o 
evaluare comună, negociată a situaţiei; 7) utilizarea unui sistem de date, instrumente de 



 

 
 

lucru şi informative care să contribuie cât mai bine la implementarea acţiunii, la 
monitorizare şi evaluare; 8) o participare mai mare a persoanelor implicate.  

Ni se atrage atenţia însă şi asupra unor potenţiale riscuri: 1) analiza superficială ce 
poate duce la concluzii superficiale, pripite; 2) o perioadă prea extinsă pentru 
implementare; 3) haos şi confuzie la nivelul organizării strategiilor de lucru şi a  stabilirii 
rolurilor actorilor implicaţi; 5) neglijarea factorilor individuali şi obiectivi; 6) căutarea unui 
consens artificial fără a oferi oportunitatea punctelor de vedere diferite; 7) limitarea la nivel 
local fără a ţine cont de influenţele exterioare globale;  8) riscul de a ţine cont de o singură 
perspectivă. (Mihalache, 2010, p. 28).  

3.8. Când apelăm la analiza SWOT 
 

De multe ori problemele sociale îşi pot avea sursa într-o organizaţie sau un serviciu 
implicat în dezvoltarea socială. Din acest motiv este posibil ca diagnoza unei (unor) 
probleme sociale să apeleze la Analiza SWOT. Acest tip de analiză vizează atât mediul 
intern (punctele tari şi punctele slabe) cât şi mediul extern (oportunităţile şi ameninţările). 

Punctele tari se pot referi la: 1) caracteristici sau competenţe distinctive pe care 
organizaţia (serviciul) le posedă la un nivel superior; 2) activităţi pe care organizaţia le 
realizează mai bine decât altele, concurente, sau 3) resurse pe care le posedă şi care le 
depăşesc pe cele ale altor organizaţii.  

Punctele slabe pot fi: 1) competenţe ale organizaţiei care îi determină un nivel de 
performanţe inferior; 2) activităţi pe care organizaţia nu le realizează la standarde 
proiectate; 3) resurse de care organizaţia (serviciul) are nevoie dar nu le posedă.  

Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru organizaţie, altfel 
spus, sunt  şansele oferite de mediu, pentru a-şi stabili o nouă strategie sau a-şi 
reconsidera strategia existentă. Ele există şi trebuie doar identificate pentru a se stabili la 
timp strategia necesară fructificării lor, sau pot fi create, îndeosebi pe baza unor rezultate 
ale activităţilor de cercetare-dezvoltare.  

Ameninţările sunt factori de mediu externi negativi, cu alte cuvinte situaţii sau 
evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnificativă, capacitatea organizaţiei 
de a-şi realiza integral obiectivele stabilite. Anticiparea sau sesizarea lor la timp permite 
organizaţiei să-şi reconsidere planurile strategice astfel încât să le evite sau să le 
minimalizeze impactul. Mai mult, atunci când o ameninţare iminentă este sesizată la timp, 
prin măsuri adecvate ea poate fi transformată în oportunitate.  

APLICAŢII PRACTICE 
 
 Se parcurge cu atenţie o diagnoză realizată în ultimii ani, din perspectiva 
principalelor etape, metode şi tehnici utilizate. Obiectivul este identificarea elementelor din/ 
prin care metodologia diagnozei este construită. 

Documente recomandate: 
1. *** Raport cu privire la diagnoza problemelor sociale la nivelul judeţului Timiş 

(2008), Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş. 
2. *** Riscuri şi inechităţi sociale în România, ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ - 

Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, 2009. 
3. *** Raportul Social al ICCV. După 20 de ani: Opţiuni pentru România, 

ACADEMIA ROMÂNA, Institutul Naţional de Cercetări Economice, INSTITUTUL 
DE CERCETARE A CALITATII VIETII, Bucureşti, 2010 



 

 
 

CAPITOLUL 4. DIAGNOZA PARTICIPATIVĂ A PROBLEMELOR SOCIALE 

4.1. Diagnoză, cercetare,  acţiune şi participare 
 

Paul Oquist pleacă de la considerentul că „cercetarea este producerea de 
cunoaştere”. (Oquist, 1978, 144-145). El  leagă conceptul cercetare de cele de acţiune, 
politică şi practică: „Acţiunea este modificarea intenţionată a unei realităţi date. Acţiunea 
implică consecinţe care modifică o realitate specifică, neţinând cont dacă acţiunea este 
reuşită sau nu, pentru ca intenţia să modifice realitatea discutată într-o direcţie 
determinată. Politica este alcătuită din nevoi şi interese, valori şi norme, rezultate şi 
obiective, planuri şi programe, operaţii şi evaluări şi resurse legate de o acţiune dată sau 
acţiune potenţială. Practica este o politică şi acţiune în contextul proceselor şi structurilor 
determinate, amândouă fiind cele pe care se acţionează şi care condiţionează rezultatele 
acţiunilor. (Oquist, 1978, 144-145). Implicând toate cele patru concepte, Oquist identifică 
mai multe tipuri de cercetare, între care cercetarea descriptivă, cercetare politică şi 
cercetarea-acţiune: „Cercetarea descriptivă delimitează fenomenele din tipologiile 
întâmplărilor şi evenimentelor… Cercetarea politică este producerea de cunoaştere care 
ghidează practica, cu modificarea unei realităţi date care are loc independent faţă de 
procesului cercetării. Cercetarea-acţiune este producerea de cunoaştere care ghidează 
practica, cu modificarea unei realităţi date care are loc ca parte a procesului de cercetare.” 
(Oquist, 1978, 145). 

Într-un studiu consacrat modelelor şi metodelor cercetării orientate spre acţiune 
(action-oriented research), Stephen A. Small descria patru situaţii: cercetarea-acţiune 
(action research), cercetarea participativă (participatory research), cercetarea-dezvoltare 
(empowerment research), şi cercetarea feministă (feminist research). Small considera că, 
dintre cele patru modele menţionate, cercetarea-acţiune este probabil cea mai larg 
utilizată. Istoric vorbind, observa Small, cercetarea-acţiune a fost asociată cu domeniul 
economic şi cu dezvoltarea organizaţională, dar mai recent această abordare este utilizată 
şi de către specialişti din alte domenii precum educaţia, inovarea agricolă şi dezvoltarea 
umană (Small, 1995, 941-942).  

Cercetarea-acţiune este una dintre acele perspective strâns legate de schimbarea 
socială. Termenii cei mai des utilizaţi pentru a denumi acele cercetări care au ca scop 
schimbarea situaţiilor din societate, observa Senn, sunt aceia de cercetare acţiune (action 
research), cercetare participativă (participatory research)şi cercetare militantă (activist 
research). (Senn, 2005, 357). 

Bridget Somekh caracteriza cercetarea-acţiune prin metodologia ei: „Metodologia 
cercetării-acţiune marchează limita între cercetare şi practică” (Somekh, 1995, 340).  

Cercetarea-acţiune implică participarea, iar a participa înseamnă a rupe voluntar şi 
prin experienţă relaţia asimetrică a supunerii şi dependenţei implicit existentă în binomul 
subiect/obiect.”  (Fals-Borda, 1987, 332). Într-un asemenea context, mai general, Fals-
Borda introduce termenul de cercetare colectivă: „Aceasta este folosirea sistematică a 
informaţiilor colectate şi sistematizate pe bază de grup, ca o sursă de date şi cunoştinţe 
obiective despre discuţiile rezultate din întâlniri, sociodrame, adunări publice, comitete, 
excursii destinate obţinerii de informaţii, etc. Această metodă colectivă şi dialogală nu 
produce numai date care pot fi corectate şi verificate imediat, ci asigură, de asemenea, o 
validare socială a cunoştinţei obiective care nu poate fi obţinută prin metode individuale 
bazate pe sondaje sau muncă de teren. În acest fel, confirmarea este obţinută din valorile 



 

 
 

pozitive ale dialogului, discuţiei, argumentării şi consensului în investigarea obiectivă a 
realităţilor sociale. (Fals-Borda, 1987, 337).  

Cercetarea-acţiune este văzută ca angajare etică si politică în practică. (Fox, 2003, 
p. 87), implicarea practicienilor generând ceea ce Fox numeşte cercetarea-
acţiunecolaborativă care poate: „1) Să aducă împreuna oameni cu diverse abilităţi şi 
cunoştinţe; 2) Să demistifice procesul cercetării, permiţând practicienilor să contureze 
procesul de colectare a datelor; 3) Să construiască o capacitate de cercetare într-o 
comunitate care poate opera/acţiona independent; 4) Să crească şansa ca practicienii să 
folosească rezultatele şi 5) Să îmbunătăţească calitatea cercetării prin facilitarea accesului 
la organisme cheie care deţin cunoştinţe într-o comunitate.” (Fox, 2003, p. 88).  

Pentru Argyris şi Schön cercetarea-acţiune participativă este o formă a cercetării 
acţiune care implică practicieni atât ca subiecţi cât şi parteneri în cercetare. (Argyris, 
Schön, 1989, 613).  

McIntyre semnalează următoarele principii specifice domeniului cercetării-acţiunii 
participative: 1) angajament colectiv pentru investigarea problemei; 2) dorinţa de angajare 
în reflecţia de sine şi colectivă cu scopul de a câştiga claritate despre o problema supusă 
investigării; 3) o decizie comuna de angajare în acţiuni colective si individuale care conduc 
la soluţii folositoare benefice  celor implicaţi; 4) dezvoltarea de alianţe între cercetător şi 
participanţi în planificarea, implementarea şi diseminarea procesului cercetării (McIntyre, 
2008, p. 1). 

Pentru Dentith şi colegii săi cercetarea participativă se bazează pe investigaţii 
colective, cunoştinţe native, participare, politici comunitare şi acţiune colectivă,  în cadrul 
unei scheme, care ia în calcul şi istoria problematică a cercetării care a fost mai degrabă 
făcută oamenilor şi pentru ei decât cu ei.  (Dentith et al., 2009, p. 158).  

4.2. Proiect de diagnoză participativă: De ce iubesc bolnavii viaţa în spital 
 

Un exemplu potrivit de cercetare participativă, consideră Senn, este studiul realizat 
de către Davidson şi colegii săi. Întrucât lucrau în cadrul departamentului de psihiatrie a 
unui centru medical universitar. Davidson şi colegii săi au încercat să construiască şi să 
implementeze un program complex de prevenire a recăderilor pentru pacienţii care erau 
externaţi. Acest program includea: 1) educarea pacienţilor în legătură cu natura tulburării 
şi cu simptomele recăderilor ce se manifestau în cazul lor pe când erau încă internaţi; 2) 
pregătirea unui plan de acţiune pentru a se confrunta cu aceste simptome, atunci când se 
regăseau în afara spitalului; 3) participarea la şedinţe de grup de două ori pe săptămână 
pentru a reîntări elementele programului.   

Spre disperarea specialiştilor, reţine Senn, programul a fost total ineficient şi, mai 
mult, nici unul dintre pacienţi nu a folosit programul după ce a fost externat. (Senn, 2005, 
361).  

Reflectând asupra rezultatului, povesteşte mai departe Senn, Davidson şi 
colaboratorii săi au realizat că ei au ţinut  cont de opiniile mai multor specialişti atunci când 
au construit programul, dar nu aveau nici o idee despre perspectiva pacienţilor asupra 
recidivelor. De aceea, dintre pacienţii care au fost readmişi în spital de două sau de mai 
multe ori, 12 au fost invitaţi să participe la interviuri cu întrebări deschise pentru a vorbi 
despre experienţa lor de respitalizare, circumstanţele în care s-a produs acest eveniment 
şi funcţiile pe care le-a servit în viaţa lor. Cel mai important lucru care a reieşit din aceste 
interviuri a fost faptul că obiectivul de preveni readmiterea în spital părea să fie împărtăşit 
doar de către clinicieni. Pentru pacienţii înşişi, mediul spitalicesc oferea, pe lângă îngrijire, 
„siguranţă, alinare, hrană şi intimitate/refugiu”. Mai mult, pentru unii, era ca şi un fel de 



 

 
 

„vacanţă” deoarece respitalizarea reprezenta un contrast uriaş faţă de vieţile pe care le 
duceau în afara spitalului, unde cei mai mulţi dintre ei erau fără adăpost, fără bani şi fără 
loc de muncă, locuind pe stradă sau în adăposturi pentru oamenii străzii.  în care paturile 
erau la  mai puţin de 30 de centimetri distanţă. S-a ajuns la concluzia că succesul putea fi 
obţinut doar urmând perspectiva pacienţilor, prin oferirea unei calităţi a vieţii decente 
pentru aceştia în cadrul comunităţii, mediul spitalicesc devenind astfel o alternativă mai 
puţin atrăgătoare. Cu alte cuvinte, era nevoie de o schimbare la nivel social.  În 
consecinţă, remarcă grupurile de pacienţi au fost scoase din spital şi integrate în cadrul 
comunităţii, pentru a depăşi barierele legate de transport şi pentru a forma o nouă 
comunitate socială în interiorul oraşului. Mai mult, pacienţii au fost încurajaţi în mai multe 
feluri să îşi acorde sprijin unul celuilalt. Spre exemplu, cei externaţi anterior au fost 
angajaţi să organizeze o serie de activităţi de petrecere a timpului liber/de divertisment 
dorite de către pacienţi şi să îi însoţească pe aceştia în cadrul ieşirilor. Ei au fost învăţaţi 
de asemenea cum să conducă, alături de cercetător, grupurile de suport, oferind în acest 
fel un model de succes. Alte schimbări, mai observă Senn, au fost destinate reducerii 
sentimentului de neputinţă. Aceste schimbări, conchide Senn, au contribuit la reducerea 
numărului internărilor şi a duratei internărilor la 70%, comparativ cu 90%  în cazul celor 
care nu au participat la program, proiectul schimbând şi comunităţile în cadrul cărora s-au 
reîntors pacienţii şi a facilitat ieşirea acestora din rolul de pacient. (Senn, 2005, 362).  

 

APLICAŢII PRACTICE 
 
Se parcurge cu atenţie o diagnoză participativă din perspectiva identificării 

principalelor etape şi componente ale implicării actorilor sociali. Se va avea în vedere cu 
deosebire procesul diagnozei participative şi trecerea de la diagnoză la program, cu toate 
implicaţiile ei.  

Studiu recomandat:  
1. Stern, G. (1985), Research, Action and social Beterment, American Behavioral 

Scientist, Vol. 2, Nr. 2., November/December 1985, 229-249, Sage 
Publications, Inc. 

 



 

 
 

CAPITOLUL 5.DIAGNOZĂ, INTERVENŢIE ŞI EVALUARE 
 

5.1. Designul procedurilor de intervenţie 
 

 Procesul de construire şi de implementare a intervenţiilor, remarcă Lodzinsky, 
Motomura şi Schneider, presupune parcurgerea a patru etape principale:  1) identificare a 
problemei; 2) găsirea unei soluţii; 3) stabilirea scopurilor şi planificarea intervenţiei; 4) 
implementarea propriu-zisă a intervenţiei. (Lodzinsky, A., Motomura S., M., Schneider,  
2005, p. 57). 

Pasul 1. Identificarea problemei. Termenul de evaluare a nevoilor, observă autorii 
citaţi mai sus,  este cel utilizat de regulă pentru a desemna procesul prin intermediul căruia 
există sau nu o anumită nevoie de intervenţie, sau o problemă (aceşti termeni pot fi utilizaţi 
în mod alternativ) pentru a garanta dezvoltarea unui anumit program. Procesul de 
evaluare a  nevoilor poate fi unul informal (atunci când se bazează pe experienţele 
personale sau pe discuţiile informale cu cei implicaţi) sau formal  (atunci când are la bază 
proceduri de cercetare sistematică pentru colectarea datelor relevante pentru severitatea 
sau prevalenţa problemei). Problemele pot fi identificate prin intermediul unei varietăţi de 
proceduri, cum ar fi interviurile cu liderii unor grupuri de beneficiari sau anchetele 
sociologice. 

Pasul 2. Identificarea unei soluţii Pentru a ajunge la  soluţia optimă, observă 
Lodzinsky, Motomura şi Schneider, este important să identificăm factorii responsabili de 
apariţia problemei. Ni se sugerează să facem distincţia între factorii declanşatori (acei care 
declanşează apariţia problemei) şi factorii de menţinere (acei care susţin perpetuarea 
problemei şi împiedică rezolvarea acesteia). Distincţia între factorii precipitatori şi factorii 
de menţinere, ne avertizează specialiştii, este esenţială pentru construirea planurilor de 
intervenţie, deoarece de multe ori factorii care duc la menţinerea unei probleme sunt 
diferiţi de cei care au generat-o (spre exemplu, o persoană a putut ajunge în şomaj din 
cauza unor dificultăţi economice ale întreprinderii, dar motivul pentru care nu îşi găseşte în 
continuare de lucru poate fi legat de lipsa unor abilităţi personale). (Lodzinsky, A., 
Motomura S., M., Schneider,  2005, pp. 57-58). 

Odată ce au fost identificaţi factorii cauzali relevanţi, următorul pas este acela de 
a vedea dacă există programe de intervenţie dovedite a fi eficiente pentru rezolvarea 
acestui tip de problemă.  Astfel de intervenţii pot fi utilizate pentru a ghida elaborarea 
unor soluţii pentru problemele curente.  

Soluţiile la probleme trebuie exprimate în ipoteze de intervenţie, acestea fiind 
formulări de tipul DACĂ-ATUNCI, care sumarizează intervenţia (DACĂ) şi rezultatele 
aşteptate (ATUNCI). 

Pasul 3. Stabilirea scopurilor şi planificarea intervenţiei. Odată ce au fost identificate 
nevoile şi o posibilă soluţie, menţionează Lodzinsky, Motomura şi Schneider, este necesar 
să fie elaborate activităţile programului, adică componentele şi procedurile specifice ale 
acestuia. Un moment important în acest sens este stabilirea scopurilor şi a obiectivelor.  

Scopurile, precizează Lodzinsky, Motomura şi Schneider, se referă la rezultatele 
finale sau pe termen lung pe care sperăm să le obţinem prin intermediul intervenţiei. Spre 
exemplu, scopul unui program împotriva abuzului de substanţe, ar fi acela să îi ajute pe 
oameni să se abţină de la consumul de alcool sau de la alte droguri.  

Obiectivele, menţionează aceeaşi cercetători,se referă la modificările pe termen 
scurt (din timpul sau imediat de după intervenţie) şi schimbările pe termen mediu (1 sau 2 



 

 
 

luni mai târziu) care apar ca şi rezultat al intervenţiei şi care sunt necesare pentru 
atingerea scopurilor programului.  

Este important de reţinut faptul că scopurile se referă la rezultate, în timp ce 
obiectivele se referă la mijloacele sau paşii prin intermediul cărora sunt atinse scopurile. 
Dacă de pildă scopul programului este acela de a-i face pe participanţii cu abuz de 
substanţe nocive să rămână abstinenţi, un obiectiv ar putea fi acela de a-i face să 
înţeleagă motivaţiile pentru care consumă droguri în primul rând.  

Odată ce au fost stabilite scopurile şi obiectivele, consideră Lodzinsky, Motomura şi 
Schneider, pasul următor în planificarea intervenţiei este acela de a determina activităţile 
propriu zise ale programului. Pentru ca participanţii să îşi înţeleagă motivaţiile pentru care 
consumă droguri (obiectiv al intervenţiei), ei ar putea primi un anumit număr de şedinţe de 
consiliere individuală cu un profesionist (activitate în cadrul intervenţiei). 

În  acest context, extrem de important este modelul logic al  
programului.Acesta,după cum aratăLodzinsky, Motomura şi Schneider, reprezintă o 
explicaţie, sau o schiţă a felului în care considerăm că activităţile propuse în program vor 
duce la atingerea obiectivelor acestuia, iar apoi a modului în care obiectivele contribuie din 
punct de vedere logic şi operaţional la atingerea scopurilor programului. (Lodzinsky, A., 
Motomura S., M., Schneider,  2005, pp. 58-59). 

Pasul 4. Implementarea intervenţiei. Termenul de implementare, explică Lodzinsky, 
Motomura şi Schneider, se referă la procesul propriu zis de punere în practică a 
activităţilor programului. În funcţie de gradul de complexitate al intervenţiei (dat de factori 
cum sunt mărimea sau structura acesteia), printre detaliile practice se regăsesc: 1) 
asigurarea unei locaţii adecvate; 2) angajarea şi instruirea optimă a membrilor echipei; 3)  
descrierea sarcinilor; 4) descrierea  metodelor de evaluare a performanţelor; 5) 
planificarea strategiilor promoţionale; 5) construirea protocoalelor de raport. (Lodzinsky, 
A., Motomura S., M., Schneider,  2005, pp. 59-60). 

5.2. Evaluarea programelor de intervenţie 
 
Un plan de intervenţie bun, remarcă Lodzinsky, Motomura şi Schneider,   include 

obligatoriu şi planificarea evaluării programului. O dovadă a importanţei evaluării 
intervenţiilor, consideră autorii citaţi, o reprezintă existenţa unui domeniu separat în 
ştiinţele sociale, şi anume cercetarea evaluativă (sau evaluarea programelor) 

După Lodzinsky, Motomura şi Schneider, există mai multe motive pentru care 
intervenţiile programate ar trebui evaluate: 1) motivaţia ştiinţifică, în tradiţia celor afirmate 
de către Lewin care considera că orice aplicaţie trebuie să fie ghidată de lucrările teoretice 
şi trebuie, mai apoi, să contribuie la dezvoltarea teoriei; 2) motivaţia etică, responsabilii 
programelor având obligaţia de a verifica dacă beneficiarii acesteia au primit într-adevăr 
foloasele preconizate şi dacă nu au avut cumva de suferit unele consecinţe negative 
neintenţionate; 3) motivaţia financiară,  care impune responsabilităţi precise; 4) motivaţia 
dezvoltării ulterioare a programelor. (Lodzinsky, A., Motomura S., M., Schneider,  2005, p. 
60). 

Lodzinsky, Motomura şi Schneider, inventariază şi patru cauze posibile pentru 
eşecul unui program: 1) fundamentarea teoretică  ar putea fi inadecvată sau trebui 
revăzută; 2) este posibil ca programul să nu fie implementat aşa cum a fost planificat, în 
ciuda unei fundamentări teoretice şi empirice solide; 3) un program poate eşua din cauza 
apariţiei ostilităţii subiecţilor care-şi simt ameninţat sentimentul de libertate personală;  4) 
incompatibilitatea dintre designul programului şi contextul cultural în care este aplicat, cum 
ar fi cazul unor programe  de prevenţie a SIDA care promovau, printre altele practicarea 



 

 
 

sexului protejat, fără să fi avut în vedere că în unele societăţi mai tradiţionale este 
valorizată puternic ideea de a avea copii şi descurajează utilizarea contraceptivelor. 
(Lodzinsky, A., Motomura S., M., Schneider,  2005, 61-62). 

Pentru evaluarea eficienţei unui program de intervenţie, remarcă Lodzinsky, 
Motomura şi Schneider, există două tipuri de evaluarea a programelor: 1) evaluare de 
proces şi evaluare de rezultat.  

Evaluarea de proces, explică specialiştii, se întreprinde pentru a determina dacă 
programul a cuprins populaţia sa ţintă (aşa cum a fost aceasta identificată în ipoteza de 
cercetare) şi dacă activităţile acestuia (aşa cum apăreau el în modelul logic al 
programului) au fost implementate în maniera prescrisă. Evaluarea de rezultatse 
derulează, de regulă, după ce a fost desfăşurată cea de proces. Acest tip de evaluare 
apreciază în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele programului (aşa cum apar ele în 
modelul logic) şi, atunci când este mai comprehensivă, caută să aprecieze modul în care 
au fost atinse scopurile acestuia. Pe scurt, scopul evaluării de rezultat este de a determina 
dacă a apărut sau nu optimizarea pe care am prognozat-o cu privire la funcţionarea celor 
care au primit programul. (Lodzinsky, Motomura, Schneider, 2005, pp. 61-63).  

Pentru Sullivan, evaluarea programelor(program evaluation) reprezintă: observaţia 
sistematică desfăşurată pentru a evalua dacă un program sau o practică socială îşi atinge 
scopurile. Aceste evaluări, consideră Sullivan, sunt o modalitate de a stabili dacă investiţia 
societăţii în astfel de programe este justificată şi înţeleaptă. Un exemplu, după autorul 
menţionat, ar fi un program de prevenire a delincvenţei care încearcă să-i ţină pe tineri la 
şcoală, să le ofere anumite aptitudini de muncă şi să le crească stima de sine, toate 
acestea concomitent. În alte cazuri, o evaluare se poate limita la o singură practică socială 
care nu face parte dintr-un program amplu, cum ar fi de exemplu asigurarea asistenţei 
financiare pentru a reduce recidivismul (Sullivan, 1992, p. 141).  
 Conform lui Sullivan, evaluarea programelor se concentrează, de obicei, pe una sau 
mai multe din următoarele probleme: 1)  Designul programului şi planificarea: sunt 
obiectivele programului clar definite? Se bazează programul pe cunoştinţe existente ale 
ştiinţei sociale despre comportamentul uman social? Este programul astfel conceput încât 
să poată atinge obiectivele propuse?; 2. Monitorizarea programului: Cât de bine se 
desfăşoară programul? Îi ajută serviciile sau resursele programului pe cei pentru care a 
fost implementat?; 3) Evaluarea rezultatelor: Realizează programul ceea ce şi-a propus în 
termeni de rezultate? Există rezultate neaşteptate, fie ele benefice sau dăunătoare? 4) 
Eficienţa economică: Cât de mult costă programul? Merită costurile? Ar putea fi făcut mai 
eficient din punct de vedere economic? (Sullivan, 1992, p. 142). 

Evaluarea programelor, apreciază Sullivan, ca şi orice cercetare, tinde către 
obiectivitate, validitate şi încredere şi utilizează designuri de cercetare ştiinţifică. Evaluarea 
rezultatelor, de exemplu, implică o analiză cauzală, cu inputurile programului ca şi 
variabile dependente. Într-un program de instruire, exemplifică Sullivan, inputurile 
programului pot fi instruirile despre cum să te îmbraci şi să te prezinţi la un interviu pentru 
un loc de muncă sau cum să pregăteşti un curriculum vitae, la fel ca şi instruirile pentru 
anumite competenţe de muncă. Obiectivele  programului pot fi obţinerea unui loc de 
muncă sau pregătirea ca membru permanent al forţei de muncă. În cele mai multe cazuri, 
observă Sullivan, pentru evaluarea programelor va fi utilizat un experiment de teren. Cu 
alte cuvinte, se va urmări felul în care se desfăşoară efectiv programul. (Sullivan, 1992, 
pp. 142-143).  

 Colectarea datelor în evaluarea programelor este realizată de obicei prin anchete, 
interviuri, focus grupuri sau utilizând înregistrările organizaţiilor. Anumite metode calitative, 



 

 
 

cum ar fi observarea participativă, sunt mai puţin folosite, însă ele au utilitate atunci când 
se solicită date calitative. (Sullivan, 1992, p. 143).  
 O problemă critică a evaluării, reţine Sullivan, este determinarea măsurii în care un 
program sau o practică pot fi evaluate în condiţii de validitate şi este numită stabilirea 
posibilităţii de evaluare (evaluability assessment). Un aspect al acestei estimări este 
determinarea obiectivelor programului şi a posibilităţii de măsurarea a atingerii lor. Poate 
părea surprinzător, însă adesea programele sunt stabilite şi se desfăşoară fără o 
delimitare clară a rezultatelor  aşteptate. În alte cazuri, obiectivele programului sunt atât de 
vaste încât sunt efectiv inutile ca şi criterii de evaluare. De exemplu, obiectivul de 
eliminare a sărăciei este atât de vast încât este improbabil ca un program să-l poată 
atinge. Sau obiectivul de îmbunătăţire a funcţionării familiei este atât de vag prin faptul că 
poate include o mulţime de aspecte. Deci, evaluatorii, încep să lucreze, de obicei, cu 
administratorii programelor pentru a li se specifica obiectivele programelor şi ale practicilor 
cât mai concret posibil. Este foarte important ca obiectivele să fie clare, specifice şi 
măsurabile”  (Sullivan, 1992, p. 143). Următorul pas în stabilirea posibilităţii de evaluare, 
scrie Sullivan, este identificarea unei legături între inputurile programului sau activităţile 
sale şi obiective. Este nevoie de o specificare a activităţilor care vor produce un rezultat 
particular. Acest pas este important deoarece, de obicei, programele realizează mai multe 
lucruri în acelaşi timp. Un asistent social dintr-o şcoală generală, de exemplu, va face 
probabil următoarele: o consiliere faţă în faţă cu elevii, va sfătui profesorii despre cum să 
trateze problemele elevilor, se va întâlni cu părinţii pentru a discuta despre problemele 
copiilor lor, îi va pune pe părinţi în legătură cu agenţii specializate care le pot oferi 
asistenţă şi le vorbeşte grupurilor de profesori despre cum să identifice problemele. 
Rezultatele aşteptate ale unui astfel de program de asistenţă socială poate include 
obiective cum ar fi creşterea încrederii în sine a elevilor, creşterea performanţei şcolare, 
diminuarea problemelor de comportament, rate mai scăzute de delincvenţă, o mai bună 
implicare a părinţilor în problemele şcolare.  Ideea de bază este aceea că un program ar 
trebui să fie în măsură să specifice că fiecare input va avea un rezultat specific şi, în plus, 
să fie bazat pe o teorie validată. (Sullivan, 1992, pp. 143-144).  
 O altă precizare extrem de importantă alui Sullivan este următoarea: „Ţinând cont 
de importanţa obiectivelor clare, a inputurilor, a legăturilor dintre acestea, evaluarea 
programelor este mult mai uşoară şi mai validă atunci când programele sunt concepute 
luând în considerare evaluarea. În realitate este ideal ca specialiştii evaluatori să participe 
la proiectarea programelor, lucru care adesea se şi întâmplă.” (Sullivan, 1992, 145).  

Pentru Sullivan, măsurarea este la fel de importantă în cercetarea de evaluare, la 
fel ca în orice alt tip de cercetare. Însă, în cercetarea de evaluare, cercetătorii nu au 
aceeaşi libertate ca şi în cercetarea de bază. Decizia asupra ceea ce se măsoară şi cum 
se măsoară poate fi limitată de faptul că inputurile şi obiectivele, care sunt variabilele 
independente şi dependente ale cercetării, sunt de obicei stabilite de managerii de 
program sau de alte persoane de decizie. Odată ce programul a fost stabilit şi 
implementat, cercetătorii trebuie să lucreze cu aceste inputuri şi obiective, chiar dacă ei ar 
fi preferat altele. Există o oarecare flexibilitate în operaţionalizarea definiţiilor utilizate, însă 
nu se mai pot face schimbări teoretice sau conceptuale majore, chiar dacă acestea ar 
garanta îmbunătăţirea evaluării. Acesta este un alt motiv pentru care cercetătorii aplicanţi 
trebuie să participe la proiectarea programelor. (Sullivan, 1992, 145). 

O altă dificultate este dată de faptul că într-un program pot fi întâlnite obiective 
petermen lung şi obiective pe termen scurt. După cum observă Sullivan, evaluarea 
măsoară deseori mai mult obiectivele pe termen scurt, care sunt mai apropiate de 



 

 
 

momentul acţiunii inputurilor şi care reflectă rezultate intermediare care se presupune că 
este necesar să fie obţinute înainte de obiectivele îndepărtate. (Sullivan, p. 146).  
 O problemă specială, semnalată de Sullivan o reprezintă obiectul măsurării, adică 
dacă trebuie măsurate atitudinile sau comportamentele. După cum observă Sullivan, cel 
mai frecvent este preferată măsurarea comportamentelor, considerată în general  mai 
validă şi mai de încredere  decât cea a atitudinilor.  (Sullivan, 1992, p. 146).  
 Cercetarea de evaluare a programelor, constată Sullivan, este orientată în mod 
explicit atât spre documentarea privind funcţionarea şi utilitatea unui program sau spre 
sugestii privind domenii în care programul nu îşi atinge obiectivele şi ar trebuie schimbate 
sau abandonate. Dar, observă Sullivan, de obicei, decizia privind destinaţia rezultatelor 
evaluării programului nu îi aparţine cercetătorului. Finanţatorii, managerii de programe sau 
politicienii pot fi cei care au autoritatea efectivă de a schimba un program. Uneori, 
programul nu funcţionează. Oricum, evaluatorii programelor au responsabilitatea 
profesională de a pregăti o evaluare ştiinţifică şi validă şi un raport complet şi obiectiv al 
rezultatelor, fără să pună programul sau managerii lui într-o lumină pozitivă sau negativă. 
În unele cazuri, cercetătorilor li se poate interzice prin contract să publice rezultatele. 
(Sullivan, 1992, p. 147).  
 
5.3. Indicatorii sociali. Delimitări conceptuale 
 
 Apreciem că atât pentru identificarea și stabilirea priorităților problemelor sociale cu 
care se confruntă o entitate micro, mezo sau macro-socială, cât și pentru evaluarea 
măsurii în care diferite politici sau programe sociale puse în practică au fost sau nu 
eficiente, este foarte importantă utilizarea unui set de indicatori sociali adecvați atât 
problematicii cât și unității teritoriale (umane) care este vizată. 
 Indicatorii sociali (Zamfir, C., Vlăsceanu, L., coord., 1993, p. 291) sunt instrumente 
„de măsurare a caracteristicilor specifice faptelor, fenomenelor sau proceselor sociale. 
Scopul instrumentului social este de a facilita descrierea, evaluarea și anticiparea 
funcționării unui sistem social sau a unei componente a acestuia. Ei satisfac nevoia de a 
cunoaște starea prezentă și evoluția trecută, precum și de a dirija în mod sistematic și 
conștient dezvoltările viitoare”. 
 În societatea modernă (sau post-modernă) în care trăim, complexitatea extremă a 
aspectelor care prezintă relevanță pentru viața socială cotidiană a făcut să apară o nevoie 
stringentă de cuantificare / evaluare / măsurare atât a stării de moment cât și a evoluțiilor 
viitoare (așa cum urmează să se desfășoare dacă se intervine într-un anumit mod asupra 
sistemului social sau, din contră, dacă lucrurile sunt lăsate pe făgașul lor firesc). 
 Indicatorii sociali (Mărginean, I., Bălașa, A., coord., 2005, p.34) trebuie analizați 
sistematic pentru a li se stabili capacitatea de a îndeplini funcțiile tipic atribuite: 
„a) mijloc de informare privind starea unui domeniu social de interes, un mijloc de 
diagnoză socială; 
b) mijloc de cercetare a obiectivelor social-politice într-un domeniu sau altul; 
c) mijloc de analiză, evaluare și interpretare a diferitelor fenomene, relații, procese sociale 
și acțiuni sociale; 
d) instrument al prognozei dezvoltării sociale; 
e) mijloc de concretizare a unor obiective dintr-un domeniu sau altul; 
f) mijloc de urmărire (măsurare) a schimbărilor intervenite în evoluția fenomenelor 
respective (schimbări „naturale” sau provocate), evidențierea tendinței și a consecințelor 
unei anumite acțiuni întreprinse”. 



 

 
 

 Indicatorii sociali nu sunt legați în mod specific de un anumit domeniu al realității 
sociale (ca stare sau ca proces de transformare) dar, pe de altă parte, sunt iinstrumente 
foarte utile în evaluarea problematicii calității vieții, concept care a dobândit o importanță 
deosebită în perioada postbelică, odată cu dezvoltarea economică extrem de rapidă și cu 
toate consecințele (inclusiv cele negative) care au decurs din acest proces. 
 Mărginean și Bălașa (2005) relevă complexitatea conceptului de calitate a vieții dar 
și finalitatea practică a acestuia, în sensul că e utilizat pentru a releva ceea ce se poate 
face (la nivel de individ și colectivitate) pentru a îmbunătăți condițiile de viață (în mod 
inerent, conceptul are o importantă conotație evaluativă). Calitatea vieții vizează (ibidem, 
2005 p. 33) „nu numai condițiile de viață (natură, habitat, menajul gospodăriei, relațiile 
sociale, asistența sanitară, educația, timpul liber, resursele economice, condițiile de 
muncă, posibilitățile de participare, calitatea administrației), corespunzătoare diferitelor 
domenii ale vieții (biologică, de muncă, familie, grup social etc.), ci și indicatorii-criteriile de 
evaluare, de percepție a stărilor obiective și de satisfacție.”  
 
5.4. Selectarea, construcția și utilizarea indicatorilor sociali 
 
 Privitor la indicatorii sociali, o problemă dificilă este aceea a selectării acestora din 
multitudinea de variante posibile (care îndeplinesc, simultan, cerința de a fi adecvați unei 
anumite probleme sociale și utilizării concrete în sensul intervenției în domeniul respectiv). 
 Alegerea indicatorilor pentru un aspect al vieții sociale (ibid. 2005) se realizează în 
acord cu un set de criterii: 
a) valoarea informativă a indicatorilor; 
b) relevanța indicatorilor pentru activitatea practică la diferite niveluri de organizare 
socială; 
c) existența bazei informaționale pentru indicatorii respectivi sau posibilitatea creării ei; 
d) posibilitatea organizării culegerii de date care să permită obținerea informațiilor, în 
dinamică, pentru indicatorii selectați; 
e) posibilitatea asamblării indicatorilor într-un sistem, constituind modele descriptive și, 
totodată, aplicative ale domeniului pe care îl reprezintă. 
 Selectarea și construcția indicatorilor sociali presupune un demers complex, care ar 
putea fi subsumat următoarelor etape (Mărginean și Bălașa (2005, p. 35): 
„a) definirea domeniului cercetat (analiza conceptuală); 
b) determinarea obiectivelor pentru care se elaborează sistemul de indicatori sociali; 
c) nivelul de organizare socială la care se referă; 
d) specificarea conceptelor, prin determinarea subdomeniilor principale ale fenomenului 
respectiv (dimensiunile); 
e) elaborarea schemei operaționale (descriptive) prin stabilirea indicatorilor plauzibili, care 
răspund atât domeniului, cât și obiectivelor propuse; 
f) culegerea datelor pentru indicatorii empirici; 
g) analiza indicatorilor: putere de discriminare, de conținere și respingere în raport cu 
indicatul, spațiu de nedeterminare, independență, relevanță, normalizare, standardizare; 
h) analiza relațiilor dintre indicatori (omogenitate, consistență internă); 
i) selectarea indicatorilor sociali optimi în raport cu criteriile enunțate anterior (validitatea 
externă, interșanjabilitatea); 
k) implementarea sistemului de indicatori sociali; 
l) utilizarea (funcționarea) sistemului – instituționalizarea.” 
 De reținut că indicatorii sociali nu trebuie inventați de fiacare dată când dorim să 
identificăm problemele cu care se confruntă o comunitate sau să evaluăm măsura în care 



 

 
 

au avut loc schimbări, într-o perioadă determinată, privitor la anumite aspecte care au 
făcut obiectul unei intervenții (vizând rezolvarea unei probleme sociale). Este foarte 
important ca măsurile care sunt luate într-o comunitate urmărind îmbunățățirea funcționării 
/ funcționalității structurilor existente la nivelul acesteia să fie evaluate, pe cât posibil, 
utilizând indicatori sociali adecvați dar, în același timp, care să furnizeze informații 
comparabile cu cele culese din alte comunități. Pe această cale se pot elabora manuale 
de bune practici care să fie fundamentate pe informații consistente având în vedere că 
succesul implementării unui proiect, într-o comunitate particulară, nu garantează 
aplicabilitatea metodologiei acestuia în alt spațiu cultural. Ca să putem evalua eficiența 
elgoritmului de implementare a unor măsuri pentru o anumită problemă socială în 
comunități diferite este necesar nu numai să urmăm aceiași pași ai unui proiect ci și să 
utilizăm aceiași indicatori sociali (ceea ce ne va permite să facem comparații obiective 
între rezultatele care au fost realmente obținute). 
 Legat de indicatorii sociali, mai există o cerință importantă, aceea de a permite și 
comparații internaționale, pentru a se putea pune în evidență atât nivelul de dezvoltare al 
al unei țări (sub diferite aspecte) cât și evoluțiile în timp ale acestuia în raport cu cel mediu 
la nivel mondial sau în raport cu UE - Uniunea Europeană, OECD - Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică, etc. Este evident faptul că dacă nu se impune o 
anumită standardizare privind indicatorii sociali utilizați, nu vom putea face comparații nici 
între comunitățil din România, nici între o anumită localitate și situația existentă la nivelul 
global al țării (și, implicit, nu vom ști cum se situează țara noastră în raport cu cele 
europene sau la nivel mondial. 
 Dorim să facem o precizare: Institutul Național de Statistică*** are ca obiect precis 
de activitate compatibilizarea indicatorilor statistici utilizați în țara noastră cu cei acceptați 
la nivel european sau mondial (pe pagina web principală a INS pot fi găsiți Indicatorii 
dezvoltării durabile și Indicatorii de dezvoltare durabila teritoriala in Romania – IDDT – A 
se vedea Anexele 2 și 3). Pe de altă parte, la nivel european există un organism, 
Eurostat*** care centralizează datele statistice culese cu ajutorul indicatorilor agreați de 
U.E. și care face posibilă compararea din perspective multiple a țărilor între ele și în raport 
cu valorile medii de la nivelul Uniunii Europene. 
 Codul de Bune practici al Statisticilor Europene*** a fost adoptat în data de 24 
februarie 2005 de către Comitetul de Program Statistic în şi promulgat în Recomandarea 
Comisiei din 25 mai 2005 privind independenţa, integritatea şi responsabilitatea 
autorităţilor statistice naţionale şi comunitare. Pe a doua pagină a documentului sunt 
stipulate următoarele definiții: 
• „Statisticile europene se referă la statisticile comunitare, aşa cum au fost ele definite 

în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 322/97 din 17 februarie 1997 privind statisticile 
comunitare, produse şi diseminate de autorităţile statistice naţionale şi de autoritatea 
statistică a Comunităţii (Eurostat) în conformitate cu Articolul 285(2) al Tratatului.  

• Autoritatea statistică înseamnă, la nivel naţional, Institutul Naţional de Statistică (INS) 
şi alte organisme statistice care se ocupă cu producerea şi diseminarea statisticilor 
europene şi, la nivel comunitar, Eurostat.  

• Sistemul Statistic European, în continuare numit SSE, se referă – în acest document 
– la parteneriatul care cuprinde Eurostat, Institutele Naţionale de Statistică şi alte 
organisme statistice naţionale responsabile cu producerea şi diseminarea statisticilor 
europene în fiecare stat membru.”  

Codul de Practici al Statisticilor Europene a fost adoptat într-o nouă versiune*** 
de către Comitetul Sistemului Statistic European la data de 28 septembrie 2011  
Viziunea Sistemului Statistic European relevă faptul că: 

http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/index_IDDT.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/index_IDDT.htm


 

 
 

„Sistemul Statistic European va fi un lider mondial în domeniul serviciilor de informaţii 
statistice şi cel mai important furnizor de informaţii pentru Uniunea Europeană şi statele 
sale membre. Bazându-se pe principii şi metode ştiinţifice, Sistemul Statistic European va 
oferi şi va îmbunătăţi continuu un program de statistici europene armonizate, care 
constituie o bază esenţială pentru procesele democratice şi progresul societăţii.” 
Misiunea Sistemului Statistic European e descrisă succint prin următoarea precizare: 
„Noi furnizăm Uniunii Europene, lumii şi publicului informaţii independente şi de înaltă 
calitate privind economia şi societatea la nivel european, naţional şi regional şi punem la 
dispoziţia tuturor informaţii în scopuri decizionale, de cercetare şi dezbatere”. 

România participă, în plus, (a se vedea Anexa 1) la un program de culegere a 
datelor statistice prin intermediul indicatorilor sociali standardizați la nivel mondial de către 
Unated Nations Statistic Divisions*** și care indică, pe pagina web principală, pentru fiecare 
țară din care se culeg date, instituțiile care oferă informațiile (pentru țara noastră este 
indicat, evident, Institutul Național de Statistică). 
 În consecință, există o multitudine de indicatori sociali care au fost construiți de 
instituții naționale și internaționale cu profesionalism și care pot fi utilizați în momentul în 
care realizăm diagnoza la nivelul unei comunități locale sau pentru un grup mai larg. 
Problema este să îi alegem pe aceia care acoperă întreaga problematică pe care o 
abordăm dar care nu se suprapun, oferind informații cvasi-identice (redundante). În plus, 
indicatorii trebuie să ia valor cât mai diferite, pentru a putea releva diferențele dintre 
comunitățile pe care le supunem comparației (sau pentru a surprinde în mod obiectiv 
similaritățile reale existente). De exemplu, dacă vom compara rata de ocupare (număr de 
persoane care au un loc de muncă raportat la totalul celor având între 15 și 64 de ani), 
vom putea să surprindem cu precizie atât diferențe cât și similarități între localitățile dintr-
un județ. Dacă, însă, indicatorul pe care îl folosim este rata șomajului, relevanța 
comparației va fi mult mai redusă deoarece în calculul acesteia intervin mult mai multe 
erori decât în estimarea ratei de ocupare (mai ales pentru că multe firme nu transmit la 
Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă informațiile despre locurile de muncă 
vacante sau despre ocuparea acestora). 
 În Anexa 1 este prezentat sistemul de indicatori folosit de Organizația Națiunile 
Unite (unde România este membră din perioada postbelică) pentru a releva problemele 
care apar în prim prim plan pentru acest organism internațional. Deși o serie de indicatori 
se referă la statele lumii per global, alții sunt utilizabili chiar la nivel de comunitate locală. 
 

APLICAŢII PRACTICE 
 
 Se alege o comunitate locală ale cărei probleme sunt bine cunoscute de către 
asistentul social și se va încerca identificarea priorităților de intervenție ținând cont de 
punctele slabe și cele tari ale acelei comunități. Se analizează atent diagnoze realizate în 
ultimii ani din perspectiva identificării principalelor soluţii propuse la problemele sociale 
identificate. Se va încerca evaluarea principalelor elemente prin care se definesc direcţiile 
strategice de intervenţie. Se vor selecta indicatorii sociali (anexele 1-3) care sunt potriviți 
pentru relevarea intensității de manifestare a problemelor sociale identificate în comunitate 
si se descrie modul în care vor fi utilizați indicatorii sociali în culegerea datelor din teritoriu 
și pentru monitorizarea intervenției care va fi fundamentată pe analiza datelor culese. 

Documente recomandate: 
1. ***  Raport cu privire la diagnoza problemelor sociale la nivelul judeţului Timiş 

(2008), Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş.  



 

 
 

2. *** Riscuri şi inechităţi sociale în România, ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ 
- Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, 2009. 

3. *** Raportul Social al ICCV. După 20 de ani: Opţiuni pentru România, 
ACADEMIA ROMÂNA, Institutul Naţional de Cercetări Economice, INSTITUTUL 
DE CERCETARE A CALITATII VIETII, Bucureşti, 2010. 

4. *** Institutul Național de Statistică, Eurostat, Comisia Statistică a Națiunilor Unite 
 

ANEXA 1 
 

Comisia Statistică a Națiunilor Unite 
Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm 
 
Obiectivul 1A: Reducerea la 
jumătate, între 1990 și 2015, a 
numărului de persoane al căror 
venit este mai mic de un dolar / zi 

1.01 Populația având sub un dolar pe zi (%) 
1.02 Rata sărăciei (procente) 
1.03 Proporția din consumul nașional al celor aflați în cea mai 
săracă quintilă (20%) 

Obiectivul 1B: Obținerea de 
locuri de muncă cu normă 
întreagă, productive și cu o 
activitate decentă pentru toți, 
inclusiv pentru femei și tineri 

1.04 Rata de creștere a Produsului Intern Brut / persoane angajate 
1.05 Ponderea populației ocupate (%) 
1.06 Populația persoanelor angajate având sub un dolar / zi (%) 
1.07 Proplorția întreprinzătorilor pe cont propriu și a 
lucrătorilor familiali neremunerați din totalul celor angajați 

Obiectivul 1C: Reducerea la 
jumătate, între 1990 și 2015, a 
numărului de persoane care suferă 
de foame 

1.08 Prevalența celor subponderali (moderată și severă) (%) 
1.08 Prevalența celor supraponderali (moderată și severă) (%) 
1.09 Populația subnutrită (%) 
1.09 Populația subnutrită (milioane) 

Obiectivul 2A: Asigurarea 
conditiilor ca, până în 2015, toți 
copiii, fete și băieți, să finalizeze 
un ciclu complet de studii primare 

2.01 Rata netă de cuprindere în ănvîțământul primar (%) 
2.02 Proporția copiilor care încep clasa a-I-a absolvă ultima 
clasă a școlii primare (%) 
2.03 Rata de alfabetizare a celor având 15-24 ani (%) 

Obiectivul 3A: Eliminarea 
disparităților de gen în 
învățământul primar și secundar, 
preferabil până în anul 2005, și la 
toate nivelurile de educație cel 
târziu în 2015 

3.01 Raportul dintre băieți și fete pentru cuprinderea în 
învățământul primar (pondere) 
3.01 Raportul dintre băieți și fete pentru cuprinderea în 
învățământul secundar (pondere) 
3.01 Raportul dintre băieți și fete pentru cuprinderea în 
învățământul terțiar (pondere) 
3.02 Ponderea femeilor salariate în sectorul non-agricol (%) 
3.03 Locuri ocupate de femei în parlamentul național (%) 
3.03 Locuri ocupate de femei în parlamentul național (număr) 

Obiectivul 4A: reducerea cu două 
treimi, între 1990 și 2015, a ratei 
de mortalitate pentru copiii sub 
cinci ani 

4.01 Rata mortalității copiilor sub 5 ani 
4.02 Rata mortalității infantile (decedați sub un an la 1000 
născuți vii) 
4.03 Copii sub un an vaccinați împotriva rujeolei / pojarului (%) 

Obiectivul 5A: reducerea cu trei 
pătrimi, între 1990 și 2015, a ratei 
mortalității materne 

5.01 Rata mortalității maternale (număr de morți la 100.000 
născuți vii) 
5.02 Ponderea nașterilor asistate de personal medical calificat (%) 

Obiectivul 5B: Obținerea 5.03 Rata de utilizare a contraceptivelor (%) 



 

 
 

accesului universal la asistența 
medicală a reproducerii, până în 
2015  

5.04 Ponderea adolescentelor care nasc (la 1000 de femei) 
5.05 Realizarea, în ingrijirea prenatale, a cel puțin 4 vizite (%e) 
5.05 Realizarea, în ingrijirea prenatală, a cel puțin o vizită (%) 
5.06 Ponderea femeilor care nu folosesc metode contraceptive 
dar nu doresc să mai aibă copii sau vor să amâne apariția 
următorului (%) 

Obiectivul 6A: Stoparea 
răspandirii HIV / SIDA până în 
anul 2015 și începerea descreșterii 
incidenței bolii 

6.01 Persoane trăind cu HIV (procente) 
6.02 Utilizarea prezervativului cel puțin pentru actele sexuale 
cu risc înalt (%) 
6.03 Populația având 15-24 de ani care are cunoștere și o 
înțelegere corectă a problemelor legate de HIV / AIDS (%) 
6.04 Raportul dintre participarea școlară a orfanilor și a celor 
care nu sunt orfani (pondere) 

Obiectivul 6B: Realizarea, până în 
2010, a accesulu universal la 
tratament pentru HIV/SIDA  

6.05 Ponderea populației cu infecție HIV avansată, cu acces la 
medicamente antiretrovirale (procente) 

Obiectivul 6C: Stoparea 
răspandirii malariei și a altor boli 
majore până în anul 2015 și 
începerea descreșterii incidenței 
respectivelor boli 

6.06 Rata mortalității asociată cu malaria (la 100.000 locuitori) 
6.06 Incidența malariei (la 100.000 locuitori) 
6.06 Incidența malariei (la 1000 locuitori) 
6.07 Proporția de copii sub cinci ani dormind sub plase de pat 
tratate cu insecticid (procente) 
6.08 Proporția de copii sub cinci ani cu febra, care sunt tratați 
adecvat cu medicamente anti-malarie (%) 
6.09 Rata mortalității asociată cu tuberculoza (la 100.000 
locuitori) 
6.09 Incidența tuberculozei (la 100.000 locuitori) 
6.09 Prevalența tuberculozei (la 100.000 locuitori) 
6.10 rata de detectare a tuberculozei în cadrul Programului 
DOTS (Procent) 
6.10 rata de succes a tratamentului tuberculozei în cadrul 
Programului DOTS (Procent) 

Obiectivul 7A: Integrarea 
principiului dezvoltării sustenabile 
în programele și politicile sociale 
ale țărilor și inversarea procesului 
de pierdere a resurselor de mediu 
 
 
 
 
 
 
Obiectivul 7B: Reducerea 
pierderilor diversității biologice 
atingând, în 2010, o scădere 
semnificativă a ratei fenomenului 

7.01 Suprafața terenurilor acoperite de pădure (%) 
7.02 emisiile de dioxid de carbon (mii tone metrice) 
7.02 emisiile de dioxid de carbon (kg CO2 per dolar din PIB) 
7.02 Emisii de dioxid de carbon (milioane tone metrice) 
7.02 Emisii de dioxid de carbon per locuitor (tone metrice) 
7.03 Consumul tuturor substanțelor care diminuează stratul de 
ozon (tone metrice) 
7.03 Consumul tuturor substanțelor care diminuează stratul de 
ozon (tone) 
7.04 Ponderea stocurilor de pești aflați în cadrul limitelor de 
securitate biologică (%) 
7.05 Ponderea totală de utilizare a resurselor de apă (Procent) 
7.06 Ponderea zonelor terestre și marine protejate în raport cu 
suprafața totală a teritoriului (%) 
7.07 Ponderea speciilor amenințate cu dispariția (%) 

Obiectivul 7C: Reducerea cu 50%  7.08 Ponderea populației utilizând o sursă bună de apă potabilă 



 

 
 

până în 2015, a ponderii celor fără 
acces permenent la surse sigure de 
apă și la îngrijire medicală de bază 

(%) 
7.09 Ponderea populației utilizând facilități sanitare 
corespunzătoare (Procent) 

Obiectivul 7D: Îmbunătățirea 
semnificativă a vieții, până în 2020, 
pentru cel puțin 100 de milioane 
de locuitori din cartiere sărace 

7.10 Ponderea populației urbane din zonele cartierelor sărace 
(procente) 

Obiectivul 8A: Dezvoltarea, în 
viitor, a unui sistem financiar și de 
piață deschis, bazat pe reguli și 
nediscriminator 
 
Include un angajament pentru o 
bună guvernare, pentru dezvoltare 
și pentru reducerea sărăciei – atât la 
nivel național cât și internațional 
 
Obiectivul 8B: Urmărirea 
nevoilor speciale ale celor mai 
puțin dezvoltate dintre țări 
 
Include: acces liber de taxe pentru 
exporturile țărilor slab dezvoltate; 
intensificarea programelor de 
eliminare a datoriilor pentru țările 
sărace cele mai îndatorate (HIPC)  
și anularea datoriilor bilaterale 
oficiale și programe ODA mai 
generoase militând pentru 
reducerea sărăciei 
 
Obiectivul 8C: Urmărirea 
nevoilor speciale ale țărilor în curs 
de dezvoltare fără ieșire la mare și 
a acelora situate pe insule mici (în 
vederea stabilirii unui program de 
acțiune vizând dezvoltarea 
sustenabilă a statelor insulare 
mici) 
 
Obiectivul 8D: Administrarea 
comprehensivă a problemelor 
legate de datoriile țărilor în curs de 
dezvoltare prin măsuri la nivel 
național și internațional pentru ca 
datoriile să devină sustenabile pe 
termen lung 

8.01 AOD net ca procent al subvențiilor oferite de OCDE/ CAD 
din Venit Național Brut "(%) 
8.01 ODA net ca procent al subvențiilor oferite țărilor 
subdezvoltate de OCDE/ CAD din Venit Național Brut "(%) 
8.02 subventiile ODA pentru serviciile sociale de bază, ca un 
procent al celor alocabile pentru acest sector de ODA (%) 
8.03 Partea din ODA care nu este condiționată (%) 
8.03 Partea din ODA care nu este condiționată (milioane USD) 
8.03 Partea din ODA care este condiționată (miliarde USD) 
8.04 Partea din AOD primită de țările în curs de dezvoltare fără 
ieșire la mare, ca procent din Venitul Național Brut (%) 
8.05 Partea din AOD primită de statele insulare mici în curs de 
dezvoltare ca procent din Venitul Național Brut (%) 
8.06 Importurile țărilor dezvoltate din cele în curs de 
dezvoltare, scutite de taxe (%) 
8,06 Importurile țărilor dezvoltate din țările cele mai slab 
dezvoltate, scutite de taxe (%) 
8.07 Tarifele medii impuse de țările dezvoltate  produselor 
agricole din țările în curs de dezvoltare (%) 
8.07 Tarifele medii impuse de țările dezvoltate celor în curs de 
dezvoltare pentru haine (%) 
8.07 Tarifele medii impuse de țările dezvoltate celor în curs de 
dezvoltare pentru textile (%) 
8.08 Estimarea, pentru țările OECD, a sprijinului pentru 
agricultură ca procent din PIB-ul lor (%) 
8.09 Partea din AOD oferită pentru a ajuta la dezvoltarea 
capacității comerciale (%) 
8.10 Numărul total de țări care au atins punctele lor de decizie 
HIPC și numărul celor care au ajuns la punctele lor de finalizare 
HIPC (cumulat) (număr) 
8.11 Reducerea datoriei în temeiul Inițiativei HIPC (mil. USD 
(cumulat de la sfarsitul anului 2009 în termeni valoare netă 
actualizată)) 
8.11 Scutirea de datorii realizată în întregime la inițiativa MDRI 
(mil. USD (cumulat în termeni finali-2009 valoare netă 
actualizată)) 
8.12 Reducerea datoriei ca procent din exporturile de bunuri / 
servicii și venitul net din străinătate (%) 

Obiectivul 8E: În cooperare cu 
companiile farmaceutice, ușurarea 
obținerii medicamentelor esențiale 

0.13 Populație cu acces la medicamentele esențiale (%) 



 

 
 

la prețuri accesibile pentru țările în 
curs de dezvoltare 
Obiectivul 8F: În cooperare cu 
sectorul privat, facilitarea 
accesului la avantajele noilor 
tehnologii, mai ales informare și 
comunicare 

8.14 Linii telefonice (Număr) 
8.14 Linii telefonice (la 100 de locuitori) 
8.15 Abonați la telefonie mobilă (Număr) 
8.15 Abonați la telefonie mobilă (la 100 de locuitori) 
8.16 utilizatorii de Internet (la 100 de locuitori) 

Obiective suplimentare Sprijin agricol estimativ pentru țările OCDE (milioane USD) 
Sprijin agricol estimativ pentru țările OCDE (miliarde USD) 
Decese cauzate de SIDA (Numărul) 
Copii având între 12 și 23 luni vaccinați împotriva rujeolei (%) 
Copii sub 18 ani cu unul sau ambii părinți decedați din cauza 
SIDA (număr) 
Rata de utilizarea a prezervativului din rata prevalenței 
contraceptivelor (%) 
Diminuarea stratului de ozon echivalată cu CFCs (ODP tone 
metrice) 
Rata de prevalență a prezervativului din total contraceptive - 
(%) 
Rata de prevalență a metodelor moderne din total măsuri de 
contracepție (%) 
Țările care realizează anchete pentru cunoașterea corectă și 
cuprinzătoare a HIV / SIDA pentru populația în vârstă de 15-24 
ani (număr) 
Țările în care se fac anchete vizând utilizarea prezervativului la 
ultimul act sexual cu risc ridicat pentru populația în vârstă de 
15-24 de ani (număr) 
Țările care au date privind frecventarea școlii de către orfani 
comparativ cu ceilalți copii având 10-14 ani (număr) 
Scutirea de datorii realizate la Inițiativa HIPC și MDRI 
(miliarde de dolari SUA (cumulativ în termeni de valoare netă 
actualizată-2009 final)) 
Importurile țărilor dezvoltate din țările în curs de  dezvoltare, 
presupunânnd scutiri de taxe vamale reale și preferențiale (%) 
Importurile țărilor dezvoltate din țările cele mai puțin 
dezvoltate, presupunând scutiri de taxe vamale reale și 
preferențiale (%) 
Persoane angajate care au sub 1.25 dolari pe zi în totalul 
populației ocupate (milioane) 

 
Glosar al abrevierilor și precizări conceptuale 
 
ODA, Asistența oficială pentru dezvoltare, cuprinde subvenții sau împrumuturi către țările în curs 
de dezvoltare și cître teritoriile aflate pe lista beneficiarilor de ajutor ai Comitetului de Asistență 
pentru Dezvoltare al OCDE, împrumuturi care sunt oferite de sectorul abilitat oficial cu promovarea 
dezvoltării economice și bunăstării ca obiectiv principal și în condiții financiare preferențiale. 
Cooperarea tehnică este inclusă. Subvențiile, împrumuturi și creditele pentru scopuri militare sunt 



 

 
 

excluse. De asemenea, sunt excluse ajutoarele pentru țările în curs de dezvoltare mai avansate și 
pentru cele în tranziție, stabilite de DAC (Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare). 
 
HIPC, Inițiativa vizând țările sărace cel mai puternic îndatorate, reprezintă un efort internațional 
major vizând, în mod special, îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare. 
Lansată în 1996 și consolidată în 1999 pentru a lărgi și accelera reducerea datoriei, Inițiativa HIPC 
a reușit prima dată reunirea creditorilor multilaterali, oficiali, bilaterali și comerciali într-un efort 
comun de a reduce datoria externă a celor mai îndatorate țări sărace înspre niveluri sustenabile. 
 
Punctul de decizie HIPC este data la care o țară HIPC se angajează să întreprindă reforme 
suplimentare, să elaboreze și să pună în aplicare o strategie de reducere a sărăciei. Țările HIPC 
ajunge la punctul de decizie în cazul în care au un istoric de stabilitate macroeconomică, au pregătit 
o strategie de reducere a sărăciei interimare printr-un proces participativ, și au eliminat sau au ajuns 
la un acord cu privire la un proces pentru a eliminare a datoriilor restante la creditorii multilaterali. 
Suma reprezentând scutirea de datorii necesară pentru a aduce indicatorii de îndatorare ai țărilor la 
pragurile HIPC se calculează, și apoi țările încep să fie scutite de respectivele datorii. 
Scutirea de datorii realizată la inițiativa HIPC este valoarea netă actualizată a datoriilor de care e 
scutită o țară atunci când ajunge la punctul de decizie, în cadrul inițiativei HIPC consolidată. Se 
calculează ca suma necesara pentru a aduce valoarea actualizată netă (NPV) a nivelului datoriei țării 
la pragurile stabilite de Inițiativa HIPC (150 la sută din exportul sau, în anumite cazuri, 250 la suta 
din veniturile fiscale). 
 
Asistența MDRI reprezintă valoarea actualizată netă de reducere a datoriilor de la patru agenții  
multilaterale: Asociația de Dezvoltare Internațională (IDA), Fondul Monetar Internațional (FMI), 
Fondul de Dezvoltare al Africii (AfDF) și Banca de Dezvoltare Inter-Americană (IDB), reducere 
furnizată în totalitate pentru țările care au ajuns la punctul de finalizare în cadrul Inițiativei HIPC 
consolidată. În 2005, pentru a reduce și mai mult datoria țărilor sărace cele mai îndatorate și pentru 
a oferi resurse pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, a fost lansat Inițiativa 
multilaterală privind reducerea datoriilor (MDRI), propusă de Grupul celor Opt Țări. Sub auspiciul 
MDRI patru instituții - IDA, FMI, AfDF, și IDB-100 oferă ajutor multilateral de 100 la sută pentru 
datoriil eligibile ale țărilor care au atins puncte de finalizare în cadrul Inițiativei HIPC consolidată. 
 
Orfanii SIDA sunt definiți ca numărul estimat al copiilor orfani in varsta de 0-17 ani aflați, în 
prezent, în viață, care și-au pierdut unul sau ambii părinți din cauza SIDA. SIDA, sindromul 
imunodeficienței dobândite, este cauzată de virusul imunodeficienței umane (HIV), un virus care 
slăbește sistemul imunitar si distruge capacitatea organismului de a lupta impotriva infectiei si a 
bolii, care poate duce in cele din urma la moarte. 
 
ODP reprezintă potențialul de diminuare a stratului de ozon și se referă la diminuarea a stratului de 
ozon cauzată de o substanță. Acesta este raportul dintre impactul asupra ozonului al unei substanțe 
chimice în comparație cu impactul unei mase similare de CFC-11. ODP, pentru CFC-11 este definit 
ca fiind 1. CFC au ODPs care variază de 0.6 - 1 în timp ce hidroclorofluorocarburile (HCFC) au 
valori ODPs care variază între 0.001 și 0.52. Halonii au ODPs de până la 10 în timp ce bromura de 
metil are un ODP de 0,6. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXA II 
 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 
Indicatorii de Dezvoltare Durabila Teritoriala in Romania (IDDT) 

http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/index_IDDT.htm 
 

„Indicatorii prezenti in baza de date s-au identificat atat in urma analizei indicatorilor 
existenti dezvoltati si utilizati de catre Eurostat sau in alte documente si studii de politici ale 
UE, cat si a Strategiaei Nationale de Dezvoltare Durabila. Asadar, acestia urmaresc 
obiectivele tinta si modalitatile de actiune la orizontul anilor: 2013, 2020, 2030, stabilite 
prin Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila si sunt construiti pe baza informatiilor care 
sunt disponibile in Institutul National de Statistica, Ministerul Mediului si Padurilor si 
institutiile in subordinea sau coordonarea acestuia si a metodologiilor care sunt armonizate 
cu cele ale Uniunii Europene.  

Functionalitatea indicatorilor consta atat in intelegerea coeziunii teritoriale prin 
masurarea implementarii obiectivelor prezentate in strategie, cat si in informarea si 
sprijinirea elaborarii politicilor cu privire la dezvoltarea durabila la nivel teritorial”. 
 
indicator 1. Societatea cunoaşterii  şi dezvoltarea economică şi socială 

T1_1 Populatia activa - total si in varsta de munca (15-64 ani) 
T1_2 Rata de ocupare total si pe sexe 
T1_3 Numarul accidentelor colective de munca  
T1_4 Câstigul salarial nominal mediu lunar brut 
T1_5 Salariati din activitatea de cercetare la sfârsitul anului  
T1_6 Cifra de afaceri din inovare ca % din cifra totala de afaceri, pe sectoare economice 
T1_7 Intreprinderile inovative care au introdus pe piata produse noi sau semnificativ îmbunatatite 
T1_8 Cheltuielile totale cu activitati de cercetare-dezvoltare ca % din PIB 
T1_9 Ponderea în PIB a cheltuielilor de cercetare dezvoltare din sectorul întreprinderi 
T1_10 Ponderea în PIB a cheltuielilor de cercetare dezvoltare din sectorul public 
T1_11 Numarul întreprinderilor active 
T1_12 Produsul intern brut (PIB) pe locuitor 
T1_13 Numarul exploatatiilor agricole 
T1_14 Suprafata terenurilor pe care s-au executat impaduriri 
T1_15 Suprafata de fond forestier pe cap de locuitor (ha) 
T1_16 Nivelul de instruire al persoanelor adulte (25-64 ani) 
T1_17 Ponderea persoanelor dupa competentele în utilizarea computerului 
T1_18 Populatia scolara - total  

indicator 2. Consumul şi producţia durabile  
T2_1 Volumul de apa distribuita 
T2_2 Populatia conectata la sistemul de epurare a apelor uzate 
T2_3 Apele uzate evacuate 
T2_4 Cantitatea de deşeuri menajere colectate pe locuitor 
T2_5 Gradul de acoperire a populaţiei la serviciile de salubritate 
T2_6 Rata de reciclare a deşeurilor municipale colectate 
T2_7 Numărul de etichete ecologice acordate 
T2_8 Investitii pentru protectia mediului 
T2_9 Masa lemnoasa recoltata 

http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/tema1.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_1.Populatia%20activa%20-%20total%20si%20in%20varsta%20de%20munca%20%281%29.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_2.Rata%20de%20ocupare%20total%20si%20pe%20sexe.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_3.Numarul%20accidentelor%20colective%20de%20munca.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_4.Castigul%20salarial%20nominal%20mediu%20lunar%20brut.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_5.Salariatii%20din%20activitatea%20de%20cercetare-dezvoltare%20la%20sfarsitul%20anului.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_6.Cifra%20de%20afaceri%20din%20inovare%20ca%20procent%20din%20cifra%20de%20afaceri%20totala.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_7.Intreprinderi%20inovatoare%20care%20au%20introdus%20produse%20noi%20sau%20semnificativ%20%C3%AEmbun%C2%A6t%C2%A6eitei.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_8.Cheltuieli%20totale%20pentru%20activitatea%20de%20cercetare-dezvoltare%20ca%20pondere%20in%20PIB.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_9.Ponderea%20in%20PIB%20a%20cheltuielilor%20de%20cercetare%20dezvoltare%20din%20sectorul%20intreprinderi.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_10.Ponderea%20in%20PIB%20a%20cheltuielilor%20de%20cercetare%20dezvoltare%20din%20sectorul%20public.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_11.Numarul%20intreprinderilor%20active.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_12.Produsul%20intern%20brut%20%28PIB%29%20pe%20locuitor.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_13.Numarul%20exploatatiilor%20agricole.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_14.Suprafata%20pe%20care%20s-au%20executat%20impaduriri.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_15.Suprafata%20de%20fond%20forestier%20pe%20cap%20de%20locuitor.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_16.Nivelul%20de%20instruire%20al%20persoanelor%20adulte.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_17.Ponderea%20persoanelor%20dupa%20competentele%20de%20utilizarea%20computerului.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T1_18.Populatia%20scolara.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/tema2.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T2_1.Volumul%20de%20apa%20distribuita.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T2_2.Populatia%20conectata%20la%20statiile%20de%20epurare%20a%20apelor%20uzate.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T2_3.Ape%20uzate%20evacuate.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT_htm/T2_4.Cantitatea%20de%20deseuri%20menajere%20colectate%20pe%20locuitor.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT_htm/T2_5.Gradul%20de%20acoperire%20a%20populatiei%20cu%20servicii%20de%20salubritate.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT_htm/T2_6.Rata%20de%20reciclare%20a%20deseurilor%20municipale%20colectate.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT_htm/T2_7.Numarul%20de%20etichete%20ecologice%20acordate.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T2_8.Investitii%20pentru%20protectia%20mediului.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T2_9.Masa%20lemnoasa%20recoltata.htm


 

 
 

indicator 3. Transport  
T3_1 Transport public local de pasageri (mii de pasageri pe an) 
T3_2 Lungimea drumurilor publice  

indicator 4. Conservarea şi gestiunea resurselor naturale 
T4_1 Suprafata din regiunile de dezvoltare ocupata de situri Natura 2000 
T4_2 Suprafata din regiunile de dezvoltare ocupata de arii naturale protejate de interes national 
T4_3 Evolutia partii spatiului artificial 

indicator 5. Sănătatea publică 
T5_1 Rata mortalitatii 
T5_2 Rata mortalitatii infantile 
T5_3 Sporul natural al populatiei 
T5_4 Numarul de paturi in spitale la 1000 loc 
T5_5 Numarul de medici/1000 loc 

indicator 6. Nivel de trai 
T6_1 Venitul total mediu lunar pe o gospodarie  
T6_2 Cheltuielile totale de consum medii pe o gospodarie  

indicator 7. Coeziunea socială şi teritorială 
T7_1 Rata locurilor de munca vacante 
T7_2 Rata somajului BIM total si pe sexe 
T7_3 Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile 

indicator 8. Buna guvernare 
T8_1 Agenda locala 21  
T8_2 Prezenta la vot  

indicator 9. Turism 
T9_1 Capacitatea de cazare turistica existenta  

indicator Utilitate publica de interes local 
T10_1 Lungimea strazilor orasenesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/tema3.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T3_1.Transport%20public%20local%20de%20pasageri.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T3_2.Lungimea%20drumurilor%20publice.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/tema4.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT_htm/T4_1.Suprafata%20din%20regiunile%20de%20dezvoltare%20ocupata%20de%20situri%20Natura%202000.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT_htm/T4_2.Suprafata%20din%20regiunile%20de%20dezvoltare%20ocupata%20de%20arii%20naturale%20protejate%20de%20interes%20national%20.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T4_3.Evolutia%20partii%20spatiului%20artificial.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/tema5.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T5_1.Rata%20mortalit%C2%A6eii.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T5_2.Rata%20mortalit%C2%A6eii%20infantile.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T5_3.Sporul%20natural%20al%20populaeiei.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T5_4.Numarul%20de%20paturi%20in%20spitale%20la%201000%20locuitori.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T5_5.Numarul%20de%20medici%20la%201000%20locuitori.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/tema6.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T6_1.Venitul%20total%20mediu%20lunar%20pe%20o%20gospodarie.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T6_2.Cheltuieli%20totale%20de%20consum%20medii%20pe%20o%20gospodarie.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/tema7.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T7_1.Rata%20locurilor%20de%20munca%20vacante.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T7_2.Rata%20somajului%20BIM%20total%20si%20pe%20sexe.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T7_3.Capacitatea%20instalatiilor%20de%20producere%20a%20apei%20potabile.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/tema8.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT_htm/T8_1.Agenda%20Locala%2021.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T8_2.Prezenta%20la%20vot.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/tema9.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T9_1.Capacitate%20de%20cazare%20turistica%20existenta.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/tema10.htm
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/Date_IDDT/T10_1.Lungimea%20strazilor%20orasenesti.htm


 

 
 

ANEXA 3 
 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 
Baza de date – Indicatori de Dezvoltare Durabilă în România (IDDR) 

http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm 
 

„Indicatorii prezenţi în baza de date urmăresc obiectivele ţintă şi modalităţile de 
acţiune la orizontul anilor: 2013, 2020, 2030, stabilite prin Strategia Naţională de Dezvoltare 
Durabilă şi sunt construiţi pe baza informaţiilor care sunt disponibile în Institutul Naţional de 
Statistică, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi instituţiile în subordinea sau coordonarea 
acestuia şi a metodologiilor care sunt armonizate cu cele ale Uniunii Europene. 

Principala funcţiune a indicatorilor este de a răspunde cerinţelor de monitorizare, pe 
care Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă le exprimă, asociate cu termenele 
ţintelor propuse, care la rândul lor reprezintă angajamente politice legate de obiectivele 
strategice ale dezvoltării durabile. 

Setul de indicatori de dezvoltare durabilă pentru România este structurat pe 
obiectivele Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă, cu ierarhizare pe trei niveluri: 
• nivelul 1: indicatori principali (de bază); 
• nivelul 2: indicatori complementari, utilizabili pentru monitorizarea şi revizuirea 

programelor de dezvoltare durabilă; 
• nivelul 3: indicatorii de progres ai Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a 

României, acoperind  pachetul de politici pe care aceasta le generează, inclusiv a celor 
ce nu sunt cuprinse în Strategia UE 

Astfel definit, setul de indicatori poate constitui o bazǎ solidă pentru monitorizarea 
periodică a progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor stategice ale dezvoltării durabile.  

Sistemul IDD pentru România este armonizat şi congruent cu sistemul de indicatori 
utilizat la nivelul UE, urmărind  pilonii de bază: 
• arhitectură: structură ierarhică pe teme, sub-teme, domenii de intervenţie; 
• concepte, definiţii, clasificări şi  nomenclatoare asociate; 
• metode de calcul. 

Sistemul integrează, într-o structură piramidală  indicatori economici, sociali şi de 
mediu, utilizabili pentru evaluarea tridimensională a dezvoltării durabile în România. 

Baza de date (IDDR)  cu  IDD pentru România include 103 de indicatori, cu   seriile 
de date  disponibile în sistemul statistic naţional începând din  anul  2000, ierarhizaţi, 
astfel: 19 indicatori de nivel 1, 37 indicatori de nivel 2 şi 47 indicatori la nivelul 3. 
Baza de date va fi actualizată şi completată cu alţi indicatori, pe măsura dezvoltării  şi 
disponibilizării acestora”. 
 
Obiectiv 1. Transformari structurale si echilibre macroeconomice 
O1_1.Rata de crestere a PIB/locuitor     
O1_2.Venitul Naţional Brut (pondere in PIB)   
O1_3.PIB/locuitor pe regiuni   
O1_4.Economiile brute ale populatiei ca % din PIB   
O1_5.Indicele inegalităţii veniturilor (raportul dintre quintila superioară şi quintila inferioară)   
O1_6.Rata şomajului BIM total şi sexe   
O1_7.Rata şomajului BIM pe nivel de educaţie   
O1_8.Rata şomajului BIM pe grupe de varsta   
O1_9.Rata de ocupare total şi pe grupe de varsta   
O1_10.Rata totala de fertilitate   



 

 
 

Obiectiv2. Schimbari climatice si energie curata 
O2_1.Emisiile totale de gaze cu efect de seră   
O2_2.Emisii de gaze cu efect de seră, pe sectoare de activitate   
O2_3.Ponderea energiei electrice din surse regenerabile în totalul energiei electrice   
O2_4.Producerea combinată de energie electrică şi termică ca % în energia electrică totală   
O2_5.Intensitatea energetică a economiei   
O2_6.Dependenţa energetică   
O2_7.Intensitatea emisiilor de CO2 din sectorul energetic   
O2_8.Temperatura medie la suprafaţa solului   
O2_9.Venituri din taxe pentru utilizarea energiei şi consumul de energie   
O2_10.Consumul de energie pe locuitor   
O2_11.Consumul final de energie pe sectoare   
O2_12.Consumul intern brut de energie pe tipuri de combustibili   
O2_13.Consumul de bio-combustibili în transporturi   
O2_14.Intensitatea în gaze cu efect de seră a consumului energetic   
 

Obiectiv 3.Transport durabil 
O3_1.Volumul transportului de pasageri raportat la PIB    
O3_2.Volumul transportului de mărfuri raportat la PIB   
O3_3.Ponderea fiecărui mod în transportul de pasageri   
O3_4.Ponderea fiecărui mod în transportul de mărfuri   
O3_5.Consumul de energie pe moduri de transport   
O3_6.Utilizarea transportului în comun   
O3_7.Emisiile de GES in transporturi pe moduri de transport   
O3_8.Emisii de precursori ai ozonului din transporturi   
O3_9.Emisii de pulberi în suspensie din transporturi   
O3_10.Indicele armonizat al preturilor de consum pentru transportul auto de pasageri   
O3_11.Investiţii în infrastructura de transport   
O3_12.Persoane ucise în accidente de circulaţie rutieră   
 

Obiectiv 4.Productie şi consum durabile 
O4_1.Productivitatea resurselor    
O4_2.Consumul intern de materiale pe cap de locuitor    
O4_3.Componentele consumului material intern (DMC)    
O4_4.Consumul intern de materiale, pe tipuri de materiale    
O4_5.Deşeurile generate, pe principalele activitǎţi economice    
O4_6.Deşeuri municipale colectate, pe locuitor    
O4_7.Deşeurile municipale depozitate    
O4_8.Rata de reciclare a deşeurilor municipale    
O4_9.Gradul de acoperire a populatiei cu servicii de salubritate    
O4_10.Ponderea suprafeţei cultivate ecologic în suprafaţa agricolă utilizată    
O4_11.Cifra de afaceri din industriile de mediu    
O4_12.Numar de salariati din industriile de mediu    
O4_13.Emisii de substanţe acidifiante si precursori ai ozonului    
O4_14.Total emisii de pulberi în suspensie    
O4_15.Consumul de energie electrică in gospodării    
O4_16.Consumul mediu de carne pe locuitor    
O4_17.Rata de motorizare    
O4_18.Întreprinderi cu sistem de management de mediu    
O4_19.Etichete ecologice atribuite    
O4_20.Indicele densităţii efectivelor de animale    
O4_21.Număr mediu de persoane pe o gospodărie    



 

 
 

O4_22.Cheltuieli de consum medii pe o persoană    
Obiectiv 5. Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 
O5_1.Indicele abundenţei populaţiilor de păsări comune    
O5_2.Suprafaţa siturilor de importanţă comunitară      
O5_3.Suprafaţa construită ca % din suprafaţa totală    
O5_4.Emisia de materie organica (CBO5) sub forma de cerere biochimica de oxigen in rauri    
O5_5.Ponderea apei dulci prelevate în totalul resurselor de apă    
O5_6.Populaţia conectată la staţiile de epurare a apelor uzate    
O5_7.Calitatea apelor de suprafaţă pe clase de calitate    
O5_8.Ponderea padurilor afectate de defoliere    
O5_9.Numărul ariilor naturale protejate atribuite în administrare şi Numărul ariilor naturale 
O5_9.protejate atribuite în custodie  
O5_10.Masa lemnoasă recoltată din fondul forestier    
O5_11.Creşterea netă anuală a lemnului pe picior    
 

Obiectiv 6. Sănătate publică 
O6_1.Speranţa de viaţă la naştere, pe sexe    
O6_2.Numărul accidentaţilor la locul de muncă    
O6_3.Renunţarea la îngrijire medicala din raţiuni financiare    
O6_4.Rata sinuciderilor pe sexe si grupe de varsta    
O6_5.Rata deceselor datorate bolilor cronice total si pe sexe    
O6_6.Speranţa de viaţă la 65 de ani, pe sexe    
O6_7.Rata mortalităţii    
O6_8.Expunerea populaţiei la poluarea aerului cu pulberi în suspensie    
O6_9.Expunerea populaţiei la poluarea aerului cu ozon    
O6_10.Proporţia populaţiei din gospodării care consideră că suferă din cauza zgomotului    
 

Obiectiv 7.Incluziune socială, demografie şi migraţie 
O7_1.Rata sărăciei după transferurile sociale    
O7_2.Raportul de dependenţă economică la gospodării pe grupe de varsta    
O7_3.Disparitatea salarială de gen    
O7_4.Migraţia internă netă    
 

Obiectiv 8.Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile 
O8_1.Importurile României din ţările în curs de dezvoltare    
 

Obiectiv 9.Educaţie şi formare profesională 
O9_1.Cheltuieli publice pentru educaţie    
O9_2.Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional de către tineri    
O9_3.Creşterea populaţiei ocupate totale (15 - 64 ani)    
O9_4.Ponderea populaţiei cu nivel scăzut de educaţie pe grupe de vârstă    
O9_5.Ponderea persoanelor după competenţele în utilizarea computerului    
O9_6.Ponderea persoanelor după competenţele în utilizarea Internetului    
 

Obiectiv 10.Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, inovare 
O10_1.Cheltuielile totale cu activităţi de cercetare-dezvoltare ca % din PIB    
O10_2.Ponderea in PIB a cheltuielilor de cercetare dezvoltare din sectorul intreprinderi    
O10_3.Ponderea in PIB a cheltuielilor de cercetare dezvoltare din sectorul public    
O10_4.Cifra de afaceri din inovare ca % din cifra totală de afaceri, pe sectoare economice    
O10_5.Intreprinderi inovatoare % din total intreprinderi    
 

 Obiectiv 11. Creşterea productivităţii muncii şi îmbunătaţirea ratei de ocupare 



 

 
 

O11_1.Rata de creştere a productivităţii muncii/persoană ocupată    
Obiectiv 12.Politica de investiţii şi diversificarea surselor de finanţare 
O12_1.% din PIB alocat pentru investitii, pe sectoare institutionale    
O12_2.Investiţiile straine directe    
 
Obiectiv 13.Capacitatea administrativa si calitatea serviciilor publice 
O13_1.Datoria publica in PIB    
O13_2.Increderea cetatenilor in institutiile statului    
O13_3.Numarul cazurilor de infringment    
O13_4.Disponibilitatea guvernarii electronice    
O13_5.Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au folosit Internetul în ultimele 3 luni  
O13_5.pentru a accesa site-urile autorităţilor publice, în total persoane de 16-74 ani    
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COMUNICARE SI RELATII PUBLICE ON-LINE 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
Denumire modul: Comunicare si relatii publice on-line 
Grup ţintă: Personalul furnizorilor de servicii sociale 
 
Titular modul/ Formator: Conf.univ.dr. Kadar Manuella 
 
Buget timp: 18 ore 
 
  Activităţi teoretice: 12 ore 
  Activitaţi  practice:   6 ore 
Obiective: 

Comunicarea în cadrul grupurilor are ca obiective învăţarea principiilor comunicării 
interpersonale:  

• Cunoaşterea logicilor clasice ale interacţiunii  
• Cunoaşterea statutului personalităţii prin efectele dinamicii proprii grupului 
• Cunoaşterea unor noţiuni de  identitate colectivă şi raporturi de forţă. 

 
Competenţe: 

• informarea corectă şi la timp a membrilor grupului; 
• formarea de opinii în legătură cu diferite evenimente, discutarea acestora şi 

transmiterea către cei interesaţi; 
• vehicularea directă, imediată şi nealterată a ideilor, propunerilor; 
• luarea deciziilor şi transmiterea acestora; 
• evaluarea performanţelor obţinute. 

 
F. Conţinuturi/Teme şi forme de activitate specifice 
Nr. 
crt. Conţinuturi/Teme Formă de activitate Nr. ore 

1. 1.1. Conceptul de grup de munca Activităţi teoretice 2 

2. 1.2. Caracteristicile grupului de munca Activităţi teoretice 2 

3. 1.3. Tipuri de grupuri de munca Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

4. 
 

1.4. Comunicarea in cadrul grupului de 
munca 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

5. 1.5. Tipuri speciale de comunicare in 
cadrul grupului de munca 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

4 
2 

 Total ore  18 
 
Metodologia didactică: 
Tehnici educaţionale: prezentări, dezbateri, exerciţii, studii de caz. 
Mijloace educaţionale: tablă, video-proiector, prezentări power-point, foi cu exerciţii, fişe de lucru. 
 
  



 

 
 

MODULUL 1. MUNCA ÎN ECHIPE INTERDISCIPLINARE COMUNICAREA 
ÎN CADRUL GRUPURILOR DE MUNCĂ 

 
Comunicarea în cadrul grupurilor ascultă de principii diferite dar complementare celor ale 

comunicării interpersonale: logicile clasice ale interacţiunii, statutului personalităţii sunt întărite de 
efectele dinamicii proprii grupului, structurii sale, a obiectivelor pe care le stabilete, de identitatea 
colectivă, de raporturile de forţă. 

 
1.1. CONCEPTUL DE GRUP DE MUNCA 
1.2. CARACTERISTICILE GRUPULUI DE MUNCA 
1.3. TIPURI DE GRUPURI DE MUNCA 
1.4. COMUNICAREA IN CADRUL GRUPULUI DE MUNCA 
1.5. TIPURI SPECIALE DE COMUNICARE IN CADRUL GRUPULUI DE MUNCA 

1.1. CONCEPTUL DE GRUP DE MUNCĂ 
Grupul de muncă reprezintă un număr de persoane (minimum două) care realizează o 

activitate sau o acţiune comună sub conducerea unui manager. 
Fiecare membru îşi concentrează eforturile asupra obiectivului comun, dar contribuţia lor 

diferă sub aspect cantitativ, calitativ, ca intensitate şi natură. Membrii grupului sunt reciproc 
dependenţi. 

Scopul grupului de muncă este lucrativ (confecţionarea unui produs, repararea unui utilaj 
etc.) sau creativ (descoperirea unui nou produs, proiectarea unui utilaj, reorganizarea unui loc de 
muncă etc.). 

Obiectivele fiecărui grup de muncă decurg din obiectivele generale ale organizaţiei din care 
face parte. Acestea sunt flexibile şi se modifică în funcţie de desfăşurarea activităţii. 

Referitor la formarea grupului de muncă există mai multe teorii: 
• teoria sociometrică a lui Moreno care susţine că rolul principal în formarea grupului de 

muncă trebuie să-l aibă relaţiile de atracţie şi simpatie dintre componenţi. Între membrii grupului 
există în acest caz un grad ridicat de cooperare şi înţelegere; acestea pot duce în final la rutină, 
dezinteres, performanţe scăzute; 

• teoria dinamicii de grup a lui Lewin care recomandă formarea grupului de muncă în jurul 
unor oameni dinamici, competenţi şi performanţi care, prin provocarea unor dezacorduri şi stări 
conflictuale, conduc la progres. 

 
1.2. CARACTERISTICILE GRUPULUI DE MUNCĂ 

Grupul de muncă se caracterizează prin: 
• unul sau mai multe obiective comune care trebuie realizate prin participarea tuturor; 
• norme de comportament şi de conduită acceptate şi respectate de fiecare membru; 
• un anumit statut (îndatoririle, drepturile şsi obligaţiile persoanei) pentru fiecare membru şi 

un anumit rol (maniera individului de a-şi asuma funcţiile care decurg din statut); 
• între membrii grupului există relaţii socio-afective care pot favoriza sau frâna realizarea 

obiectivelor. 
Desfăşurarea activităţii în cadrul grupului de muncă prezintă: 
Avantaje: 

• un potenţial mai mare de informaţii; 
• experienţă mai mare; 
• deciziile pot fi fundamentate ştiinţific. 

Dezavantaje: 



 

 
 

• presiuni sociale; 
• apariţia unei figuri dominante; 
• constrângeri de timp; 
• dezacorduri frecvente. 

 
1.3. TIPURI DE GRUPURI DE MUNCĂ 

În cadrul oricărei organizaţii se constituie unul sau mai multe grupuri de muncă, care 
coexistă şi se manifestă în diferite domenii de activitate şi la diferite nivele ierarhice. Acestea se 
deosebesc printr-o serie de caracteristici de ordin calitativ, astfel: 
 
1. Grupuri formale: 

• se constituie pe bază de acte şi norme oficiale; 
• au scop lucrativ; 
• aparţin structurii formale; 
• sunt oficiale şi obligatorii; 
• se modifică odată cu restructurarea organizatorică; 
• sunt conduse de un şef ierarhic investit oficial cu autoritate. 

 
2. Grupuri informale: 

• se constituie spontan pe baza intereselor şi preocupărilor comune; 
• urmăresc sprijinirea propriului interes; 
• se conduc după regulamente proprii; 
• rămân aceleaşi şi după modificarea structurii oficiale; 
• sunt conduse de un leader ales pe baza de competenţă. 

 
3. Grupuri operative: 

• sunt grupuri temporare de muncă constituite pentru consultanţă într-un anumit domeniu; 
• sunt alcătuite din specialişti diferiţi în funcţie de problema ce trebuie rezolvată; 
• se mai numesc şi comisii „ad-hoc”. 

 
4. Echipa (team): 

• grup de muncă temporar sau permanent care trebuie să rezolve anumite probleme; 
• sunt create pentru scopuri diferite (echipe antreprenoriale, echipe autonome). 

 
1.4. COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPULUI DE MUNCĂ 

 
Comunicarea în cadrul grupului are următoarele obiective: 

• informarea corectă şi la timp a membrilor grupului; 
• formarea de opinii în legătură cu diferite evenimente, discutarea acestora şi 

transmiterea către cei interesaţi; 
• vehicularea directă, imediată şi nealterată a ideilor, propunerilor şi nemulţumirilor 

între membrii grupului; 
• luarea deciziilor şi transmiterea acestora; 
• evaluarea performanţelor obţinute. 

 
 
 



 

 
 

Comunicarea în cadrul grupului de muncă este de mai multe tipuri: 
• verbală, scrisă, nonverbală; 
• formală sau neformală; 
• interpersonală; 
• de grup (intragrup şi intergrup). 

 
Comunicările din cadrul grupului sunt influenţate de: 

• calitatea mesajului; 
• viteza şi ritmul de comunicare; 
• sensul comunicării (ascendent, descendent, orizontal, oblic); 
• mărimea grupului (în grupurile mai mari se realizează mai greu); 
• poziţia spaţială a membrilor grupului în procesul comunicării (ex. aşezarea „faţă în 

faţă”). 
 
În cadrul grupului de muncă relaţia dintre manager şi subordonat nu trebuie să se bazeze pe 

comenzi şi supunere, ci pe dialog, care uneori poate însemna schimbarea reciprocă a poziţiilor. 
Acest gen de dialog se numeşte relaţie de solicitare şi răspuns. Prin solicitare managerul va repartiza 
sarcini subordonaţilor pe măsura calificării lor, chiar mai dificile şi va controla modul de 
îndeplinire. În cazul în care constată anumite dificultăţi, va sprijini executantul în înlăturarea lor. 
Prin răspuns, managerul va răspunde repede şi sincer la problemele ridicate de subordonaţi. 

Dacă se practică acest sistem de solicitare şi răspuns, comunicarea prin dialog în cadrul 
grupului de muncă îşi poate dezvolta funcţia sa de motivare. 

 
Tipologia comunicărilor în cadrul grupului de muncă 
 
În cadrul grupului de muncă au loc comunicări verticale, orizontale şi oblice. 
Tipurile de comunicare şi caracteristicile acestora: 

 
Verticale descendente: 

• transmit decizii, îndrumări, instrucţiuni etc. sub formă verbală sau scrisă; 
• sunt cele mai răspândite; 
• au loc continuu; 
• anumite comunicări se fac direct manager-subordonat, altele prin intermediari. 
 
Verticale ascendente: 

• transmit informaţii, opinii etc. de la subordonat la manager; 
• permit cunoaşterea felului în care se realizează sarcinile; 
• asigură feedbackul. 

 
Orizontale: 
• asigură comunicarea între membrii grupului de muncă situaţi pe acelaşi nivel ierarhic; 
• se realizează prin dialog sau şedinţe de lucru. 
 
Oblice: 
• permit pentru un timp scurt să se evite calea ierarhică; 
• conduc la conflicte de competenţă; 
• folosite pentru rezolvarea unor probleme urgente; 
• uneori au caracter neformal. 
 



 

 
 

 
Reţele de comunicare 
 
Reţelele de comunicare reprezintă ansamblul canalelor de comunicare dispuse într-o anumită 

configuraţie. 
Tipuri de reţele de comunicare 

 
l. Reţea în cerc: 
• fiecare participant are şanse egale de a comunica cu ceilalţi; 
• participanţii sunt marcaţi de un grad de satisfacţie mai mare, întrucât nici un membru nu 

se situează pe poziţia de lider; 
• se adaptează cel mai uşor noilor sarcini ale grupului; 
• caracteristică grupurilor creative şi neformale; 
• practicată de managerii cu stil democrat de conducere. 
 
2. Reţea în X: 
• apare un lider, ceilalţi membri au unele restricţii în comunicare; 
• specifică grupurilor neformale; 
• practicată de managerii cu stil de conducere „laissez fair”. 
 
3. Reţea în Y: 
• practicată în conducerea centralizată; 
• specifică activităţilor operative. 
 
4. Reţea în lanţ: 
• apare un leader; 
• specifică grupurilor neformale. 
 
Fiecare reţea de comunicare se caracterizează prin: 
• tip (cerc, lanţ, stea, în Y); 
• număr de verigi; 
• grad de flexibilitate, adică posibilitatea de a se transforma într-o altă reţea; 
• suma vecinilor, adică numărul total de persoane cu care fiecare membru al grupului 

poate intra în relaţii directe; 
• indicele de conexiune, adică cel mai mic număr de canale închise sau deschise care 

antrenează după sine izolarea unui post, deconectarea lui. Reflectă nivelul de siguranţă al 
organizării reţelei de comunicare; 

• suma distanţelor dintre participanţi, respectiv suma numerelor verigilor pe care trebuie 
să le parcurgă mesajele în cadrul grupului între fiecare dintre membrii acestuia; 

• indicele de centralitate al fiecărei poziţii din reţea. Se calculează ca un raport dintre 
suma totală a distanţelor din reţea şi suma distanţelor fiecărei poziţii. Permite stabilirea 
locului unde trebuie luată decizia în reţea; 

• indicele de centralitate al reţelei, care reprezintă suma indicilor individuali, reflectă 
gradul de compactitate al reţelei; 

• indicele de periferie determinat ca diferenţă între indicele de centralitate al fiecărei 
poziţii şi indicele de centralitate al poziţiei centrale. 

 



 

 
 

Toate aceste mărimi ce caracterizează o reţea de comunicare permit evidenţierea modului de 
organizare a unui grup din punct de vedere al concentrării autorităţii şi a modului în care membrii 
comunică între ei. 

 
Aplicaţie preactică: 
Caracterizaţi comunicarea (pe baza tipologiei prezentate în curs) care se realizează 

într-un grup de muncă pe care îl cunoaşteţi foarte bine. Comentaţi rezultatele. 

 
1.5. TIPURI SPECIALE DE COMUNICARE ÎN CADRUL GRUPULUI DE MUNCĂ 
ŞEDINŢA 
 

Şedinţele sunt specifice „muncii în echipă”. Acestea ocupă o mare parte din timpul 
managerilor, dar şi al angajaţilor. Şedinţa poate fi definită ca o activitate în grup, în cadrul căreia are 
loc un schimb oral de informaţii sau de opinii; este o formă instituţionalizată a dialogului din 
organizaţie, desfăşurată după reguli precise în vederea realizării unui scop bine stabilit, care nu 
poate fi atins prin nici o altă formă de comunicare orală sau scrisă. 
 

În cadrul unei organizaţii şedinţele au ca scop: 
• transmiterea unor informaţii, opinii şi/sau decizii; 
• culegerea unor informaţii de la participanţi; 
• analiza unor probleme; 
• luarea unor decizii de către participanţi. 

 
Managerul, prin modul de organizare şi conducere a unei şedinţe, comunică respectul faţă de 

participanţi şi modul în care îşi asumă responsabilitatea pentru activitatea desfăşurată. Acest lucru 
este evident dacă managerul: 

• organizează şedinţele numai când există un scop; 
• cere participanţilor să vină pregătiţi şi să-şi prezinte opiniile cât mai concis; 
• alocă timpul necesar fiecărui punct de pe ordinea de zi; 
• încurajează exprimarea opiniilor; 
• evită discuţiile în afara ordinei de zi stabilită; 
• nu permite monopolizarea discuţiei de către o persoană; 
• asigură un climat de comunicare adecvat; 
• rezolvă cu tact eventualele dezacorduri şi conflicte; 
• asigură tragerea unor concluzii şi precizarea unor măsuri pentru implementarea deciziilor 

luate. 
 

Tipuri de şedinţe 
După finalitatea formelor de activitate în echipa sunt identificate cinci tipuri fundamentale 

de şedinţe: decizionale, de informare, de armonizare, de explorare, de incursiune, caracterizate după 
cum urmează: 
 

Decizională: 
• conducătorii stabilesc dezvoltarea organizaţiei în perspectivă, modul de 

îndeplinire a sarcinilor, repartizarea resurselor etc. 
 

De informare: 
• se transmit decizii adoptate de organe ierarhice de pe diferite nivele; 



 

 
 

• se transmit informaţii necesare desfăşurării performante a activităţii; 
• se culeg/se transmit informaţii de către şeful direct. 

 
 
 
De armonizare: 
• sunt specifice pentru managerii unor compartimente de muncă între care nu există nici 

un raport de subordonare ierarhică; 
• au drept scop asigurarea cooperării între diferitele compartimente, atât în procesul 

pregătirii unor decizii, cât şi în implementarea lor. 
 

De explorare: 
• au drept scop promovarea unor idei noi; 
• apelează la anumite tehnici ca de ex. brainstorming. 
• accentul se pune pe imaginaţia participanţilor. 

 
De incursiune: 
• participanţii pornesc de la o idee bine definită pe care au sarcina s-o transforme 

într-un proiect operaţional; 
• accentul se pune pe precizia tehnică a programului. 
 
Aplicaţie practică: 
Discutaţi avantajele unei discuţii pre-şedinţă din punctul de vedere al celui care o 

coordonează. În ce situaţii o astfel de discuţie nu este recomandată? 
 

Reguli de desfăşurare a unei şedinţe 
 
Eficienţa unei şedinţe depinde mult de felul în care este condusă. 
Specialiştii recomandă o serie de reguli a căror respectare influenţează reuşita unei şedinţe, 

astfel: 
 
Deschiderea şedinţei: 
• respectarea cu stricteţe a orei fixate; 
• formularea clară a scopului şedinţei; 
• formularea pozitivă a ideilor; 
• folosirea cuvintelor care să facă ideile interesante; 
• limitarea comentariului introductiv la 1-2 minute. 

 
Dezbaterea propriu-zisă: 
• dezbaterea să se fixeze din primele minute pe fondul problemei; 
• încurajarea participanţilor de a judeca independent, prin adresare de întrebări de genul: 

care sunt alternativele? Care pare cea mai bună soluţie şi de ce? Care factori nu au fost 
luaţi în considerare? 

• calmarea momentelor de tensiune; 
• evitarea digresiunilor care pot să apară; 
• asigurarea continuităţii şedinţei pe problemele pentru care a fost convocată; 
• respectarea timpului programat pentru şedinţă. 

 
Concluzii: 



 

 
 

• expunerea concluziilor la sfârşit de către conducătorul şedinţei; 
• comunicarea unui plan de măsuri şi a unor termene pentru acţiune şi raportare; 
• sublinierea contribuţiilor valoroase aduse în timpul discuţiei; 
• în ce măsură au fost atinse obiectivele propuse şi ce acţiuni revin participanţilor în viitor. 
 
 
Aplicaţie practică: 
Analizaţi prin prisma cerinţelor prezentate în curs ultima şedinţa la care aţi participat. 

Comentaţi. 
 

Una din cele mai bune căi pentru asigurarea succesului unei şedinţe este crearea unui mediu 
propice. Daţi un exemplu în care mediul a avut un impact negativ asupra grupului. Care au fost 
factorii cei mai importanţi? 
 

Aplicaţie practică: 
Caracterizaţi modul de comunicare în cadrul unui grup de muncă pe care îl cunoaşteţi bine. 

Comentaţi eficienţa sau noneficienţa acestuia. 
 



 

 
 

MODULUL 2. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 
 

 

2.1. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ PERSONALĂ 
Conducerea propriei dezvoltări personale înseamnă a fi capabil de a:  

• evalua propriile performanţe în comparaţie cu cerinţele slujbei voastre prezente / viitoare 
prin solicitarea permanentă a unui feedback din partea colegilor şi/sau a clienţilor.  

• identifica un stil personal de învăţare pentru direcţionarea dezvoltării competenţelor voastre.  
• elabora un plan de dezvoltare personală şi a-l aplica.  
• utiliza diverse metode de investigare a intereselor personale în scopul dezvoltării sau 

îmbunătăţirii cunoştinţelor şi competenţelor.  
• identifica şi exploata oportunităţile de dezvoltare personală.  

 
Câteva informaţii de bază  
 
 Dezvoltarea personală înseamnă să îţi înţelegi propriile puncte forte şi puncte slabe, să îţi 
identifici obiectivele şi cum poţi să te ajuţi pe tine însuţi să le atingi.  
  
 Dezvoltarea profesională proprie a capătat o importanţă tot mai mare în ultimele decenii. În 
prezent este mult mai probabil să aveţi mai multe cariere în cadrul mai multor organizaţii, iar ceea 
ce în trecut era cunoscută drept „scara unei cariere”, este astăzi o expresie învechită. Acum, tendinţa 
s-a îndepărtat de la ideea de urmare a unei căi prestabilite de promovare lucrând pentru acelaşi 
angajator, în schimb este mult mai posibil să câştigaţi experienţă dintr-o varietate de funcţii în 
diferite organizaţii, transferând competenţele şi experienţe de la una la alta.  
  
 Probabil veţi recunoaşte din experienţele pe care le-aţi avut în cadrul şcolii şi/sau 
universităţii că sunteţi mai buni la anumite lucruri decât la altele. Unele vi se par uşoare, la altele 
trebuie să petreceţi mai mult timp cercetând, învăţând şi exersând. Acelaşi principiu se aplică şi 
carierei voastre. Identificarea unei competente sau a unui domeniu de cunoştinţe pe care doriţi să le 
îmbunătăţiţi reprezintă un pas, dar cu toate acestea merită să petreceţi o perioadă de timp analizând 
cum voi ca persoane aţi putea învăţa cel mai eficient. Prin aceasta puteţi să vă direcţionaţi modul de 
abordare către învăţare şi îmbunătăţirea competenţelor, fie că acest lucru înseamnă cercetare sau 
strângerea de informaţii de pe Internet sau participare la cursuri de instruire interactive.  
 
 Un mod de identificare a preferinţelor legate de stilul vostru de învăţare este cel descris de 
Peter Honey şi Alan Mumford. Cercetările pe care aceştia le-au întreprins indică faptul că puteţi 
învăţa mult mai repede dacă folosiţi stilul vostru natural de a învăţa.  
 
 Dezvoltarea personală nu trebuie realizată independent. Dimpotrivă, feedbackul din partea 
colegilor, a prietenilor şi mentorilor are un rol vital în a vă ajuta să identificaţi care sunt punctele 
slabe şi zonele care trebuie dezvoltate. Solicitarea unui feedback nu trebuie să facă parte doar din 
procesul anual de revizuire, ci trebuie să fie o constantă de-a lungul întregii voastre activităţi. 
 Deschiderea către feedbackul pe care îl primiţi reprezintă de asemenea o abilitate esenţială, 
la fel ca şi disponibilitatea de a acţiona conform acestuia, în cazul în care consideraţi necesar.  

Planurile de dezvoltare personală sunt un instrument folositor pentru construirea unei 
structuri în spatele obiectivelor dumneavoastră, iar acestea pot fi cât de simple sau detaliate doriţi. 
Este ilustrat un exemplu de baza prin care se identifică paşii şi oportunităţile pentru atingerea 



 

 
 

scopurilor voastre, suportul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor şi se specifică perioada de timp 
în care le veţi obţine. 
 

 
 
Recomandări:  

• Preferinţa pentru modul de învăţare şi dezvoltare de noi competenţe se va schimba în timp şi 
poate fi influenţată de mediu şi rolul pe care îl aveţi prin funcţia voastră. Periodic, trebuie să 
analizaţi dacă preferinţele voastre s-au schimbat, pentru a vă ajuta în dezvoltarea voastră 
viitoare.  

• Profitaţi de şansa de a experimenta noi modalităţi de dezvoltare a competenţelor. Nu le 
excludeţi doar pentru că nu le-aţi mai încercat niciodată.  

• Obişnuiţi-vă să vă stabiliţi obiective în mod regulat şi să vă analizaţi progresul prin 
implicarea altora.  

 

2.2. NEVOI SPECIFICE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
 

De ce este trebuie să ţinem seama de nevoile specifice de formare şi dezvoltare ale 
femeilor şi bărbaţilor? 
 

Bărbaţii şi femeile diferă semnificativ între ei în ceea ce priveşte comportamentele, 
atitudinile şi interesele pe care le au. Aceste comportamente şi atitudini diferite sunt dezvoltate şi 
influenţate de normele sociale şi culturale ale comunităţii în care femeile şi bărbaţii trăiesc. 

Femeile şi bărbaţii îşi dezvoltă în special acele abilităţi încurajate social, orientându-se mai 
degrabă spre acele profesii considerate adecvate genului lor. Pentru a performa mai bine şi a-şi 
valorifica întregul potenţial, nu doar cel încurajat social, organizaţia trebuie să identifice nevoile 
specifice de formare şi să le integreze în programele de formare şi dezvoltare profesională pe care 
le oferă angajaţilor săi. 

Pentru a integra în acţiunile de formare aspectele care ţin de diferenţele dintre femei şi 
bărbaţi, managerul de resurse umane trebuie să afle care sunt aceste diferenţe, cum s-au dezvoltat 
ele, care dintre caracteristicile femeilor şi bărbaţilor din organizaţie sunt bariere, limitând 
performanţa acestora şi cum aceste bariere pot fi diminuate prin activităţi de formare şi dezvoltare. 
 

În ce aspecte diferă femeile şi bărbaţii? 
 
Femeile şi bărbaţii diferă la nivel biologic, psihologic şi socio-cultural. Diferenţele dintre 

aceştia se numesc “diferenţe de gen”. Diferenţele de gen sunt produsul interacţiunii caracteristicilor 



 

 
 

biologice ale femeilor şi bărbaţilor cu mediul şi reflectă diferenţele individuale prin variabilele 
biologice, psihologice şi comportamentale. 

 

 
 

Din cele prezentate până acum observăm că femeile şi bărbaţii şi-au dezvoltat de-a lungul 
vieţii lor anumite comportamente, atitudini, convingeri, abilităţi încurajate social şi specifice 
persoanelor de acelaşi gen cu ele. Multe dintre acestea sau dezvoltat în perioada copilăriei, iar altele 
în situaţiile de viaţă sau muncă prin care au trecut ca adulţi. 

Aceste caracteristici, dezvoltate de femei şi bărbaţi, pe de o parte sunt pozitive pentru că îi 
ajută în diverse situaţii de viaţă, pe de altă parte au impact negativ pentru că acţionează ca bariere în 
alte momente din viaţă sau de muncă. 

Exemple de convingere care acţionează cu impact pozitiv, dar şi cu impact negativ pentru 
una şi aceeaşi persoană: 

Convingerea unui bărbat că “femeile sunt mai puţin potrivite decât bărbaţii pentru poziţiile 
de top management” acţionează pe de o parte cu impact pozitiv - bărbatul va avea o mai mare 
încredere în sine în momentul în care va concura cu o femeie pentru o poziţie de top management, 
iar pe de altă parte cu impact negativ - aflat la rândul său în poziţia de a decide între o femeie şi un 
bărbat care candidează pentru un post de conducere, decizia acestui bărbat va fi influenţată de 
propriile stereotipuri de gen şi nu va fi luată în baza competenţelor persoanelor care candidează 
pentru post.  

Convingerea unui bărbat că “banii reprezintă principalul rezultat (scop) pentru care sunt 
făcute/realizate anumite sarcini” acţionează cu impact pozitiv în situaţii în care îşi negociază 
recompensele materiale pentru activităţile pe care le realizează, dar cu impact negativ în situaţiile în 
care va trebui să motiveze diverse persoane pe care le coordonează. În aceste din urmă situaţii va 
considera mai puţin importantă relaţia pe care o dezvoltă cu aceste persoane şi mult mai importantă 
suma de bani pe care o acordă. Însă banii nu sunt principalul motivator pentru foarte mulţi oameni.  

Ca manageri de resurse umane, trebuie să ştiţi că aceste convingeri s-au dezvoltat de-a 
lungul mai multor experienţe prin care a trecut acest bărbat. În primul caz bărbatul şi-a dezvoltat 
convingerea pentru că a văzut mult mai mulţi bărbaţi manageri decât femei, iar în al doilea caz s-a 
întâlnit cu mai multe situaţii în care după anumite activităţi pe care le-a realizat a primit ca rezultat 
doar bani, nu şi apreciere, promovare, încurajare etc. 

Atitudinile, convingerile, abilităţile, comportamantele angajaţilor din organizaţie, femei sau 
bărbaţi, care influenţează performanţa acestora trebuie identificate şi integrate în procesele şi 
acţiunile de formare şi dezvoltare a angajaţilor, pe care organizaţia le realizează. Câteva dintre 
avantajele pe care organizaţia le-ar avea prin identificarea acestor caracteristici şi integrarea lor în 
acţiunile de formare se referă la faptul că angajaţii îşi vor dezvolta noi abilităţi şi astfel vor deveni 
mai eficienţi, îşi vor schimba anumite convingeri sau atitudini care acţionează ca bariere, crescând 
motivaţia şi performanţa lor. 

Ca manager de resurse umane trebui e să ştiţi că există câţiva paşi pe care îi puteţi parcurge 
pentru a realiza activităţi de formare a angajaţilor adaptate nevoilor specifice de formare ale 
femeilor şi bărbaţilor. 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi negociere ale femeilor şi bărbaţilor 
 

Femeile şi bărbaţii au stiluri diferite de comunicare şi utilizează limbajul pentru a atinge 
scopuri diferite. Există câteva arii ale comunicării în care aceste diferenţe sunt mai des întâlnite. 



 

 
 

 

 
 

Studiile arată că mulţi bărbaţi: 
• tind să vadă relaţiile în termeni ierarhici, scopul comunicării lor este de a stabili statutul; 
• tind să refuze să fie „învăţaţi” sau să li se explice un anumit lucru; 
• adoptă un stil confruntaţional atunci când simt cî pierd controlul unei situaţii sau 

conversaţii; 
• tind să vadă recunoaşterea greşelilor ca un semn de slăbiciune şi rezolvarea problemelor 

prin forţe proprii ca un semn de putere. 
De asemenea, multe femei: 
• comunică pentru a stabili relaţii; 
• tind să aloce mai mult timp discuţiei despre o problemă, de mult ori comentând situaţia 

de mai multe ori în moduri diferite; 
• tind să vadă recunoaşterea greşelilor ca pe un semn de putere; 
• petrec mai mult timp în luarea unei decizii din cauza nevoii lor de a discuta despre acea 

decizie. 
În multe situaţii, este recomandat ca atunci când vorbim cu un bărbat în stilul căruia 

recunoaştem caracteristicile de mai sus să-i oferim acestuia recunoaştere, solicitându-i opinii sau 
soluţii. Atunci când cere sfatul, să-l oferim succint şi la obiect. 

Pe de altă parte când comunicăm cu o femeie se recomandă să „îmbrăcăm” explicaţiile sau 
soluţiile la probleme într-o formă conversaţională. 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

  



 

 
 

MODULUL 3. COMUNICAREA INTERACTIVĂ 
 

3.1. CARACTERISTICILE COMUNICĂRII INETRACTIVE 
 

Etimologic, sensul de bază pare a fi dat de latinescul comunicare, termen ce se referă la 
„acţiunea de a pune în comun lucruri, indiferent de natura lor”.  
  

Unele axiome ale comunicării   
Este imposibil să nu comunici (chiar şi tăcerea are semnificaţii variate).   
O comunicare interumană se desfăşoară simultan în două planuri – conţinut şi relaţie 

(informaţiile propriu zise - prin cuvinte - şi respectiv informaţiile despre informaţii –  paralimbajul 
si limbajul corpului).  

Comunicarea este un proces continuu…comunicarea seamănă mai mult cu o spirală fără de 
sfârşit decât cu un segment cu două capete… 
  Oamenii utilizează două modalităţi de comunicare, una digitală (specific umană, bazată pe 
corespondenţa convenţională dintre semn şi semnificat; cuvintele sunt prin excelenţă semnale 
digitale) şi respectiv cea analogică, bazată pe analogie, asemănare şi asociere – specifică în general 
fiinţelor (exemplul învăţării iniţiale la pui de om şi animale –  prin observare şi imitaţie). 
  Comunicarea este ireversibilă – mesajul odată comunicat nu mai poate fi luat înapoi…   

Orice proces de comunicare este simetric (bazat pe egalitate) sau complementar (bazat pe 
diferenţă).  

Comunicarea implică procese de acomodare şi adaptare („negocierea sensurilor”). Cu toate 
că la oameni limbajul verbal este mijlocul principal de comunicare, acesta nu este singurul.  

 
După Albert Mehrabian, în comunicarea umană:  
• cuvintele (limbajul verbal) inseamna 7%)  
• caracteristicile vocii (comunicarea paraverbala) –  28%  
• limbajul trupului (nonverbal) –  65 %.  Cercetatorii afirmă aşadar prezenţa masivă a 

limbajului paraverbal – stimuli şi semnale (indicii) transmise prin voce (tonul, 
intensitatea/ volumul, ritmul, etc).  Tonalitatea vocii (timbrul, înălţimea etc) poate 
transmite diverse emoţii şi sentimente (tonul face muzica...explicati, exemplificati).  

Dicţia, pronunţia, accentul pus pe o silabă dintr-un cuvânt sau pe un cuvânt din propoziţie au 
de asemenea rosturi şi semnificaţii importante în comunicare (Exemplu – accente diferite puse în 
propoziţia „Tu trebuie să citeşti această carte’).  Alte elemente care pot fi interpretate în 
comunicarea verbala sunt: dresul vocii, tusea, oftatul etc. Pauzele făcute în vorbire pot fi utilizate 
pentru:  

• sublinierea cuvintelor care urmeaza;  
• introducerea unui moment de suspans;  
• atragerea atentiei asupra unei probleme –  de disciplina etc  
Limbajul corpului (nonverbal) are în vedere semnalele transmise prin:   
• fizionomie – expresia feţei – mimica (zâmbet, încruntare, indiferenţă etc); 
• contactul vizual cu interlocutorul; 
• gestica – diverse mişcări făcute cu mâinile, braţele, degetele etc; este importantă de pildă 

mişcarea mâinilor pentru a accentua sau explica mesajul verbal. Postura – poziţia corpului şi 
orientarea corpului; 

• distanţa faţă de interlocutor – poate indica grade variate de relaţionare; 
• modul în care se mişcă o persoană. 



 

 
 

 3.2.  ABILITĂŢI ŞI TEHNICI ÎN COMUNICAREA INTERACTIVĂ 
 

Abilitatea de a asculta, socotită o adevarată artă… A asculta este mai mult decât a auzi –  
primul nivel al ascultării, care presupune mai departe:  

• a înţelege conţinutul;  
• a reţine conţinutul;  
• a analiza şi evalua conţinutul. 

Este importantă ascultarea activă (atenţia acordată atât mesajului intelectual cât şi a celui 
emoţional), a asculta cu deschidere şi empatie; comunicarea căldurii şi empatiei umane este în 
schimb foarte importantă pentru pentru reuşita tuturor membrilor unui grup şi prevenirea abaterilor 
sau conflictelor. Timpul este foarte presant dar uneori câteva minute sau chiar secunde sunt 
suficiente pentru a comunica această disponibilitate, cu efecte pozitive, stenice în cele mai multe 
cazuri.  

Comunicarea empatică are o relevanţă specială, aduce beneficii suplimentare în cazul multor 
persoane care au diverse dificultăţi. 

Ascultarea poate fi de asemenea informativă –  axată pe înţelegerea unor mesaje noi, a 
integrării unor informaţii noi, a realizării unor clarificări – sau evaluativă (evaluarea cunoştinţelor, 
formularea unor judecăţi de valoare legate de cunoştinţe etc.).  
 

Tehnici de ascultare eficientă 
 

Parafrazarea – a formula sau repeta cu cuvintele tale ceea ce crezi că ai auzit. 
Clarificarea – a pune întrebări în acest sens. 
Reacţia, răspunsul (feed/back) care solicită dar şi încurajează (imediat –  cel mai eficient, 

onest, pe cât posibil). 
 

Abilitatea de a vorbi  
Exprimarea verbală se realizează la trei niveluri distincte: - 
• nivelul faptelor  
• nivelul senzaţiilor şi trăirilor emoţionale – dezvaluirea registrului personal, a perceptiilor 

si sentimentelor interne, a felului unic de a vibra la lumea exterioara… 
• nivelul ideilor si imaginilor mentale –  cunoaşterea logică, specifică omului. 

 
  



 

 
 

MODULUL 4. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ 
 
Formele comunicării sunt mai degrabă caracteristice pentru activitatea comunicaţională 

desfăşurată în cadrul unor instituţii sau organizaţii, adică într-un cadru în care comunicare îşi are 
relaţiile fixate formal şi variabil este doar conţinutul. Caracteristica acestei activităţi 
comunicaţionale este faptul că ea nu afectează cadrul instituţional: într-adevăr, relaţiile instituite îi 
servesc drept cadru al metacomunicării, pe care de regulă această comunicare nu-l pune în discuţie. 

Schimbarea radicală sau distrugerea acestor relaţii care servesc de cadrul 
metacomunicaţional este de obicei consecinţa unei reorganizări exterioare sau a unei revoluţii ori 
revolte interioare. Desigur, conexiunea dintre conţinut şi relaţie în comunicare nu este suspendată 
nici în acest caz, dar ea este oricum mai puţin dinamică. În schimb, în comunicarea interpersonală 
relaţiile de comunicare devin raporturi între persoane şi sunt continuu licitate în jocul comunicării. 
Tipul de comunicare specific în relaţiile interpersonale este conversaţia. 
Formele tradiţionale ale comunicării, cele care se petrec în cadru instituţionalizat sau formalizat 
sunt cele pe care le-au studiat retorica şi tehnicile oratoriei. Comunicarea interpersoanală este 
abordată abia după impunerea psihanalizei şi este cel mai adesea consecinţa directă a tehnicilor 
terapeutice de comunicare iniţiate de Milton Erickson.  

Cele mai cunoscute dintre ele sunt Analiza Tranzacţională a lui Eric Berne şi 
Programarea Neuro-Lingvistică a lui John Grinder şi Richard Bandler. 
 
1. Conversaţia - Forma tipică a comunicării inter-personale  

Conversaţia pare un tip de comunicare atît de puţin formală, atît de liberă încât nu are nici o 
formă analizabilă. Totuşi cu tot proteismul şi metamorfozele ei conversaţia poate fi analizată atât la 
un prim nivel, după cum se va vedea imediat, cît şi la niveluri mult mai profunde, aşa cum o face 
Analiza Tranzacţională a lui Eric Berne.  

1. Tipologia actanţilor flecărelii sau cum se raportează oamenii la comunicarea 
conversaţională. Să ne imaginăm pauza unui congres în care participanţii nu se cunosc personal, 
chiar dacă într-un fel sau altul comunică instituţional şi să vedem ce se întâmplă. Putem cu 
uşurinţă descoperi următoarele tipologii:  

a. „cel care stă în colţ” este atît de inhibat încît nu va face niciodată primul pas; el 
aşteaptă să fie interpelat; 

b. „lupul singuratic” tace de asemenea dar nu pentru că îi este frică de oameni, ci pentru că 
nu vrea să-şi arate slăbiciunile faţă de alţii; 

c. „colecţionarul” caută în fiecare convorbire un folos concret; 
d. „descoperitorul”, care pare că spune: „sunteţi un tip interesant şi numai aceasta mă 

interesează”. Tot aşa procedează şi profesionistul relaţiilor interpersonale! 
2. Cum se începe o conversaţie:  
- interesul prealabil pentru conversaţie se poate constata observând manifestare non- 

verbală: dacă se piaptănă, îşi aranjează hainele, se lasă surpins cind ne priveşte etc.  
- cei cărora le este frică să intre în vorbă trebuie să comunice cu străinii ca şi cum ar fi 

prietena sau prietenul lor: pentru că nu există replici critice discuţia este mai uşoară decît cea cu 
familia. Nu trebuie să ai un comportament de aşteptare (pe care eventualul partener îl percepe 
inconştient fără a-i cunoaşte semnificaţia!), ci trebuie pur şi simplu să comunici. 

- nu se începe negativ, nici abrupt - trebuie, pentru început, spus mai degrabă ceva comun, 
decât foarte inteligent; referitor la: situaţia dată (ceva care să implice reacţia comună similară a 
ambilor); la cealaltă persoană (oamenilor le plac comentariile despre propria persoană)  sau la noi 
înşine (în ultimul rînd, pentru că rar încurajează un început de conversaţie, cu excepţia  
unei autoironii care poate avea şansa să ofere o deschidere conversaâiei). Cheia succesului: pune-  
pe celălalt în prim plan (cum vă place ambientul, ce va aduce pentru dv. Congresul acesta etc.). 



 

 
 

rebuie început încet, cu teme neutre, spre ex. despre ceea ce se bea sau mănîncă şi cerute informaţii 
concrete. Temele în discuţie trebuie să fie de interes general, nu excesiv de locale sau specioase. 
Conform indicaţiei lui Aristotel, e bine să fie folosite locurile comune = ceea ce se spune, ceea ce se 
crede. Nu se poate flecări cu necunoscuţii, ţinînd un pahar de şampanie în mînă 
despre filosofia lui Kant. 

- nu începeţi cu aserţiuni, ci cu întrebări., deoarece acestea oferă o deschidere 
comunicativă mai mare.  
Atenţie:  
- nu manifestaţi dezacord înainte de întrebare 
- nu puneţi întrebări prea generale, stereotipe, repetate sau clişee (răspunsurile vor fi pe măsură: 
prea generale, stereotipe sau clişee) - folosiţi situarea în perspectiva celuilalt şi nu uitaţi: cine pune 
întrebările dirijează conversaţia. Efectiv se începe punînd o întrebare; exprimînd o părere;  
constatînd o stare de fapt.  

 
Întrebările trebuie să fie relativ la locul şi situaţia respectivă pentru ca partenerul să-şi poată 

împărtăşi opinia. În principiu, întrebările pot fi închise - solicită un răspuns de tipul da/nu sau 
sugerează răspunsul; dezvăluie lucruri precise, dar blochează conversaia - sau deschise: cum ? de ce 
? în ce fel ? spune-mi... Tehnica „întrebărilor deschise” încurajează conversaţia: ceea ce trebuie să 
faceţi este pur şi simplu să evitaţi întrebările la care se poate răspunde prin „da” sau „nu”. Cele mai 
bune sunt întrebările care fac din el un judecător (ca o recunoaştere a competenţei; orice om este 
vanitos).  

Puneţi întrebări prin care să permiteţi interlocutorului să-şi exprime propriile vederi şi să se 
prezinte pe sine. Exprimîndu-se pe sine, el spune – sau ar trebui în mod normal să spună – 
întotdeauna adevărul despre ceea ce simte şi gîndeşte şi din această perspectivă nu poate fi niciodată 
în eroare. Astfel de întrebări relaxează interlocutorul şi transformă flecăreala în schimb de opinii. 
Întrebările recomandate pot porni de la situaţia în care se află partenerii, sau chiar de la bijuterii, 
cravate etc. Se pot pune şi întrebări ironice cînd ştim că ironia ne va fi împărtăşită. Lăsaţi-vă 
partenerul să vorbească mult şi în voie, dar ascultaţi-l cu interes; îşi va aminti că a fost o discuţie 
interesantă. 

3. Menţinerea fluentă a conversaţiei - folosind ascultarea activă şi participativă 
- folosind informaţiile pe care nu le-am solicitat dar ne sînt oferite în răspuns (se comenteză sau se 
lansează întrebări referitor la acestea) - se folosesc "podurile": imprecizie urmată de o tăcere ("Vrei 
să spui că..", "Mai mult decît..") Deschidem palmele, ne aplecăm în faţă, ne lăsăm uşor pe spate şi 
tăcem. 
- îi predăm iniţiativa, nu facem o afirmaţie ci ne retragem în evaluare - schimbăm subiectul, căutăm 
puncte de interes comun, sau măcar întrebări bine puse despre subiecte pe care nu le cunoaştem. 
 

Tehnica reformulării  
- poate fi folosibilă în contexte diferite. Aici scopul este de a-l invita să-şi continue ideea, să se 
clarifice, să se calmeze (dacă e nervos, agresiv sau anxios): 
 
A. Ascultă interlocutorul într-o atmosferă relaxată: 
a) favorizează-i exprimarea prin gesturi de aprobare; 
b) nu ridica tonul; 
c) nu îl presa să vorbească bombardîndu-l imediat cu întrebări; 
d) suportă tăcerile, nu vorbi primul (poţi pierde); 
e) nu judeca, evalua sau interpreta interlocutorul; ci  
 
 



 

 
 

B. Reformulează: 
a) Sesizînd esenţialul din conţinut şi exprimare; 
b) reluînd ultima frază a interlocutorului; 
c) sintetizînd şi recapitulînd ideile interlocutorului. 
 
4. Relaţia de vorbire în conversaţie  

Termenii de adresare – titlul şi nume de familie sau nume mic – indică status-ul şi 
solidarizarea sau desolidarizarea. 

Cineva poate vorbi numai dacă a cîştigat un rînd (tur) la vorbire. Numai după aceea 
vorbitorul poate distribui rolurile, controla conversaţia, persuada şi face impresie altora. A lua 
rîndul la vorbire poate fi conform unei reguli (i se dă cuvîntul etc.) sau fără nici o regulă (îl 
întrerupe pe vorbitor, vorbeşte concomitent cu acesta etc.).  

Frecvenţa luărilor de cuvînt şi întreruperea altora defineşte rangul cuiva şi contează în 
emergenţa relaţiei de conducere. Controlul topicii: ceea ce a fost spus într-o conversaţie are legătură 
cu ceea ce urmează. Subiectul conversaţiei se poate schimba gradual sau abrupt. Marcherii tranziţiei 
sunt: “încă ceva”, “apropo”, “ştii ceva”.  
 
5. Cum punem punct unei conversaţii: 

Nu vă blocaţi într-o singură flecăreală la o petrecere; circulaţi după cîteva minute cu o scuză 
de tipul: se aşteaptă de la noi să vorbim şi cu ceilalţi…  

a) cereţi-vă permisiunea 
b) verbalizaţi direct şi precis 
c) exprimaţi-vă deschis sentimentele şi utilizaţi afirmarea de sine empatică 
d) încheiaţi discuţia într-un mod afectuos, pozitiv şi optimist. 
Cînd are loc o convorbire interesantă urmarea este schimbul de cărţi de vizită. 
 

2. Analiza tranzacţională  
Cel care a analizat schimburile de cuvinte, de mesaje sau de stimuli care au loc în 

conversaţiile cotidiene a fost psiho-terapeutul american, Eric Berne. Cartea lui, “Analiză 
tranzacţională şi psihoterapie” a apărut în 1961 cu intenţia de a psihanaliza relaţiile sociale într-o 
manieră mult mai clară şi mai simplă decât permitea limbajul speculativ dezvoltat de Freud. Într-
adevăr, Analiza Tranzacţională şi-a găsit imediat aplicabilitatea în studiul comunicării. În 
comunicarea interpersonală cotidiană “din când în când oamenii îşi modifică vizibil postura, 
punctul de vedere, vocea, vocabularul şi alte aspecte ale comportamentului”. Aceste sisteme 
coerente de sentimente sau seturi coerente de tipare comportamentale se numesc stări ale eului.  

 
  



 

 
 

MODULUL 5. PLANIFICAREA PROPRIEI ACTIVITĂŢI DE COMUNICARE 
 

5.1. COMUNICAREA ORALĂ 
Sub umbrela derutantă a noţiunii de comunicare orală se află deopotrivă elemente care ţin 

de expresia sonora a vocii umane şi elemente care ţin de sensul cuvintelor. În acest sens se poate 
face o distinctie între două tipuri de limbaj, profund diferite ca natura, dar intim conectate: 

• limbajul paraverbal sau ceea ce oamenii comunică prin voce (volum, intonatie, 
ritm, tonalitate, accent, pauze) şi prin manifestări vocale fără conţinut verbal (râsul, 
dresul vocii, oftatul, mormăieli, plescăituri, urlete, ţipete, fluierături etc.); 

• limbajul verbal sau ceea ce oamenii comunică prin rostirea şi descifrarea înţelesului 
cuvintelor. 

În lumina acestei distincţii este evindent statutul de componentă a comunicării orale atribuit 
comunicării verbale. 

Comunicarea orala prezintă numeroase avantaje faţă de comunicarea scrisă: 
• vorbitorul îsi poate observa interlocutorul şi interveni pe loc cu modificări, atât la 

nivelul limbajului paraverbal cât şi verbal, pentru a eficientiza comunicarea. 
• oralitatea permite “un joc logic şi imediat al întrebărilor cu răspunsurile, într-o 

derulare spontana şi flexibilă”. 
• oralitatea “asigură terenul cel mai fertil pentru manifestarea comportamentelor 

persuasive şi manipulative”, pune în valoare “carisma şi capacitatea de a convinge şi 
influenţa oamenii”. 

Puternica legătură existentă între mesajul paraverbal şi cel verbal se traduce prin aceea că 
intervenţia celui dintâi provoacă intensificarea, slăbirea, distorsionarea sau anularea semnificaţiilor 
cuvintelor rostite. De aceea, persoanele care doresc să influenţeze sau să-i controleze pe cei din 
jurul lor, să-i încurajeze sau să-i intimideze, să-şi afirme autoritatea şi să-şi menţină controlul, să 
obţină aprobarea sau refuzul interlocutorilor, trebuie să înveţe să mânuiască mesajul paraverbal. 

În timp ce vorbeşte, omul dezvăluie o cantitate imensă de informaţii despre sine, dar nu atât 
de mult prin cuvinte cât prin voce. Prin alternarea tonurilor vocii putem contracara monotonia şi 
direcţiona atenţia ascultătorului. Tonurile crescânde exprimă o doză de siguranţă, în timp ce 
inflexiunile descrescânde punctează nesiguranţa. Atunci când dorim să arătăm încredere şi 
competenţă, când vrem să atragem atenţia şi să fim convingători, psihologii ne recomandă folosirea 
unui “ton parental”. Când nu suntem luaţi în serios, când vedem că nu prea reuşim să convingem şi 
nu ne putem impune în faţa celorlalţi, e timpul să ne întrebăm şi dacă nu cumva tonul adoptat de noi 
este unul de copil. 

Varierea volumului vocii este o altă tehnică pe care trebuie să învăţăm a o stăpâni deoarece 
ne ajută să dominăm sau să fim dominaţi. Fiecare din noi putem face acest lucru mai bine sau mai 
rău, în funcţie de volumul plămânilor, de capacitatea toracică, de calitatea corzilor vocale, de modul 
în care ne controlăm respiraţia, de poziţia corpului etc. Elementele care nu ţin neaparat de noi în 
corecţia volumului vocii, dar care trebuie luate în seama dacă vrem să fim auziţi şi ascultaţi, sunt 
mărimea încăperii, mărimea publicului şi zgomotele de fond. 

Articularea este arta de a vorbi inteligibil şi a emite sunete potrivite folosind buzele, 
maxilarul, dinţii şi limba. Dicţia depinde de articularea corectă şi completă a consoanelor şi de 
enunţarea clară a vocalelor. Cei pe care natura nu i-a prea ajutat şi vorbesc dintotdeauna îngăimat, 
neclar sau bâlbâit nu pot fi bănuiţi de adoptarea vreunei strategii de comunicare, dar un vorbitor 
care de regulă vorbeşte răspicat şi care dintr-o dată devine neclar în anumite zone ale 
discursului sau, lasă să se înţeleagă că ori nu este sigur pe ceea ce spune, ori nu-i place ceea ce 
spune, ori pur şi simplu are ceva de ascuns. 



 

 
 

Uneori, deşi nu avem probleme cu articularea, e posibil să nu stapânim bine accentul. 
Acesta se referă la pronunţarea mai intensă şi pe un ton mai înalt a unei silabe dintr-un cuvânt sau a 
unui cuvînt dintr-un grup sintactic. Accentul deţine un rol important în shimbarea înţelesului 
cuvintelor şi inducerea de mesaje colaterale celui transmis prin cuvinte. 

Ritmul vorbirii este dat de derularea lentă (aproximativ 200 de silabe/minut) normală (în jur 
de 350 de silabe /minut) sau rapidă (în jur de 500 de silabe/minut) a cuvintelor pronuntaţe. Un bun 
vorbitor trebuie să varieze viteza pronunţării cuvintelor în funcţie de conţinutul şi importanţa 
generală a mesajului. 

Pauzele dintre cuvinte şi fraze transmit indicii atât despre intenţiile şi atitudinile discursive 
ale vorbitorului, cât şi despre stările lui afective. Pauzele scurte divid ideile dintr-o frază, iar cele 
lungi marchează sfârşitul frazelor. Pauzele prea lungi pot obosi audienţa, cele scurte şi bine plasate 
dau ascultătorului sentimentul de implicare activă. Pauzele tactice sunt făcute înainte de cuvintele 
sau ideile care merită subliniate, altele nu vizează deloc interlocutorul ci necesitatea unui moment 
de meditaţie, de aducere aminte. Există şi pauze datorate stânjenelii, când tot ce putem spera este ca 
interlocutorul nostru să ia cuvântul. 

Dincolo de calităţile vocii stă la pânda cuvântul. Gândim în cuvinte şi comunicăm tot cu 
ajutorul cuvintelor. Deviza wittgensteiniana “Nu căutaţi sensul unui cuvânt, ci modul lui de 
întrebuinţare” ne reaminteşte că “singurul control empiric pe care îl avem asupra studiului limbii 
este “întrebuinţarea” enunţurilor în situaţii cotidiene concrete.” Altfel spus, sensul cuvintelor 
depinde întotdeauna de contextul în care sunt plasate. Deşi uneori nu facem faţă atâtor sensuri 
principale şi secundare, atâtor acţiuni comunicaţionale care construiesc sensuri prin manipularea 
diferitelor tipuri de contexte, cuvântul rămâne “expresia cea mai înaltă a limbajului şi este actul de 
identitate al speciei umane.” 

Există şi nenumărate obstacole în calea gândirii şi rostirii de cuvinte: 
• confuziile dintre denotaţiile şi conotaţiile cuvintelor, lipsa unei moderaţii în folosirea 

sinonimiei, omonimiei sau polisemiei conduc la ambiguitate; 
• lumea este plină de contrarii, iar oamenii le descriu prin cuvinte extreme: alb sau negru, 

bun sau rău. Această modalitate de polarizare a gândirii prin limbaj ne face uneori să 
“atacăm”, să nu avem răbdare să căutam o cale de mijloc, să nu ne putem înfrâna 
pornirile duşmănoase şi să rostim “cine nu este cu mine este împotriva mea!”; 

• convinşi că putem cunoaşte lucrurile în totalitatea lor, nu ne sfiim să tragem concluzii 
mult prea generale, să folosim enunţuri globalizante, deseori generatoare de conflicte: 
“Întotdeauna mă critici!”; 

• cei care vobesc mult, inutil şi mai comit şi indiscreţii sunt evitaţi în comunicare sau 
acceptaţi cu rezerve; 

• păstrarea prea multor secrete şi refuzul sistematic de a pune în discuţie aspecte ale 
propriei personalităţi înseamnă a întoarce spatele comunicării. 

Egocentrismul este un păcat pe care comunicarea nu-l tolerează: 
• utilizarea abuzivă sau neadecvată a momentului comunicării şi componentei auditoriului 

a unui jargon sau argou blochează comunicarea; 
• preţiozitatea cuvintelor şi abstractizările exagerate ne pot plictisi, adormi sau alunga 

ascultătorii. 
 

5.2. PREGĂTIREA ŞI SUSŢINEREA UNEI PREZENTĂRI ORALE 
 

Susţinerea unei prezentări orale este una din cerinţele frecvente în facultăţi şi colegii. Faptul 
că mulţi studenţi se tem să apară în public sau nu toţi reuşesc să aibă succes ţine şi de o oarecare 



 

 
 

ignoranţă: a şti cum trebuie să faci o prezentare orală este o abilitate care poate fi dezvoltată şi 
perfecţionată. 

Uneori suntem surprinşi de faptul că parcă ne place mai mult să-i ascultăm pe oameni 
vorbind, povestind şi explicând, decât să ne cufundăm în lectură. E mai rapid şi mai spectaculos. 
Ascultătorii nu vor neaparat numai informaţie; ei vor să fie luaţi în consideraţie, stimulaţi, antrenaţi, 
binedispuşi.  
 

Factori interpersonali 
Toţi cei care se sperie la gândul că trebuie să vorbească în public sunt sfătuiţi să pornească 

la drum cu ideea că auditoriul e de partea lor. Publicul îşi doreşte să ia parte la o prezentare reuşită 
din toate punctele de vedere, dar va manifesta şi o oarecare toleranţă faţă de greşeli sau ezitări. 
Oricum ar fi, publicul porneşte la drum de partea vorbitorului şi va rămâne de partea lui până la 
sfârşitul prezentării mai ales dacă vorbitorul va face tot posibilul să nu stârnească vreun conflict sau 
se va feri să îi aducă ofense prea mari. 

Ni se poate întîmpla ca pe parcursul prezentării să mai uităm ce am vrut să spunem sau cum 
trebuie să continuăm o idee, să nu găsim imediat folia transparentă cu datele pe care trebuie să le 
interpretăm, să ne împiedicăm când coborâm de pe podium şi totuşi să fim aplaudaţi cu căldură la 
sfârşit şi să ni se spună că prezentarea a plăcut. Dacă vom şti cum să comunicăm publicului faptul 
că îl tratăm cu interes şi seriozitate, că avem să îi spunem lucruri importante şi 
interesante, dacă avem conştiinţa depunerii unui efort cât de mic pentru a ne pregăti trup şi suflet în 
vederea marii confruntări, publicul va simţi şi va manifesta toleranţa. Cu cât publicul se va apropia, 
sub conducerea noastră, de miezul dezbaterilor, cu atât se va simţi mai antrenat. Acesta este şi 
motivul pentru care specialiştii sugerează vorbitorului menţinerea unui contact vizual permanent cu 
auditoriul. Această permanenţă nu trebuie însă înţeleasă greşit: privirea insistentă, aţintită asupra 
unei singure persoane dintr-un grup, păstrarea contactului vizual cu o persoană mai mult de 5-6 
secunde trebuie evitate cu orice preţ. E bine să privim pe rând, fiecare segment de grup şi apoi o 
persoană sau alta. Dacă în general întâmpinăm greutăţi în stabilirea contactului vizual, va trebui să 
exersăm atunci când stăm de vorbă cu cineva tehnica îndreptării privirii spre un punct imaginar, 
situat între ochii interlocutorului.  

Dacă dorim ca publicul să ne acorde atenţie, să ne urmărească şi să ne simpatizeze, trebuie 
să avem în vedere şi următoarele aspecte: 

• verificarea acusticii sălii; 
• plasarea optimă în spaţiu a materialelor vizuale; 
• evitarea grimaselor; 
• crearea unei atmosfere destinse prin zîmbet; 
• evitarea vulgarităţilor; 
• evitarea glumelor nesărate însoţite de un râs zgomotos; 
• expunerea pe un ton plictisit; 
• încadrarea în limita de timp impusă prezentării. 

 
Pregătirea prezentării 
Factorul timp este decisiv în pregătirea unei prezentări. Oratorii spuneau că pentru a putea 

vorbi cinci minute aveau nevoie de două săptămâni de pregătire, iar pentru a vorbi o oră, de o 
singură săptămână. Putem să ne bucurăm de concentrarea maximă a publicului preţ de 10 minute, 
după care va trebui să facem eforturi pentru a o menţine la cote ridicate. De aceea este 
indicat să ne structurăm prezentarea cât mai riguros, acordând între 10 şi 20% din timp introducerii, 
60-80% din timp să-l alocăm problemelor de conţinut şi să păstrăm 10-20% din timp pentru 
concluzii. Exersarea prezentării acasă, cu ceasul în faţă, este o excelentă modalitate de a verifica 
dacă selecţia materialelor se încadrează în spaţiul de timp solicitat; înregistrarea prezentării şi apoi 



 

 
 

analiza ei poate scoate la iveală atât deficienţele de natură paraverbală, cât şi cele de conţinut şi 
logică. Pentru a nu permite memoriei să vă joace feste, pregătiţi-vă notiţe clare şi uşor de urmărit, 
adoptând formatul fişelor scrise pe o singură parte şi nicidecum pe coli A4 scrise pe ambele feţe. 
Ele va vor ajuta să nu omiteţi ideile importante, să construiţi argumentări solide şi să nu vă abateţi 
de la succesiunea normală sau corectă a faptelor şi aspectelor selectate pentru prezentare. 
 

Folosirea mijloacelor vizuale 
În pregătirea materialelor vizuale trebuie să porniţi de la premiza că ele au rolul să orienteze 

publicul, să ajute la crearea de corelări şi conexiuni ideatice, să completeze doar ceea ce aveţi de 
spus şi nicidecum să se constituie într-o variantă scrisă a vorbelor dumneavostră. Cuvintele nu vă 
vor ajuta prea mult dacă nu vor fi asociate sau întărite vizual prin procedee grafice cum ar fi 
sublinieri, încercuiri sau încadrări. Încercaţi să anticipaţi unele din întrebările publicului şi să aveţi 
pregătite transparentele/slide-urile care să ilustreze răspunsurile dumneavoastră. 

Numărul transparentelor/slide-urilor pe care le veţi rula trebuie bine corelat cu volumul de 
informaţie pe care l-aţi stabilit pentru prezentare şi timpul în care trebuie să vă încadraţi. Astfel, este 
recomandabil ca pentru o prezentare de zece minute să aveti pregătite cam 10 transparente/slide-uri. 
Dacă este vorba despre o prezentare de o oră, o transparentă/slide la 2-3 minute impune un ritm 
rezonabil de prezentare. Chiar dacă aveţi de pregătit o singură folie transparentă sau zece, încercaţi 
să vegheaţi asupra ortografiei, punctuaţiei şi exprimării corecte. 
În cazul în care credeţi ca aveti nevoie de un program de grafică de prezentare precum PowerPoint, 
care să vă ajute să comunicaţi ideile cu forţă, încercaţi să evitaţi următoarele clişee vizuale: 

• butoanele animate; 
• topirea unei imagini în alta; 
• formarea textului prin căderea literelor; 
• sporirea spectaculozităţii trecerii de la o pagină la alta prin punctarea sonoră cu 

sunete de fanfară. 
 

Rostirea discursului 
Nu începeţi să vorbiţi pînă nu vă asiguraţi că publicul este aşezat şi vă acordă toată atenţia, 

până când, preţ de circa 20 de secunde, nu aţi stabilit un contact vizual cu auditoriul, nu aţi studiat 
dintr-o privire organizarea spaţiului dumneavoastră de mişcare, nu aţi respirat adânc şi nu v-aţi găsit 
poziţia cea mai comodă în faţa celor care aşteaptă să soarbă cuvintele dumneavoastră. Încercaţi să 
nu folosiţi clişee sau expresii banale de tipul “Am marea plăcere de a …”, să nu prezentaţi nici 
mulţumiri şi nici scuze în primele fraze ale discursului dumneavoastră. Păstraţi-le eventual pentru 
sfârşit. Încercaţi să vă controlaţi starea de nervozitate din primele minute ale prezentării. Două din 
semnele cele mai des întâlnite ale acestei stări sunt impunerea unui ritm prea alert de expunere şi 
tendinţa de a nu ne orienta corpul şi privirea către public. Nicki Stanton ne reaminteşte că există mai 
multe moduri de a începe un discurs; totul este să facem alegerea cea mai potrivită personalităţii 
noastre: 

• denumirea temei, urmată eventual de câteva precizări referitoare la alegerea titlului 
prezentării; 

• referirea la obiectivele şi aspectele pe care doriţi să le abordaţi în cadrul temei propuse; 
• anticiparea unor întrebări sau aspecte problematice; 
• deschiderea discursului cu o anecdotă sau cu o glumă; 
• mărturisire; 
• prezentarea unor fapte sau date statistice; 
• folosirea unui citat nu foarte lung şi relevant pentru subiectul discursului; 
• afirmaţii cu conţinut şocant; 
• povestiri interesante. 



 

 
 

Finalizarea discursului 
Modalităţile pe care le aveţi la îndemână pentru încheierea prezentării sunt la fel de 

numeroase: 
• prezentarea unor concluzii punctuale; 
• lansarea unor interogaţii (retorice) prin care să recăpătaţi interesul slăbit al publicului; 
• anectode scurte, care să ilustreze aplicabilitatea ideilor dumneavoastră; 
• invitarea publicului de a trece la acţiune în spiritul celor afirmate în prezentare; 
• folosirea de citate prin care să subliniaţi credibilitatea performanţelor sau rezultatelor 

expuse. 
E preferabil ca în ciuda tuturor schimbărilor de moment intervenite pe parcursul prezentării 

să nu vă abateţi de la concepţia iniţială, aşa după cum e bine să nu vă răzgândiţi odată ajunşi în faţa 
publicului asupra frazelor de început. 

Conţinutul discursului nu se memorează, fraza de început şi cea de încheiere sunt bătute în 
cuie. Chiar dacă pe undeva ne-am bâlbâit sau ne-am încurcat puţin în detalii sau argumentări, cel 
puţin să începem şi să sfârşim fără să ne împiedicăm. 

Astfel, ne vom simţi mult mai bine şi mai pregătiţi să înfruntăm inevitabilele întrebări. Dacă 
vreo întrebare adresată ne pune într-o asemenea încurcătură încât ne dăm seama că nu putem 
răspunde, este mult mai corect şi mai elegant să nu încercăm “s-o scăldăm” şi să rostim cu 
sinceritate şi aplomb “Îmi pare rău, nu ştiu/nu cunosc/nu vă pot …”. Iar dacă ni se adresează o 
întrebare care nu are nimic de-a face cu subiectul prezentării noastre, nu trebuie să ne simţim 
obligaţi să răspundem. Irelevanţa se poate sancţiona cu eleganţă şi diplomaţie. 
 

5.3. TIPURI DE INTERVIURI. INTERVIUL DE ANGAJARE 
 

Interviul este o formă de comunicare orală specifică publicisticii şi sociologiei. El se 
bazează pe un sistem de chestionare directă, scopul urmărit fiind obţinerea de aprecieri, opinii şi 
informaţii diverse. 

În sfera forţei de muncă, întrevederile sau întâlnirile între două sau mai multe persoane în 
care se discută chestiuni de interes comun pot fi de mai multe tipuri: 

1. Interviul de selecţie. Acest tip de interviu, cunoscut si sub numele de interviu de 
angajare, este utilizat pentru a completa datele deja cunoscute din curriculum vitae şi din 
recomandările puse la dispoziţie de către candidat. Cu cât poziţia ierarhică este mai înaltă, cu atât 
complexitatea şi exigenţele de selecţie sunt mai ridicate. Pentru multe posturi şi funcţii de 
conducere se organizează adesea două sau mai multe interviuri. 

2. Interviul de informare. Scopul acestu tip de interviu este acela al culegerii de date în 
vederea rezolvării unei probleme sau pentru documentare. Este folosit de manageri pentru a 
investiga cauzele unor deficienţe sau de experţi ai serviciilor de resurse umane în studiul anumitor 
atitudini ale angajaţilor. 

3. Interviul de evaluare. La interviul de evaluare participă de regula un manager şi un 
subordonat, după ce managerul şi (eventual) subordonatul au completat o fiţă de evaluare. 
Obiectivul interviului este acela de a constata realizări, dar şi de a depista eventuale neconcordanţe 
între cerinţele şi rezultatele reale. Acest tip de interviu poate sta la baza unei colaborari iniţiate în 
vederea întocmirii unor planuri care să aibă ca rezultat îmbunătăţirea activităţii subordonatului. 

4. Interviul de admonestare. Acest tip de interviu se organizează atunci când, prin 
comportamentul său, un angajat a încălcat politica firmei atât de grav, încât este nevoie de o 
întâlnire oficială bine documentată. Spre deosebire de interviul de evaluare, în cadrul căruia este 
absolut necesară exprimarea opiniei angajatului, în cursul interviului de admonestare comunicarea 
are loc în cea mai mare parte unidirecţional, de la manager la angajat. Angajatului i 



 

 
 

se spune ce ar trebui să facă pentru a-şi îmbunătăţi comportamentul şi ce consecinţe poate avea 
nerespectarea recomandărilor făcute. 

5. Interviul de consiliere. Acest tip de interviu se practică pentru a veni în sprijinul unui 
angajat, ale cărui probleme personale îi afectează activitatea. Interviul de consiliere nu înseamnă 
doar a da nişte sfaturi. Dacă cel care conduce interviul este o persoană cu experienţă, va şti că 
majoritatea oamenilor deţin răspunsuri la problemele care îi frământă, dar le pastrează bine ascunse 
într-un colţ al conştiinţei lor. Ceea ce le lipseşte este tocmai şansa de a vorbi cuiva deschis despre 
problemele lor. 

6. Interviul de părăsire a instituţiei. Aceasta este o categorie specială de interviu de 
informare, care ar trebui să se regăsească în sistemul de resurse umane al oricărei instituţii. 
Angajaţilor care îşi anunţă intenţia de a părăsi instituţia li se cere să aibă o întrevedere cu un 
specialist din domeniul resurselor umane, care, prin intermediul unui set de întrebări bine gândite, le 
solicită opinii referitoare la condiţiile de lucru din cadrul respectivei instituţii. Angajaţii care 
părăsesc o instituţie din proprie iniţiativă sunt în general sinceri în comentariile pe care le fac şi 
dispuşi să dezvăluie informaţii care ar putea îmbunătăţi situaţia colegilor lor. 
 

Tipuri de interviuri de angajare 
Tipologia interviurilor de angajare este şi ea bine reprezentată. Criteriile care stau la baza 

alcătuirii uneia sau alteia sunt extrem de variate: locul desfăşurării, numărul intervievatorilor, durata 
întrevederii, scopuri specifice urmărite etc. La ora actuală cele mai uzitate tipuri de interviuri ar fi 
următoarele: 

1. Interviul structurat 
• foloseşte întrebări cu o direcţie clară; 
• întrebările pot fi stabilite anticipat; 
• se aseamănă cu un chestionar oral; 
• este utilizat ca formă de selecţie preliminară (screening) cînd există un număr mare 

de solicitanţi; 
• întrebările nu sunt rigide; 
• se pot pune întrebări suplimentare până se obţine informaţia dorită; 
• permite obţinerea unor informaţii similare despre fiecare candidat; 
• obiectivul interviului este acela de a constata realizări, dar şi de a depista eventuale 

neconcordanţe între cerinţele şi rezultatele reale. 
2. Interviul nestructurat 

• are o mare tentă subiectivă; 
• este folosit pentru evidenţierea unor trăsături de personalitate; 
• rolul întrebărilor este de a-l determina pe solicitant să vorbească despre sine; 
• unele întrebări pot să nu fie strict legate de natura postului; 
• ordinea adresării întrebărilor generale şi specifice nu este stabilită dinainte. 

3. Interviul de sondare a comportamentului candidatului 
• comportamentul trecut al candidaţilor indică modul în care vor reacţiona la viitorul 

loc de muncă; 
• întrebările tipice sunt „Ce aţi face dacă aţi fi în situaţia x?”, „Spuneţi-mi ce aţi făcut 

când a trebuit să…?” 
• intervievatorul construieşte de regulă întrebările pe baza conţinutului CV-ului; 
• răspunsurile trebuie bine structurate (descrierea situaţiei, discutarea acţiunilor 

întreprinse, precizarea rezultatelor şi specificarea învăţămintelor). 
4. Interviul susţinut în faţa unei comisii lărgite (panel) 

• prezenţa unui număr mai mare de trei intervievatori care, prin specificul întrebărior 
formulate, urmăresc lucruri diferite şi au priorităţi diferite; 



 

 
 

• ritmul conversaţiei este mai alert, iar concentrarea candidatului trebuie să fie maximă 
astfel încât răspunsurile sale să dea satisfacţie fiecărui membru; 

• necesitatea stabilirii unui bun contact vizual cu fiecare membru din comisie; 
• răspunsurile trebuie să fie cât mai clare şi prompte. 

 
5. Interviul de testare a rezistenţei la stres 

• scopul major este testarea comportamentului candidatului în condiţii de stres; 
• este folosit în cazul posturilor care implică o varietate de sarcini pe lângă acelea 

privind mentinerea relaţiei cu clienţii. 
 

5.4. PREGĂTIREA PENTRU INTERVIU 
 

Prezentarea la un interviu presupune cunoaşterea unor tactici şi amănunte de obicei 
desconsiderate sau omise. Unii îşi dau seama de importanţa lor chiar în momentul dialogului cu 
angajatorul, când oricum e prea târziu. Pentru a vă plasa într-o situaţie mai fericită analizaţi sfaturile 
de mai jos: 

• înainte de a solicita un post trebuie să adunaţi date despre activitatea firmei sau 
departamentului (obiectul de activitate, cifra de afaceri, organizarea personalului, influenţele 
suferite în urma ultimelor evenimente economice sau politice, adresa sediului central sau al 
filialei etc.), să cunoaşteţi fişa postului, numele şi funcţiile unor persoane cu putere de 
decizie. 

• asiguraţi-vă că CV-ul este pregătit în concordanţă cu postul solicitat şi informaţiile culese 
despre firmă; introduceţi în mapa pe care o veţi lua cu dumneavoastră încă o copie a tuturor 
documentelor expediate firmei (CV, scrisoare de intenţie, listă de referenţi), hârtie şi un 
stilou pentru eventuale însemnări în timpul interviului. 

• alegeţi o vestimentaţie sobră şi elegantă, eventual gîndindu-vă şi la hainele care v-au atras 
cele mai multe complimente. Folosiţi un parfum discret. Se recomandă ca bărbaţii să poarte 
costum şi cravată, să evite hainele prea largi, bijuteriile sau alte accesorii vestimentare şi să 
fie raşi. Femeile se vor îmbrăca cu un costum de bun gust, vor folosi un machiaj discret, vor 
evita rujurile sau lacurile de unghii prea stridente, precum şi abundenţa de bijuterii. 

• creaţi-vă un moral bun. Compuneţi-vă o imagine mentală optimistă – trăiţi succesul pe care 
îl veţi avea. Auziţi-va vorbind cu convingere, vizualizaţi aerul de încredere în sine pe care îl 
degajă personalitatea dumneavoastră. 

• pregătiţi un set de întrebări pe care le veţi pune interlocutorului. Întrebările demonstrează că 
sunteţi interesat cu adevărat de postul respectiv, că v-aţi documentat şi pregătit pentru 
interviu. 

• prezentaţi-vă cu 15 minute înaintea orei anunţate. Confirmaţi ora şi locul cu 24 de ore 
înainte de a merge la interviu. Asiguraţi-vă că ştiţi să ajungeţi la sediul anunţat. 

 
Prima impresie 

• cînd intraţi, salutaţi, zâmbiţi şi daţi mâna cu cel care vă va intervieva. 
• vorbiţi clar, direct şi politicos. 
• aşezaţi-vă pe scaun după ce aţi fost invitat să o faceţi. Staţi cu spatele drept, nu vă întindeţi 

coatele pe birou, nu fumaţi şi nu mestecaţi gumă. 
• nu luaţi un aer prea relaxat şi plictisit. Manifestaţi prin mimică şi gestică siguranţă de sine şi 

receptivitate. 
 

 



 

 
 

 
Tipuri de întrebări 
Schimbul de informaţii se realizează prin întrebări şi răspunsuri. Iată câteva tipuri de 

întrebări pe care le puteţi avea în vedere, însoţite de câteva formulări: 
1. Întrebări introductive pentru demararea discuţiei: “Cum a fost drumul?”, “Cum vă place la 

noi în întreprindere?” 
2. Întrebări de legătură spre miezul discuţiei: “Cum ne-aţi găsit?”, “De ce candidaţi tocmai la 

noi?”, “De ce ne-aţi trimis pe lângă dosarul dumneavoastră şi o banda video?” 
3. Întrebări legate de biografia profesională: “Cum a decurs pregătirea dumneavoastră 

profesională?”, “Care din calificările dumneavoastră sunt cele care corespund descrierii 
postului pe care candidaţi?”, “Cât timp doriţi să desfăşuraţi această activitate?” 

4. Întrebări legate de starea socială şi predispoziţii personale: “În ce mediu aţi crescut?”, “Ce 
părere are soţia/soţul dumneavoastră despre planificata schimbare a locului de muncă?”, 
“Când consideraţi că o persoană este dificilă?”, “Cum reacţionaţi atunci când un client ridică 
pretenţii inacceptabile?” 

5. Întrebări despre capacitatea de a lucra în echipă: “Ce calităţi şi îndemânări vi se par utile în 
cazul lucrului în echipă?”, “Care sunt avantajele şi dezavantajele lucrului în echipă?” 

6. Întrebări referitoare la motivarea efortului: “Etapa dumneavoastră de pregătire profesională 
a fost unidirecţională sau aţi luat în consideratie mai multe alternative?”, “Presupunând că 
brusc aţi deveni şomer, ce vă va lipsi cel mai mult?” 

7. Întrebări referitoare la puterea de concentrare şi rezistenţă la efort: “Ce sarcini aţi considerat 
a fi extrem de plictisitoare la fostul loc de muncă şi cum le-aţi gestionat?”, “V-aţi enervat 
vreodată pe anumite obiceiuri ale colaboratorilor dumneavoastră?” 

8. Întrebări care vizează flexibilitatea şi capacitatea de adaptare: “În ce condiţii aţi fi dispus să 
staţi peste program?”, “Aveţi probleme când trebuie să renuntaţi la obişnuinţe mai vechi?”, 
“Preferaţi sarcinile care nu incumbă responsabilităţi prea mari?” 

9. Întrebări privind capacitatea de a răzbate şi a fi convingător: “Descrieţi o situaţie când aţi 
răzbătut cu succes în ciuda părerilor celor din jurul dumneavoastră”, “După ce schemă de 
organizare lucraţi?” 

10. Întrebări referitoare la capacităţile dumneavoastră de conducător: “Cum puteţi 
dumneavoastră, singur, să stimulaţi echipa?” 

11. Întrebări referitoare la contractul de muncă: “Ce salariu speraţi să primiţi la noi?”, “Ce 
speraţi prin schimbarea locului de muncă?” 

 
Întrebări pe care le puteţi adresa la interviu 
Chiar dacă nu aveţi de gând să întrebaţi nimic la un interviu, mulţi angajatori vă vor pune în 

situaţia s-o faceţi. Iată câteva sugestii: 
• Care este mediul concurenţial în care operează firma? 
• Ce obstacole se anticipează în atingerea scopurilor firmei? 
• Ce responsabilităţi îmi vor reveni dacă…? 
• Care este politica firmei în ceea ce priveşte înscrierea anjajaţilor la cursuri de perfecţionare 

sau posuniversitare? 
 
  



 

 
 

MODULUL 6. MATERIALE SUPORT ÎN CADRUL COMUNICĂRII SCRISE 
 

6.1. REDACTAREA UNUI CURRICULUM VITAE 
 

Un curriculum vitae (CV) este o schiţă biografică întocmită de un candidat care solicită un 
post sau o poziţie. Oamenii sunt extrem de diferiţi unii de alţii şi orice încercare de încorsetare a 
unui CV într-o anume reţetă de alcătuire nu poate garanta obţinerea postului dorit. În general, 
informaţia conţinută de un CV trebuie atent selectată, ordonată şi inclusă în secţiuni bine cântărite şi 
anunţate de titluri şi subtitluri adecvate. Includerea unor secţiuni şi excluderea altora depinde nu 
numai de natura şi gradul de experienţă posedat la un moment dat, într-un anumit domeniu, dar şi 
de cât de mult ştim să fim noi înşine, să ne punem în valoare calităţile şi să ne ascundem defectele. 
Credem că din această persepectivă un CV trebuie să fie o oglindă a spiritului în competiţie . 

 
Conceperea unui CV 
Principalul factor de care trebuie să ţineţi seama este obiectivul profesional şi postul vizat. 

Contează în mare măsură şi modul general de prezentare a documentului (încadrarea în pagină, 
forma grafică, hârtia etc.). Pentru aceasta va trebui să: 

• cunoaşteţi cât mai bine condiţiile cerute de respectivul post; condiţiile pot merge de la 
vârstă, stagiu militar, personalitate etc., până la pregatirea de specialitate, experienţa în 
domeniu, diferite abilităţi; 

• alcătuiţi o listă cu punctele dumneavoastră forte din care să nu lipsească pregătirea 
şcolară sau universitară, calificările deţinute, calităţile şi abilităţile care v-ar putea 
individualiza faţă de alţi candidaţi şi care vă recomandă pentru postul dorit; 

• optaţi pentru un tip de CV care să vă reprezinte şi care să fie adecvat situaţiei 
dumneavoastră; 

• nu exageraţi în prezentarea biografiei şi încercaţi să vă limitaţi la două pagini A4; nu 
uitaţi că CV-ul trebuie oricum însoţit de o scrisoare de intenţie unde veţi avea prilejul să 
creaţi legăturile de fond care să vă pună şi mai bine în lumină pregătirea şi 
personalitatea; 

• nu folosiţi foarte multe tipuri de caractere şi nu abuzaţi de cele îngroşate, pe care ar fi 
bine să le folosiţi doar pentru anunţarea unei secţiuni informative; 

• utilizaţi hârtie normală şi evitaţi hârtia colorată şi de proastă calitate; 
• redactaţi CV-ul la un calculator pentru a putea să-l structuraţi mai bine, să-l modificăţi 

ori de câte ori consideraţi necesar şi pentru a fi mai uşor de citit; 
În conceperea unui CV trebuie să porniţi de la ideea că el nu este un simplu document, ci un 

produs promoţional care trebuie să convingă. Trebuie să ţineţi cont şi de faptul că site-urile de 
locuri de muncă şi bazele de date electronice de oferte/cereri de muncă au transformat “procedurile” 
de recrutare, respectiv, căutare de forţă de muncă, modificând continuu şi inevitabil (în direcţia 
standardizării) forma şi conţinutul unui CV. Acesta trebuie să aibă o claritate grafică şi structurală 
deosebită pentru a fi scanat şi parcurs cu rapiditate. 

E bine să ştiţi dinainte dacă CV-ul dumneavoastră va fi scanat. Când un CV este scanat şi 
salvat pe computer ca imagine, softul OCR creează un fişier ASCII, bazat pe literele şi caracterele 
pe care le recunoaşte. Apoi el citeşte cuvintele-cheie şi le plasează într-o bază de date în funcţie de 
cuvintele pe care le depistează. Metoda este valabilă şi pentru Internet, unde motoarele de căutare 
utilizează “păianjeni” care indexează paginile, datele din CV fiind transferate în formulare. Pentru 
un CV scanabil nu încercaţi să condensaţi textul: spre deosebire de CV-urile standard, cele 
scanabile (care descriu de cele mai multe ori experienţa unor profesionişti valoroşi) se pot desfăşura 



 

 
 

şi pe 3-4 pagini. De asemenea, e bine să aveţi pregătită şi o versiune în limba engleză. Pentru a 
redacta un CV uşor scanabil, trebuie să aveţi în vedere următoarele: 

• crearea unui document pe hârtie albă pe o singură coloană, folosind un singur font standard, 
fără linii, grafice sau marcaje de listă; 

• explicitarea tuturor acronimelor folosite pentru a putea fi detectate la o căutare electronică;  
• folosiţi majuscule pentru evidenţierea numelelui şi titlurilor secţiunilor CV-ului; 
• utilizaţi în cadrul documentului o singură dimensiune de font (între 10 şi 14); 
• ar fi preferabil să selectaţi fonturi din familia Sans Serif, de exemplu Arial sau Helvetica;  
• începeţi întotdeauna documentul cu numele dumneavoastră, urmat de adresă pe rândul 

următor;  
• ataşaţi numerele de telefon şi fax pe linii separate;  
• rezumatul realizat cu ajutorul cuvintelor-cheie este menit să uşureze scanarea CV-ului. 

Acesta reprezintă o colecţie succintă de substantive şi sintagme care descriu calificările 
dumnevoastră, funcţiile îndeplinite, responsabilităţile specifice şi termenii tehnici asociaţi diferitelor 
activităţi pe care le-aţi desfăşurat: 

• atunci când vă prezentaţi responsabilităţile şi realizările, folosiţi în continuare substantivele 
utilizate în descrierea experienţei profesionale. În acest fel veţi valorifica la maxim fondul 
de cuvinte-cheie declarat; 

• nu uitaţi să menţionaţi numele şi adresa instituţiei de învăţământ pe care aţi frecventat-o, 
precum şi date concrete despre absolvire; enumeraţi, de asemenea, cursurile de specializare 
urmate şi nu omiteţi bursele de studii sau stagiile de pregătire în instituţii prestigioase din 
ţară sau străinătate; 

• înscrieţi-vă numele pe antetul fiecărei pagini, împreună cu numărul curent al paginii 
respective. 

 
Conţinutul unui CV 
• datele personale: nume, adresă, număr de telefon, fax, e-mail (dacă îl verificaţi frecvent); 

precizarea datei de naştere sau a stării civile nu este obligatorie; 
• obiectivul profesional: după precizarea datelor personale, candidaţii pot opta pentru 

formularea unei scurte fraze care să se refere la aspiraţiile lor pe linie profesională 
(domeniul care vă interesează, posturi pentru care vă consideraţi calificat). Această secţiune 
se recomandă cu precădere candidaţilor care nu ştiu dinainte posturile pentru care doresc să 
candideze şi celor care îşi depun CV-urile în bănci de date. Uneori precizarea obiectivului 
este urmat de câteva cuvinte cheie; 

• studiile: prezentarea în ordine cronologică inversă a instituţiilor de învăţământ absolvite, 
precum şi orice alte cursuri sau specializări urmate. Puteţi insista asupra unor proiecte de 
cercetare realizate pe durata studiilor, mai ales dacă sunteţi proaspăt absolvent şi dacă 
acestea au legătura cu poziţia solicitată; 

• experienţa profesională: menţionaţi în ordine cronologică inversă slujbele pe care le-aţi avut, 
stagiile de pregătire/documentare efectuate, împreună cu numele instituţiei/firmei şi profilul 
de activitate al acesteia. Puteţi insista asupra responsabilităţilor pe care le-aţi avut şi 
realizărilor concrete; 

• informaţii suplimentare: se pot trece hobbyurile, alte activităţi în care v-aţi implicat şi care 
v-au fost de folos în dezvoltarea deprinderilor necesare ocupării postului vizat, experienţa 
voluntară, nivelul de cunoaştere a limbilor străine, cunoştinţele de operare/programare PC, 
permisul de conducere. Nu inseraţi informaţii de natură religioasă, politică sau alte tipuri de 
informaţii controversate; 

• publicaţiile: în cazul în care sunteţi la început de drum şi nu aveţi decât unul sau două titluri, 
le puteti trece în CV, altfel veţi redacta o listă de publicaţii pe care o veţi anexa CV-ului; 



 

 
 

• referinţe: numele celor care pot oferi referinţe despre dumneavoastră se pot trece în CV, dar 
este mult mai indicat ca acestea, însoţite de titlurile şi datele complete de contact (adresa 
instituţiei, adresa de e-mail, numere de telefon sau fax), să fie trecute pe o pagină separată ce 
se va anexa CV-ului; în listă trebuie să apară persoane care vă cunosc şi v-au îndrumat 
activitatea 

(profesori, coordonatori de proiecte, şefi de departament) şi cărora le-aţi cerut permisiunea de a fi 
incluşi în lista dumneavoastra. Iată un exemplu: 

 
 

Tipuri de CV-uri 
Există trei tipuri de formate: funcţional, cronologic şi combinat. În formatul funcţional 

accentul cade pe abilităţile personale de tot felul (organizatorice, de comunicare, strict profesionale) 
şi realizările obţinute, astfel că el se adresează candidaţilor care nu deţin o mare experienţa de 
muncă concretizată de-a lungul timpului într-un şir lung de slujbe sau poziţii. Adoptarea acestui tip 
de CV îşi poate dovedi eficienţa în cazul persoanelor care, ocupând anterior fie şi o singură poziţie 
(poate chiar similară celei pentru care se pregăteşte să o ocupe), pot suplini lipsa unei liste 
impresionante de locuri de muncă prin scoaterea în evidenţă a abilităţilor pe care le posedă şi pe 
care au reuşit să le dezvolte fie şi în cazul unei scurte istorii de angajare. Dezavantajul acestui 
format – din perspectiva angajatorului, însă – ar fi acela că unii candidaţi reuşesc să-l exploateze 
atât de bine încât ajung să ascundă până şi o gravă lipsă de experienţă sau un hiatus considerabil în 
activitatea de prestare efectivă a unei munci în societate. 

Formatul cronologic se adresează candidaţilor care deţin o oarecare experienţă de muncă 
într-un anume domeniu. Poziţiile deţinute anterior vor fi aranjate într-o ordine cronologică inversă, 
astfel că poziţia cea mai recentă va fi plasată în capul listei. Enumerarea tuturor poziţiilor trebuie 
însoţită de o descriere succintă a responsabilităţilor acoperite, a rezultatelor obţinute şi a abilităţilor 
dezvoltate. Acest format nu este tocmai potrivit pentru proaspeţii absolvenţi deoarece scoate în 
evidenţă lipsa de experienţă în domeniul ales. În cazul în care există o istorie de angajare, tinerii 
candidaţi trebuie să decidă dacă slujbele deţinute anterior sunt relevante pentru domeniul în care 
solicită angajarea. Cei care decid la un moment dat, după o lungă absenţă în câmpul muncii, că 
trebuie sau vor să se angajeze, adoptarea unui astfel de format nu va face decât să scoată şi mai mult 
în relief tocmai perioada de inactivitate pe care vor fi nevoiţi să o justifice la interviu. În cazul în 
care lista de poziţii ocupate este formată dintr-o succesiune de slujbe deţinute pentru scurte perioade 
de timp, vă puteţi aştepta la o întrebare prin care vi se solicită să motivaţi menţinerea scurtă pe un 
post sau altul. 



 

 
 

Pentru a contracara neajunsurile de tot felul din cadrul celor două formate deja descrise, se 
poate apela la unul care să combine în chip eficient elementele specifice celor anterioare. Astfel, se 
recomandă ca lista succintă a poziţiilor deţinute să fie precedată de aceea a abilităţilor şi realizărilor 
obţinute în diverse direcţii.  

Formatul combinat se adresează candidaţilor cu o experienţă moderată şi mai ales celor 
care decid să opteze pentru schimbarea profesiei, celor care doresc să ocupe un post într-un 
domeniu colteral aceluia în care au deja o pregătire solidă.  

În cele ce urmează, vă prezentăm două modele de CV-uri, primul în format funcţional, iar al 
doilea în format cronologic. 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

CV sau Résumé? 
Un résumé nu este altceva decât un CV în rezumat, care poate fi obţinut prin revizuirea, 

selectarea şi reorganizarea informaţiei conţinute într-un CV. El se adresează în special candidaţilor 



 

 
 

care se orientază spre posturi de producţie şi relaţii publice, unde numărul de solicitanţi poate fi atât 
de mare, încât departamentul de resurse umane preferă versiuni prescurtate, adesea tipizate, de CV-
uri. Nu se recomandă persoanelor care doresc să ocupe posturi în învăţământ, în special în 
învăţământul superior.  

Dacă limitele rezonabile ale unui Curriculum Vitae se afla între 2 şi 4 pagini, un résumé 
trebuie conceput pe o singură pagină. Formatul condensat impune o selecţie foarte atentă a datelor 
reprezentative, din care nu trebuie să lipsească studiile cele mai recente, experienţa profesională şi 
diferitele abilităţi. Nu includeţi referinţe, liste de publicaţii sau întreaga suită de cursuri de 
specializare sau calificare. 

 

6.2. REDACTAREA UNEI SCRISORI DE INTENŢIE/MOTIVAŢIE 
 

Scrisoarea de intenţie sau de motivaţie (cunoscută şi sub denumirile de scrisoare de 
prezentare sau însoţire a unui CV) este un instrument de comunicare scrisă pe care orice aspirant la 
un loc de muncă trebuie să înveţe să-l folosească. Acest tip de scrisoare oficială vă oferă 
posibilitatea de a vă prezenta în scris, de a vă face cunoscute „punctele forte” ale personalităţii 
dumneavostră care vă pot transforma într-un candidat favorit pentru poziţia sau postul solicitat. 
O astfel de scrisoare se construieşte în jurul unei motivaţii reale şi serioase privind postul pe care îl 
aveţi în vedere, necesită o articulare atentă a acestei motivaţii în jurul calificărilor şi aptitudinilor pe 
care le deţineţi şi trebuie să exprime disponibilităţile dumneavoastră faţă de 
compania/firma/instituţia la care intentionaţi să vă angajaţi. Cu această scrisoare, care trebuie 
concepută exclusiv pentru firma avută în vedere, aveţi o primă şansă de a face o impresie bună şi de 
a vă exprima interesul deosebit pe care îl acordaţi postului şi firmei respective. 

CV-ul conţine într-adevăr cele mai multe informaţii despre dumneavoastră, dar nu va putea 
niciodată înlocui sau suplini lipsa unei astfel de scrisori în care toate detaliile tehnice prezentate 
schematic în CV vor fi articulate şi însufleţite în câteva fraze bine alcătuite, care să facă dovada 
unei minţi clare şi logice. Numai aşa îl veţi determina pe angajator să se gândescă un minut în plus 
dacă nu cumva dumneavoastră sunteţi mai potrivit postului decât alt candidat cu un CV la fel de 
impresionant. 

Scrisoarea de intenţie/motivaţie trebuie să conţină neapărat solicitarea efectivă a postului pe 
care doriţi să îl ocupaţi. Pentru aceasta, explicaţi în cuvinte puţine şi simple motivul alegerii 
dumneavoastră, principalele calităţi care vă recomandă pentru ocuparea postului respectiv şi ce 
doriţi să realizaţi în cadrul firmei. Trebuie, de asemenea, să menţionaţi ce anume din activitatea 
firmei v-a determinat să solicitaţi respectivul post. Este important ca din prezentarea dumneavoastră 
să reiasă încrederea că angajarea dumneavoastră va fi rentabilă pentru ambele părţi, dorinţa clară de 
a candida pentru obţinerea postului şi disponibilitatea de a vă prezenta la interviu. 

Scrisoarea va fi adresată persoanei care se ocupă de angajari sau direct departamenului de 
resurse umane, dacă nu aveţi informaţii complete. Dacă firma este mică, scrisoarea poate fi trimisă 
direct managerului. În primul paragraf, trebuie să se precizeze postul vizat şi sursa din care a fost 
obţinută informaţia referitoare la poziţia disponibilă (anunţ publicitar, cunoştinţe, prieteni etc.). 
Dacă nu aveţi informaţii exacte despre un anumit post, vă puteţi exprima propria opţiune pentru un 
domeniu de activitate. Oricum, este bine să subliniaţi domeniul în care v-aţi remarcat sau aţi obţinut 
performanţe deosebite. 

În cele două sau trei paragrafe din corpul scrisorii trebuie să vă puneţi în valoare întreaga 
personalitate, să “pedalaţi” tocmai pe acele detalii şi aspecte din CV care vă pun într-o lumină 
favorabilă, dar care, din pricina schematismului biografiei, pot trece neobservate. Este recomandabil 
să evidenţiaţi conexiunile şi detaliile implicite din CV, să precizaţi care din calităţile şi aptitudinile 
dumneavoastră se “mulează” pe profilul postului solicitat. De asemenea, puteţi include şi motivele 



 

 
 

care vă determină să părăsiţi actualul loc de muncă şi să vă exprimaţi clar dorinţa de a candida 
pentru noul post.  

În paragraful de încheiere trebuie să mulţumiţi pentru timpul acordat lecturii, să vă exprimaţi 
disponibilitatea pentru un interviu de angajare şi enventual să indicaţi care este cel mai rapid mod în 
care puteţi fi contactat.  

Pentru a avea succes în întreprinderea dumneavoastră, vă propunem câteva reguli de bază pe 
care va trebui să le aveţi în vedere în momentul conceperii şi redactării unei astfel de scrisori: 

• optaţi pentru o exprimare clară şi la obiect; 
• personalizaţi conţinutul în raport cu profilul şi pretenţiile firmei respective. 

Oricine poate lua o scrisoare de intenţie deja redactată de altcineva, să o expedieze în 
numele lui şi să spere că va fi invitat la interviu. Nu este însă o practică sănătoasă. Încercaţi să vă 
faceţi puţin timp şi compuneţi dumneavoastră un text care să lege direct competenţele 
dumneavoastră de cerinţele firmei: 

• căutaţi un motiv cât mai special pentru care solicitaţi postul, menţionaţi un departament care 
vă interesează ori un proiect al firmei la care aţi vrea să colaboraţi; 

• adresaţi scrisoarea direct unei anumite persoane din companie, eventual celei care 
coordonează direct respectivul departament sau proiect; 

• evidenţiaţi clar realizările dumneavoastră profesionale, exagerând unele aspecte în limitele 
decenţei şi bunului simţ. Puteţi fi un om excepţional, dar potenţialii angajatori vor să ştie 
exact de ce ar trebui să vă ia în echipă. Oferiţi câteva exemple concrete de realizări obţinute 
în posturile anterioare şi care credeţi ca i-ar putea impresiona; 

• puneţi accentul pe lucrurile şi aspectele care vă diferenţiază de alţii care candidează pentru 
acelaşi post. Subliniaţi-vă calităţile, abilităţile şi arătaţi cum le puteţi pune în folosul firmei; 

• nu includeţi aspecte negative cum ar fi relatări despre conflicte avute la alte locuri de muncă 
sau litigii în curs. Evitaţi remarcile sarcastice, nu vorbiţi de rău locurile unde aţi mai fost 
angajat; 

• nu includeţi informaţii legate de salariul dorit. Puteţi să menţionaţi în scrisoare nivelul 
salariului solicitat doar dacă firma respectivă vă solicită acest lucru. În CV această 
informaţie nu trebuie să apară niciodată; 

• arătaţi că dispuneţi de abilităţi de comunicare. Scrisoarea trebuie să vă prezinte ca pe o 
persoană foarte deschisă comunicarii interpersonale. Menţionaţi că sunteţi disponibil pentru 
interviu, furnizaţi toate detaliile de contact (telefon, e-mail, adresa). Precizaţi că puteţi fi 
contactat oricând pentru orice alte detalii clarificatoare; 

• aveţi mare grijă la greşelile gramaticale şi de redactare, la eventualele erori de logică. O 
prezentare îngrijită, clară şi fără greşeli (de orice natură) îl va determina pe angajator să 
parcurgă cu atenţie scrisoarea şi să vă invite la interviu; 

• feriţi-vă de adoptarea unui ton impersonal care poate crea o imagine negativă despre 
motivaţia şi discernământul dumneavoastră în alegerea postului şi totodată poate lăsă 
impresia că vă încercaţi norocul, „semănând” candidaturi la întîmplare, după principiul „nu 
se ştie niciodată”. 

 
Alte reguli si sugestii: 

• nu însoţiţi scrisoarea de o fotografie tip buletin sau paşaport decât dacă aceasta vă este 
solicitată; 

• nu folosiţi hârtie de proastă calitate şi nici hârtie colorată; 
• folosiţi un font cu caractere lizibile şi sobre, dintre cele mai curente. Puteţi alege între Times 

New Roman, Arial, Geneva sau Helvetica; 



 

 
 

• nu “încărcaţi" documentul prin folosirea unui număr mare de fonturi şi dimensiuni, prin 
sublinieri şi îngroşări repetate. Utilizaţi o imprimantă de calitate, astfel încât să obţineţi un 
document lipsit de pete, spaţii neclare sau omisiuni; 

• în cazul în care nu aveţi încotro şi trebuie să optaţi pentru o scrisoare olografă (redactată de 
mână), acordaţi o atenţie deosebită aspectului grafic şi lizibilităţii. Altfel, scrisoarea 
dumneavoastră nu va fi luată în considerare sau va induce destinatarului o stare de 
disconfort, întrucât va fi nevoit să-şi piardă timpul cu descifrarea ei; 

• redactaţi paragrafe scurte şi concise. Grupaţi-le tematic şi folosiţi spaţii de un rând între cele 
care compun corpul scrisorii. O scrisoare bine concepută se dovedeşte, în orice condiţii, o 
lectură placută; 

• verificaţi atât ortografia cât şi punctuaţia. Scrisoarea de intenţie reprezintă o mostră a 
deprinderilor dumneavoastră de scriere şi prezentare, iar neglijenţa în redactare este 
întotdeauna condamnabilă. 

• rugaţi o cunoştinţă sau un prieten să vă citească scrisoarea pentru a identifica eventuale 
scăpări şi a obţine sugestii; 
Iată cum ar trebui să arate (Model 1, Model 2) şi cum n-ar trebui să arate (Model 3, Model 4, 

Model 5) o scrisoare de intenţie. Precizez că numele de persoane, numele unor firme şi datele de 
contact sunt fictive. 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

MODULUL 7. RELAŢIILE PUBLICE 
 

7.1. CONCEPTUL DE RELAŢII PUBLICE 
 

În perioada actuală, în condiţiile unei concurenţe tot mai acerbe, care necesită cunoaşterea 
aprofundată a pieţei, a clienţilor potenţiali precum şi câştigarea încrederii acestora, majoritatea 
întreprinderilor recunosc faptul că publicitatea nu poate fi singurul răspuns la problematica tot mai 
complexă a marketingului. Noile abordări ale marketingului modem impun tot mai mult combinarea 
activităţilor specifice publicităţii, vânzărilor, promovării, marketingului direct şi relaţiilor publice. Acestea 
din urmă s-au amplificat şi au crescut în importanţă în decursul dezvoltării economice şi sociale, 
transformându-se treptat, într-o activitate însemnată şi distinctă a societăţii contemporane. 

Este evident faptul că dorinţa oamenilor de a avea cu semenii lor relaţii agreabile şi profitabile nu 
este de dată recentă. Evoluţia societăţii către o formă în care rolul opiniei publice este tot mai 
însemnat, în care grupurile sociale au o influenţă crescândă, în care mijloacele de informare s-au 
înmulţit şi în care conducătorii de la orice nivel şi-au pierdut puterea de impunere a deciziilor fără a ţine 
seama de reacţiile celor care le suportă, a condus la apariţia unei noi abordări, respectiv, la apariţia şi 
consacrarea tehnicilor de relaţii publice. 

Termenul de „relaţii publice” a devenit în ultimii ani de „uz comun” şi face parte din 
conversaţiile noastre cotidiene, este argumentul multor congrese şi seminarii, iar deciziile de politică a 
întreprinderii ţin cont de această nouă tehnică. 

Şi totuşi termenul face obiectul unor neînţelegeri în special datorită faptului că „relaţiile publice” - 
ca funcţie şi concept - se găseşte încă într-o stare fluidă, care nu a permis o definire satisfăcătoare. 

Una dintre cele mai utilizate definiţii ale „relaţiilor publice” este un „efort direcţional spre 
motivarea şi influenţarea clienţilor în primul rând prin intermediul mijloacelor de comunicare, 
pentru a-l determina să gândească bine despre o organizaţie, să o respectă şi să o susţină în perioadele 
mai dificile”. 

O altă definiţie mai completă ar fi: 
„Relaţiile publice – constitute relativ recent ca o activitate distinctă desfăşurată de 

întreprinderi, instituţii, organisme publice ş.a. din ţările cu o economie dezvoltată – implică din 
partea întreprinderii cultivarea unor contacte directe, realizate consecvent şi sistematic, cu diferite 
categorii de public, cu persoane influente din conducerea altor întreprinderi din ţară sau străinătate, 
cu mass-media, cu reprezentanţi ai puterii publice, lideri de opinii, în scopul obţinerii sprijinului 
acestora în efortul de păstrare şi dezvoltare a intereselor sale. Ca domeniu distinct de activitate al 
agenţilor economici, relaţiile publice se înscriu între instrumentele cele mai modeme ale politicii de 
comunicaţie în societatea contemporană, întrunind totodată şi veritabile atribute promoţionale”. 

Conceptul modern de relaţii publice este de origine americană, noţiunea de relaţii publice fiind 
folosită pentru prima dată la sfârşitul secolului trecut. Cât priveşte definirea conceptului de relaţii 
publice, aceasta s-a dovedit deosebit de dificilă; astfel, în anul 1975, „Foundation for Public Relations 
Research” a înregistrat un număr de 472 de definiţii, provenind de la primii 65 lideri din domeniul 
relaţiilor publice, pe baza cărora a formulat următorul concept al relaţiilor publice: „Relaţiile publice 
reprezintă o funcţie distinctă de management, care ajută să se stabilească şi să se menţină un climat 
psihologic de comunicare, înţelegere, acceptare şi cooperare între o organizaţie şi publicul său; ajută 
conducerea să informeze şi să fie informată despre opinia publică; defineşte şi coordonează 
responsabilitatea conducerii pentru a servi interesului public; ajută conducerea să utilizeze în mod 
eficient orice schimbare, servind însă şi ca un sistem de prevedere care să sprijine tendinţele ce se 
anticipează; foloseşte cercetarea şi tehnicile comunicaţionale etice ca principalele sale instrumente”. 
Astfel, relaţiile publice, pot fi caracterizate, la modul general, prin următoarele cuvinte-cheie: 



 

 
 

• caracter organizaţional – relaţiile publice se referă la organizaţii şi la activitatea lor în spaţiul 
public;  

• deliberat – activitatea de relaţii publice este gândită; ea este creată cu scopul de a influenţa, câştiga, 
înţelege, oferi informaţii şi obţine feedback;  

• planificat – activitatea de relaţii publice este organizată; soluţiile la probleme sunt descoperite şi 
raţionamentele se stabilesc în cadrul unei activităţi ce se desfăşoară pe parcursul unei perioade 
de timp; este o activitate sistematică, necesitând cercetare şi analizare;  

• funcţie principală a conducerii – responsabilitatea pentru succesul relaţiilor publice revine 
conducerii organizaţiei;  

• performanţa – relaţiile publice eficiente se bazează pe politici efective şi pe performanţă; nici o 
campanie de relaţii publice nu va genera sprijin şi înţelegere dacă organizaţia nu răspunde la grijile 
comunităţii;  

• interes general – raţiunea oricărei activităţi de relaţii publice este de a servi interesul general, şi 
nu de a atinge doar nişte obiective stabilite la nivelul firmei; în mod ideal, activitatea de relaţii 
publice este reciproc avantajoasă atât pentru firma, cât şi pentru public; este alinierea interesului 
firmei la preocupările şi grijile publicului;  

• comunicare în dublu sens – definiţiile din dicţionar creează uneori impresia că relaţiile publice se 
referă doar la distribuirea de material informativ; este la fel de important, totuşi, ca definiţiile să 
includă feedback-ul primit de la auditor; abilitatea de a asculta este o parte esenţială a expertizei de 
comunicare;  

• funcţia de management – relaţiile publice îşi dovedesc cea mai ridicată eficacitate atunci când 
fac parte din deciziile managementului de vârf; relaţiile publice implică recomandări şi rezolvarea 
problemelor la nivel înalt, nu doar oferirea de informaţii după ce o decizie a fost luată;  

• reputaţie – adică părerea publică, favorabilă sau defavorabilă despre cineva sau ceva, felul în 
care cineva este recunoscut sau apreciat;  

• încredere – scopul celui care utilizează relaţiile publice este de a câştiga încrederea altora faţă 
de sine însuşi, de a obţine simpatia faţă de activitatea sa, bunăvoinţa în ceea ce priveşte acţiunile 
sale şi, implicit, de a obţine sprijinul acestora;  

• efort sistematic, continuu şi planificat – câştigarea simpatiei este un efort materializat în toate 
planurile (spiritual, organizatoric, financiar, etc.);  

• promovarea unei imagini proprii favorabile – reprezintă obiectivul efortului în activitatea de relaţii 
publice, precum şi instrumentul de câştigare a simpatiei publice. 
Relaţiile  publice  reprezintă  o  dimensiune  importantă  a  activităţii  atât  a organizaţiilor,   cât 

şi a indivizilor din spaţiul public, care vizează câştigarea bunăvoinţei, simpatiei, încrederii şi sprijinului 
public, printr-un efort sistematic, planificat şi continuu de comunicare, întemeiat pe performanţele proprii. 

Relaţiile publice sunt o filozofie a managementului comunicării. Crearea şi promulgarea unei 
filozofii de management implică atât politica, cât şi practica. Esenţial pentru specialistul în relaţii 
publice este acceptarea faptului că practica nu se abate de la politică. Procesul de relaţii publice 
presupune studierea, evaluarea şi în final comunicarea, iar profitul organizaţiilor nu se diminuează prin 
cheltuieli de relaţii publice. 

Există numeroase dovezi că, de-a lungul timpului, relaţiile publice au devenit, intr-adevăr, o 
afacere profitabilă. În prezent s-a ajuns la un volum al cheltuielilor afectat acestor activităţi de 9 
miliarde anual, cu o rată medie anuală de creştere de 20%. De menţionat faptul că aproximativ jumătate 
din această sumă se cheltuieşte prin agenţii specializate în domeniul relaţiilor publice. 

Activitatea de relaţii publice deţine cea mai mare pondere în domeniul industriei, în care 
înregistrează cea mai rapidă dezvoltare. Astfel, într-un studiu recent, se evidenţiază faptul că 26% din 
veniturile tuturor agenţiilor de publicitate sunt obţinute ca urmare a desfăşurării acestei activităţi în 
domeniul industriei bunurilor de larg consum. 
 



 

 
 

7.2. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE 
 
  Importanţa din ce în ce mai mare acordată relaţiilor publice se datorează, în primul rând, 
multitudinii de obiective ce pot fi atinse prin intermediul tehnicilor specifice acestei activităţi, între 
care: 

• Poziţionarea companiilor, ca lideri sau experţi; 
• Determinarea încrederii consumatorului faţă de o firmă; 
• Introducerea noilor produse pe piaţă; 
• Revitalizarea, relansarea şi repoziţionarea produselor; 
• Comunicarea noilor avantaje ale produselor vechi; 
• Promovarea noilor utilizări ale vechilor produse; 
• Punerea în legătura a consumatorilor cu produsele existente; 
• Crearea sau menţinerea interesului pentru o categorie de produse; 
• Consolidarea diferitelor pieţe; 
• Extinderea forţei publicităţii; 
• Diminuarea rezistenţei consumatorului faţă de publicitate; 
• Crearea ştirilor înaintea publicităţii; 
• Completarea publicităţii prin întărirea mesajului; 
• Completarea publicităţii prin comunicarea şi a altor oportunităţi ale produselor; 
• Prezentarea acelor produse pentru care nu se poate face publicitate; 
• Influenţarea ideilor de opinie; 
• Câştigarea prestigiului altfel decât prin publicitate; 
• Testarea conceptelor de marketing; 
• Întărirea campaniilor de promovare a vânzărilor; 
• Identificarea firmelor şi a produselor acestora pe pieţele de desfacere; 
• Creşterea prestigiului prin intermediul sponsorilor; 
• Delimitarea companiilor şi a produselor acestora de concurenţă; 
• Crearea unei noi media şi a unor noi modalităţi de cucerire a consumatorilor; 
• Comunicarea deciziilor de marketing publicului interesat; 
• Apărarea produselor de riscurile comerciale; 
• Stimularea cererii de mărfuri şi servicii. 
Ca domeniu distinct de activitate al agenţilor economici, relaţiile publice se înscriu între 

instrumentele cele mai moderne ale politicii de comunicaţie în societatea contemporană, întrunind totodată 
şi veritabile atribute promoţionale. 

Obiectivul principal al activităţii de relaţii publice este de a instaura în rândul unei cât mai mari 
părţi a publicului un climat de încredere în firma respectivă, în capacitatea ei de a satisface trebuinţele 
şi exigenţele diferitelor categorii de consumatori şi utilizatori. Caracteristic acestui gen de activitate 
este faptul că se îndreaptă spre promovarea relaţiilor cu persoane fizice şi juridice, căutând să cultive 
încredere şi înţelegere, că se adresează opiniei publice prin intermediul diverselor categorii de public, 
că activitatea sa are două sensuri, către public şi dinspre public, că încearcă să câştige ataşamentul şi simpatia 
consumatorilor potenţiali. 

7.3. FACTORII DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE 
Conjunctura actuală a societăţii contemporane pune în evidenţă o serie de factori ce 

favorizează creşterea rolului acţiunilor de relaţii publice specifice diverselor organisme economice, sociale 
sau politice. Între aceştia cei mai semnificativi se referă la: 

Diversificarea pieţelor bunurilor de larg consum. 
Producţia de masă a devenit în prezent un fenomen care ţine de istorie. Oamenii s-au schimbat, fapt 

ce a generat modificări în activitatea de marketing. Astfel, noi şi numeroase segmente ale populaţiei sunt 



 

 
 

caracterizate printr-o multitudine de atitudini şi tipuri de comportament. Dorinţele publicului sunt tot mai 
sofisticate, punându-se totodată accentul pe calitate şi diversitate. Consumatorii actuali sunt tot mai 
puţin fideli unor anumite produse, tocmai pentru că au la dispoziţie o ofertă extrem de bogată. Gradul 
de sofisticare al consumatorilor a ajuns la un asemenea nivel încât ei nu mai recepţionează la fel şi nu mai 
au aceeaşi încredere în ceea ce se comunică prin mesajul publicitar. În aceste condiţii, datorită 
credibilităţii de care se bucură, relaţiile publice sunt în măsură să se adreseze unei populaţii eterogene, ce 
se diferenţiază în permanenţă, constituind un mijloc ideal de cucerire a consumatorului modern. 

Explozia tehnologică a sistemului informaţional 
Societatea actuală este considerată tot mai mult o „societate informaţională”, iar inovaţiile din 

domeniul comunicaţional şi al tehnologiei computerelor vor permite să se elimine timpul în care mesajul 
se află în interiorul canalului de comunicaţie, între sursă şi destinatar. Tehnologia modernă nu numai că a 
permis ca activitatea de relaţii publice să devină mai importantă, dar ea a revoluţionat şi modul în 
care relaţiile publice sunt practicate. Numărul telefoanelor, incluzându-le pe cele fără fir sau pe cele 
celulare s-a dublat în ultimii 20 de ani, ele fiind instalate peste tot, de la maşina personală la avionul 
de pasageri. În prezent sunt în funcţiune aproape 8 milioane de faxuri, ce pot transmite instantaneu mesaje 
şi informaţii în orice loc de pe glob unde se găseşte un astfel de aparat. Computerele pot transmite nu doar 
mesaje ci şi imagini, aparatura video a permis controlul asupra a ceea ce se doreşte să se urmărească, iar 
televiziunea prin cablu permite recepţionarea ştirilor timp de 24 de ore pe zi. Noile media au oferit 
relaţiilor publice o mai mare oportunitate de a atinge pieţele vizate, mult mai repede şi cu un impact mult 
mai mare. 

Creşterea competiţiei 
Creşterea competiţiei a schimbat profund modalităţile de desfăşurare a afacerilor. Multe companii 

sunt capabile să creeze sau să imite produse de succes, oferind consumatorilor mult mai multe 
alternative decât până în prezent. În zilele noastre, pentru a fi profitabilă, o companie trebuie să 
folosească toate mijloacele, inclusiv relaţiile publice, în cadrul activităţilor desfăşurate. 

Declinul publicităţii prin reţelele de televiziune 
Deşi este încă cel mai persuasiv mediu publicitar disponibil, televiziunea trece prin transformări 

radicale şi rapide. Canalele de televiziune tradiţionale, prin care se transmiteau mesajele publicitare, 
înregistrează o diminuare a audienţei publicului, în favoarea noilor televiziuni comerciale şi a posturilor 
independente de televiziune prin cablu, care au reuşit în ultimii ani să înregistreze o creştere a audienţei (în 
perioadele de maximă audienţă) de până la 20%. Multiplicarea acestor canale de televiziune nu numai că 
oferă consumatorilor un spectru larg de oferte, dar pun la dispoziţia agenţiilor de publicitate noi căi 
prin care pot fi atinse mult mai eficient segmente clar conturate de public. Programele de ştiri, sport, arta, 
ştiinţă, cele distractive şi muzicale au o audienţă bine definită din punct de vedere socio-demografic. Dar, 
deşi unele costuri s-au redus, tocmai multitudinea posibilităţilor oferite face dificilă alegerea. Desigur, 
pentru multe firme ele rămân încă inaccesibile din punct de vedere financiar. La toate acestea se adaugă 
faptul, demonstrat de studiile unor firme de specialitate, că datorită numărului mare de mesaje publicitare 
care sunt transmise (anual, în medie, 50.000 mesaje pe familie), telespectatorii folosesc tot mai mult 
telecomanda pentru schimbarea programelor, evitând astfel acest „bombardament” publicitar. 

Impactul aparaturii video 
Numărul familiilor care deţin aparatură de redare video este în continuă creştere, fapt ce a 

determinat o diminuare a timpului alocat vizionarii programelor de televiziune, în favoarea programelor 
înregistrate. Deşi s-a încercat o contracarare a acestui fenomen, prin introducerea de mesaje publicitare 
pe casetele video, aproape două treimi din posesorii de aparatură video obişnuiesc să „sară” peste aceste 
mesaje. În plus, tehnologia actuală permite cu uşurinţă acest lucru: din anul 1990, Mitsubishi Electric 
Corporation comercializează un tip de aparat video care elimină automat (prin derulare rapidă) mesajele 
publicitare incluse pe casetele video. 

Creşterea costurilor publicităţii la televiziune 



 

 
 

Situaţia de incertitudine din cadrul reţelelor de televiziune, din punctul de vedere al 
publicităţii, s-a accentuat concomitent cu creşterea costurilor de difuzare a spoturilor publicitare. În 
prezent, costul mediu al difuzării unui spot publicitar de 30 secunde este de 185.000 USD. Acest fapt a 
condus la reducerea duratei spoturilor până la 15 secunde, diminuând efectul mesajului publicitar. Şi 
dacă în 1990 bugetul considerat suficient pentru o campanie de publicitate desfăşurată prin televiziune 
era de 2 milioane USD, în prezent suma poate ajunge până la 10 milioane dolari. Aceeaşi tendinţă de 
creştere s-a înregistrat şi în domeniul producţiei de spoturi publicitare, costul acestora triplându-se în 
ultimii zece ani (în medie, realizarea unui spot publicitar necesita costuri de 196.000 USD). 

Această veritabilă bulversare înregistrată în domeniul publicităţii efectuată prin televiziune a creat 
uriaşe facilităţi pentru utilizarea tehnicilor de relaţii publice care, prin specificul lor, pot vehicula mult 
mai multe informaţii, comparativ cu un spot de 30 secunde. 

Facilităţile oferite de televiziune şi radio 
Fragmentarea audienţei la televiziune, datorită numărului tot mai mare de posturi de emisie, 

are consecinţe însemnate pentru activitatea de relaţii publice, întrucât a generat o modificare a 
structurii programelor. Tot mai multe canale de televiziune transmit emisiuni care au la baza ştiri din 
diferite domenii, cu o largă audienţă la public; astfel, CNN (Cable News Network) şi ESPN 
(Entertainment and Sport Network) sunt recepţionate de 55 milioane de familii, iar FNN (Financial News 
Network) de 33 milioane de familii. Un canal care transmite ştiri 24 ore din 24 este un instrument ideal 
pentru a difuza ştiri de actualitate. Canalul Lifetime se adresează unui public feminin şi transmite programe 
despre sănătate, ştiinţă şi diferite moduri de a îmbunătăţi calitatea vieţii. Entertainment and Sports 
Programming Network (ESPN) satisface acea parte a populaţiei masculine care este amatoare de 
programe sportive. Black Entertainment Television ajunge la populaţia de culoare. The Silent Network 
vorbeşte surzilor şi cel or cu deficienţe auditive, în timp ce C-SPAN se adresează politicienilor şi 
acelora care doresc să urmărească politica Congresului. În medie, în cursul unei zile, în cadrul programelor 
specializate de televiziune, se menţionează 818 denumiri de firme şi produse. 

În programele de radio se includ tot mai mult emisiunile informative, cele sportive şi mesele 
rotunde, în cadrul cărora se menţionează nu numai denumiri de produse, dar se fac cunoscute şi 
diversele acţiuni de promovare pe care le desfăşoară tot mai mult diferitele firme. 

Facilităţile oferite de presă 
Tendinţele înregistrate în cadrul presei scrise oferă posibilităţi sporite pentru activitatea de relaţii 

publice. În prezent creşte numărul publicaţiilor care apar la sfârşit de săptămână, care sunt citite în special 
de cei care nu cumpără în mod frecvent cotidienele. Întrucât aceste publicaţii conţin multă publicitate, 
ele au posibilitatea să crească numărul de pagini şi să includă astfel articole specifice activităţii de 
relaţii publice. La aceste tendinţe se adaugă şi explozia revistelor cu un anumit profil, ce conţin, în 
majoritatea lor, articole de prezentare a unor produse sau firme, permiţând cititorilor să fie în permanent 
informaţi in legătură cu noile produse, metode sau tehnologii. Conjunctura actuală a societăţii 
contemporane pune în evidenţă o serie de factori ce favorizează creşterea rolului acţiunilor de relaţii 
publice specifice diverselor organisme economice, sociale sau politice. Între aceştia cei mai semnificativi se 
referă la: 

Diversificarea pieţelor bunurilor de larg consum. 
Producţia de masă a devenit în prezent un fenomen care ţine de istorie. Oamenii s-au schimbat, fapt 

ce a generat modificări în activitatea de marketing. Astfel, noi şi numeroase segmente ale populaţiei sunt 
caracterizate printr-o multitudine de atitudini şi tipuri de comportament. Dorinţele publicului sunt tot mai 
sofisticate, punându-se totodată accentul pe calitate şi diversitate. Consumatorii actuali sunt tot mai 
puţin fideli unor anumite produse, tocmai pentru că au la dispoziţie o ofertă extrem de bogată. Gradul 
de sofisticare al consumatorilor a ajuns la un asemenea nivel încât ei nu mai recepţionează la fel şi nu mai 
au aceeaşi încredere în ceea ce se comunică prin mesajul publicitar. În aceste condiţii, datorită 
credibilităţii de care se bucură, relaţiile publice sunt în măsură să se adreseze unei populaţii eterogene, ce 
se diferenţiază în permanenţă, constituind un mijloc ideal de cucerire a consumatorului modern. 



 

 
 

Explozia tehnologică a sistemului informaţional 
Societatea actuală este considerată tot mai mult o „societate informaţională”, iar inovaţiile din 

domeniul comunicaţional şi al tehnologiei computerelor vor permite să se elimine timpul în care mesajul 
se află în interiorul canalului de comunicaţie, între sursă şi destinatar. Tehnologia modernă nu numai că a 
permis ca activitatea de relaţii publice să devină mai importantă, dar ea a revoluţionat şi modul în 
care relaţiile publice sunt practicate. Numărul telefoanelor, incluzându-le pe cele fără fir sau pe cele 
celulare s-a dublat în ultimii 20 de ani, ele fiind instalate peste tot, de la maşina personală la avionul 
de pasageri. În prezent sunt în funcţiune aproape 8 milioane de faxuri, ce pot transmite instantaneu mesaje 
şi informaţii în orice loc de pe glob unde se găseşte un astfel de aparat. Computerele pot transmite nu doar 
mesaje ci şi imagini, aparatura video a permis controlul asupra a ceea ce se doreşte să se urmărească, iar 
televiziunea prin cablu permite recepţionarea ştirilor timp de 24 de ore pe zi. Noile media au oferit 
relaţiilor publice o mai mare oportunitate de a atinge pieţele vizate, mult mai repede şi cu un impact mult 
mai mare. 

Creşterea competiţiei 
Creşterea competiţiei a schimbat profund modalităţile de desfăşurare a afacerilor. Multe companii 

sunt capabile să creeze sau să imite produse de succes, oferind consumatorilor mult mai multe 
alternative decât până în prezent. În zilele noastre, pentru a fi profitabilă, o companie trebuie să 
folosească toate mijloacele, inclusiv relaţiile publice, în cadrul activităţilor desfăşurate. 

Declinul publicităţii prin reţelele de televiziune 
Deşi este încă cel mai persuasiv mediu publicitar disponibil, televiziunea trece prin transformări 

radicale şi rapide. Canalele de televiziune tradiţionale, prin care se transmiteau mesajele publicitare, 
înregistrează o diminuare a audienţei publicului, în favoarea noilor televiziuni comerciale şi a posturilor 
independente de televiziune prin cablu, care au reuşit în ultimii ani să înregistreze o creştere a audienţei (în 
perioadele de maximă audienţă) de până la 20%. Multiplicarea acestor canale de televiziune nu numai că 
oferă consumatorilor un spectru larg de oferte, dar pun la dispoziţia agenţiilor de publicitate noi căi 
prin care pot fi atinse mult mai eficient segmente clar conturate de public. Programele de ştiri, sport, arta, 
ştiinţă, cele distractive şi muzicale au o audienţă bine definită din punct de vedere socio-demografic. Dar, 
deşi unele costuri s-au redus, tocmai multitudinea posibilităţilor oferite face dificilă alegerea. Desigur, 
pentru multe firme ele rămân încă inaccesibile din punct de vedere financiar. La toate acestea se adaugă 
faptul, demonstrat de studiile unor firme de specialitate, că datorită numărului mare de mesaje publicitare 
care sunt transmise (anual, în medie, 50.000 mesaje pe familie), telespectatorii folosesc tot mai mult 
telecomanda pentru schimbarea programelor, evitând astfel acest „bombardament” publicitar. 

Impactul aparaturii video 
Numărul familiilor care deţin aparatură de redare video este în continuă creştere, fapt ce a 

determinat o diminuare a timpului alocat vizionarii programelor de televiziune, în favoarea programelor 
înregistrate. Deşi s-a încercat o contracarare a acestui fenomen, prin introducerea de mesaje publicitare 
pe casetele video, aproape două treimi din posesorii de aparatură video obişnuiesc să „sară” peste aceste 
mesaje. În plus, tehnologia actuală permite cu uşurinţă acest lucru: din anul 1990, Mitsubishi Electric 
Corporation comercializează un tip de aparat video care elimină automat (prin derulare rapidă) mesajele 
publicitare incluse pe casetele video. 

Creşterea costurilor publicităţii la televiziune 
Situaţia de incertitudine din cadrul reţelelor de televiziune, din punctul de vedere al 

publicităţii, s-a accentuat concomitent cu creşterea costurilor de difuzare a spoturilor publicitare. În 
prezent, costul mediu al difuzării unui spot publicitar de 30 secunde este de 185.000 USD. Acest fapt a 
condus la reducerea duratei spoturilor până la 15 secunde, diminuând efectul mesajului publicitar. Şi 
dacă în 1990 bugetul considerat suficient pentru o campanie de publicitate desfăşurată prin televiziune 
era de 2 milioane USD, în prezent suma poate ajunge până la 10 milioane dolari. Aceeaşi tendinţă de 
creştere s-a înregistrat şi în domeniul producţiei de spoturi publicitare, costul acestora triplându-se în 
ultimii zece ani (în medie, realizarea unui spot publicitar necesita costuri de 196.000 USD). 



 

 
 

Această veritabilă bulversare înregistrată în domeniul publicităţii efectuată prin televiziune a creat 
uriaşe facilităţi pentru utilizarea tehnicilor de relaţii publice care, prin specificul lor, pot vehicula mult 
mai multe informaţii, comparativ cu un spot de 30 secunde. 

 
Facilităţile oferite de televiziune şi radio 
Fragmentarea audienţei la televiziune, datorită numărului tot mai mare de posturi de emisie, 

are consecinţe însemnate pentru activitatea de relaţii publice, întrucât a generat o modificare a 
structurii programelor. Tot mai multe canale de televiziune transmit emisiuni care au la baza ştiri din 
diferite domenii, cu o largă audienţă la public; astfel, CNN (Cable News Network) şi ESPN 
(Entertainment and Sport Network) sunt recepţionate de 55 milioane de familii, iar FNN (Financial News 
Network) de 33 milioane de familii. Un canal care transmite ştiri 24 ore din 24 este un instrument ideal 
pentru a difuza ştiri de actualitate. Canalul Lifetime se adresează unui public feminin şi transmite programe 
despre sănătate, ştiinţă şi diferite moduri de a îmbunătăţi calitatea vieţii. Entertainment and Sports 
Programming Network (ESPN) satisface acea parte a populaţiei masculine care este amatoare de 
programe sportive. Black Entertainment Television ajunge la populaţia de culoare. The Silent Network 
vorbeşte surzilor şi cel or cu deficienţe auditive, în timp ce C-SPAN se adresează politicienilor şi 
acelora care doresc să urmărească politica Congresului. În medie, în cursul unei zile, în cadrul programelor 
specializate de televiziune, se menţionează 818 denumiri de firme şi produse. 

În programele de radio se includ tot mai mult emisiunile informative, cele sportive şi mesele 
rotunde, în cadrul cărora se menţionează nu numai denumiri de produse, dar se fac cunoscute şi 
diversele acţiuni de promovare pe care le desfăşoară tot mai mult diferitele firme. 

Facilităţile oferite de presă 
Tendinţele înregistrate în cadrul presei scrise oferă posibilităţi sporite pentru activitatea de relaţii 

publice. În prezent creşte numărul publicaţiilor care apar la sfârşit de săptămână, care sunt citite în special 
de cei care nu cumpără în mod frecvent cotidienele. Întrucât aceste publicaţii conţin multă publicitate, 
ele au posibilitatea să crească numărul de pagini şi să includă astfel articole specifice activităţii de 
relaţii publice. La aceste tendinţe se adaugă şi explozia revistelor cu un anumit profil, ce conţin, în 
majoritatea lor, articole de prezentare a unor produse sau firme, permiţând cititorilor să fie în permanent 
informaţi in legătură cu noile produse, metode sau tehnologii. 
 
  



 

 
 

MODULUL 8. CAMAPANIILE DE RELAŢII PUBLICE 
 

8.1. CONCEPTUL DE CAMPANIE DE RELAŢII PUBLICE 
 

Campania de relaţii publice reprezintă totalitatea operaţiilor coordonate de comunicare 
derulate într-o perioadă de timp determinată, într-un anumit areal, pentru îndeplinirea unor scopuri 
şi obiective ale organizaţiilor în raport cu anumite ţinte ale comunicării. 

La fel ca alte concepte (ţintă, strategie, tactică, operaţie, traiectorie etc. ), conceptul 
campanie de relaţii publice provine din limbajul militar. Provenienţa militară a termenului, explicată 
fie prin sonoritatea marţială, fie prin fascinaţia generată de eficacitatea unor acţiuni militare, poate 
imprima un aer belicos acestor demersuri de PR. Faptul ca atare, îl determină pe Bernard Dagenais 
să susţină că aceasta „nu trebuie să ne facă să considerăm relaţiile publice ca fiind belicoase sau 
agresive. Din contră, ele trebuie să se adreseze consumatorului cu blândeţe, nu să-l bruscheze. Toate 
studiile de comunicare au dovedit că mesajele supărătoare trebuie descurajate.” 

Iniţial, conceptul campanie se referea la “totalitatea operaţiilor militare efectuate de armatele 
unei ţări sau un grup de armate pe un teatru de luptă într-un anumit timp şi într-un scop strategic”. 

Depăşind aspectul militar, mediul non-militar defineşte campania drept „actiunea organizată 
în vederea realizării într-o anumită perioadă de timp a unor sarcini importante campanie electorală 
”. 

În limbajul militar, definiţiile uzitate pentru a defini campaniile se focalizează pe areal 
(teatru de luptă ) , timp şi scop (evident, strategic).  

În definiţiile – restrânse sau extinse – din literatura de relaţii publice occidentală, focalizarea 
se realizează pe efort, ţinte şi obiective (evident, sociale) , ca în exemplele de mai jos: 
1. „Campaniile de relaţii publice sunt eforturi hotărâte, extinse, coordonate, menite să atingă o ţintă 
sau un set de ţinte interconectate care să deplaseze organizaţia către atingerea unui obiectiv pe 
termen lung, înţeles ca expresie a misiunii sale”. 
2. „Campania .....este o vastă operaţie de informare, un efort depus pentru a furniza presei 
materialul articolelor destinate să „vorbească” despre obiectul, evenimentul sau serviciul care a 
motivat campania...Operaţiile de presă sau de relaţii publice nu se întreprind decât pentru un 
obiectiv precis”. 
3. „Campania de relaţii publice este un efort susţinut al unei organizaţii pentru a construi relaţii 
sociale demne de încredere, cu scopul de a atinge anumite obiective ( determinate în urma unor 
cercetări ), efort bazat pe aplicarea unor strategii de comunicare şi evaluarea rezultatelor obţinute”. 

După cum se cunoaşte , relaţiile publice reprezintă, în prezent, o funcţie a managementului 
strategic al organizaţiei prin care aceasta caută să obţină simpatia, încrederea şi sprijinul 
publicurilor cu care are relaţii (sau va avea pe viitor), în mod deliberat şi planificat, pe baza 
realizărilor responsabile proprii, a unei comunicări biunivoce şi a unei imagini reciproc 
satisfăcătoare. 

În logica aspra a realităţii contemporane, blândele relaţii publice (Dagenais) au depăşit 
viziunea restrictivă de simplă componentă a submixului de marketing devenind o armă de temut 
(„funcţie a managementului strategic”), îndeosebi datorită funcţiei sociale pe care imaginea 
organizaţiilor o îndeplineşte în societatea contemporană. 

De comun acord cu Dumitru Iacob si Diana-Maria Cismaru, susţinem că în economia unui 
„plan de relaţii publice desfăşurat , de pildă, pe parcursul unui an calendaristic (se pot regăsi) 
programe , campanii şi evenimente”.  

Aceasta nu înseamnă, însă, că activitatea unui departament de relaţii publice se rezumă doar 
la elementele invocate, ci la faptul că un departament de PR poate gestiona crize apărute pe 
neaşteptate, poate emite comunicate de presă sau organiza conferinţe şi briefinguri de presă pe 



 

 
 

probleme neprevăzute în planurile lunare, semestriale sau anuale, poate redacta corespondenţă sau 
efectua monitorizări, analize etc. 

În logica activităţii de PR, campaniile sunt acţiuni distincte, proiectate şi derulate special 
pentru îndeplinirea anumitor obiective ale organizaţiei, pe termen scurt, mediu sau lung. În aceasta 
rezidă dealtfel rolul lor în ansamblul activităţii de relaţii publice. Ele se detaşează de activitatea 
curentă a departamentului PR, desfăşurându-se după un proiect special, dar activităţi din acest 
proiect se pot regăsi în planurile lunare, trimestriale, anuale ale departamentului. 

În alte situaţii, atunci când organizaţia decide să angajeze o firmă de relaţii publice pentru 
organizarea unei campanii, departamentul propriu este degajat de sarcinile specifice respectivei 
campanii, revenindu-i, poate, doar misiunea de a monitoriza acţiunile derulate de firma respectivă. 
Deci, situaţiile se pot nuanţa, de la caz la caz. 
 

8.2. TIPURI DE CAMPANII DE RELAŢII PUBLICE 
 

Conform literaturii de specialitate, există mai multe tipuri de campanii de PR : 
1. Campania de poziţionare . „Poziţionarea reprezintă actul proiectării ofertei şi imaginii 

unei firme în aşa fel încât consumatorii vizaţi să înţeleagă şi să aprecieze ceea ce reprezintă firma în 
raport cu concurenţii săi... Ea constă în parcurgerea a trei etape . În primul rând, firma trebuie 
să identifice posibilele diferenţe existente între produsele, serviciile, personalul şi imaginea sa şi 
cele ale concurenţei. În al doilea rând, firma trebuie să aplice anumite criterii pentru a alege cele 
mai importante diferenţe. În al treilea rând, ea trebuie să semnaleze în mod eficient pieţei ţintă în ce 
mod se diferenţiază faţă de concurenţă.” De aceea, o campanie de poziţionare este acel tip de 
campanie PR care comunică maniera în care organizaţia se diferenţiază faţă de concurenţă şi, nu în 
ultimă instanţă, pe ce loc se află pe piaţă: 1, 2. 3 ... De exemplu, American Heart Association a 
decis în anii ’80 să se facă cunoscută în SUA ca sursa de informaţii despre bolile cardiovasculare. 
Această afirmaţie descria misiunea centrală a organizaţiei : să reducă numărul 
morţilor de boli cardiovasculare. Pentru aceasta, campania de relaţii publice s-a structurat astfel 
încât să ajute organizaţia în realizarea misiunii sale, în lumina modului în care ea s-a poziţionat. 
Campania de poziţionare se declanşează numai atunci când poziţia unei organizaţii capătă un nou 
curs, diferit de cel iniţial,sau atunci când organizaţia intră, pentru prima dată, pe piaţă.  
2. Campania de conştientizare, este acel tip de campanie prin care se urmăreşte să-i facem pe 
oameni conştienţi de ceva. În acest spaţiu pot fi enumerate campaniile pentru a-i determina pe şoferi 
să poarte centura de siguranţă (dacă vă simţiţi în stare să treceţi printr-un zid de cărămidă cu 80 
km/h , nu mai purtaţi centură de siguranţă) sau de avertizare (începe şcoala, aşa că vă rugăm să nu-i 
călcaţi pe copiii de clasa întâi). 
3. Campania de informare publică . Aceste campanii, deşi produc şi fenomene de conştientizare, 
sunt total diferite de campaniile anterioare. Informarea publică privind demersurile guvernamentale 
privind integrarea europeană şi euro-atlantică, sau cea privind reforma instituţională în diferite 
organizaţii şi / sau ministere, prezentarea prevederilor unor legi şi consecinţele nerespectării 
acestora, sau privind condiţiile în care se poate beneficia de anumite programe de finanţare 
internaţională sau naţională se circumscrie campaniilor de informare publică. 
4. Campaniile de educare a publicului folosind cuvântul educaţie în sens pedagogic (educaţia 
copiilor) sau andragogic ( educaţia adulţilor - n.n). Acest tip de campanie se referă la faptul că o 
persoană ( adult, copil) poate procesa suficiente cunoştinţe ( informaţii, atitudini, opinii, etc.), şi 
le încorporează în propriul sistem de referinţă ( atitudinal şi emoţional), încât să-l aplice zilnic sau 
ori de câte ori este nevoie. 



 

 
 

5. Campaniile de întărire a atitudinilor şi comportamentelor. Aceste campanii sunt destinate, în 
special, susţinătorilor organizaţiei şi de aceea modalitatea de acţiune PR va viza doar reamintirea 
valorilor comune.  
6. Campanii de schimbare a atitudinii celor care nu sunt de partea noastră. Este tipul de campanie 
apreciată ca fiind foarte dură întrucât presupune crearea disonanţei cognitive. 
7. Campanii de modificare a comportamentului. Sunt campanii dificile, de tipul celor prin care îi 
vom determina pe oameni să nu conducă sub influenţa alcoolului, să nu mai fumeze sau să renunţe 
la agresivitate în relaţiile interumane. 
8. Campanii de contracarare imagologică în situaţii de criză. Indiferent de zona în care se derulează 
campania de contracarare, ea este o campanie dură, în care se regăsesc cu prisosinţă, acţiuni, date şi 
fapte non-etice. 
9. Campanii de modificare sau consolidare a reprezentării (imaginii) ţintelor comunicării faţă de 
organizaţia / instituţia / personalitatea / fenomenul de interes imagologic. 
 

8.3. PLANIFICAREA UNEI CAMPANII DE RELAŢII PUBLICE 
 

Pregătirea planului unei campanii de relaţii publice presupune punerea tuturor 
componentelor planificării relaţiilor publice- obiective, strategii, cercetare, tactici, resurse, mijloace, 
evaluare- într-un ton coerent.  

Scheletul planului unei campanii de relaţii publice cuprinde următoarele: 
1.Stabilirea back-ground-ului (cadrului) problemei. 
Aceasta este aşa numita analiză a situaţiei, back-ground sau bilanţul situaţiei, care dau 

caracterul specific ţintelor majore ale campaniei. Aceasta poate fi un bun bilanţ general care se 
referă la audienţe, cercetare cunoscută, poziţii ale organizaţiei, istoric şi obstacole întâmpinate în 
atingerea scopului propus, evoluţia reprezentării publicului organizaţiei cu privire la aceasta. 
Planificatorul de relaţii publice trebuie să dividă scopul atins în mai multe obiective subordonate 
“Ce”-urilor de realizat.(vezi capitolul „analiza situaţiei”) 

2. Pregătirea planului 
Al doilea pas al planului campaniei schiţează un mod de abordare limpede, general, pentru 

rezolvarea problemei. Acesta trasează strategiile, ”Cum”- urile şi instrumentele de relaţii publice 
care să fie utilizate pentru atingerea completă a obiectivelor. Elementele planului de relaţii publice 
pot varia în functie de subiectul afacerii, dar, în general, se referă la: 

• analiza situaţiei- descrierea problemei aşa cum aceasta există în mod curent, incluzând 
background-ul despre modul în care situaţia a ajuns în starea prezentă; 

• domeniul sarcinilor- descrierea naturii sarcinilor pe care programul de relaţii publice va 
încerca să le realizeze; 

• audienţele ţintă –(identificarea ţintelor specifice şi împărţirea în grupuri uşor de controlat); 
• metode de cercetare –(specificul concepţiei de cercetare care va fi utilizată); 
• mesaje- cheie:  

- Ce dorim să spunem audienţelor? 
- Ce dorim să le facem să simtă despre noi? 
- Ce dorim să facă ele? 

• vehiculele comunicării- dispozitivele de comunicare tactice care să fie utilizate; 
• echipa proiectului- personajele cheie care vor participa la realizarea proiectului; 
• planificarea timpului şi a plăţilor- un orar cu costuri propuse care au fost identificate. 

Elemente specifice ale oricărui plan depind de însăşi natura unică a programului. Când un 
furnizor din afară face o oferta, în plan trebuie incluse elemente adiţionale, cum ar fi clauze de 
anulare, confidenţialitatea lucrului şi referinţele. 



 

 
 

3. Activarea planului 
A treia etapă a planului campaniei detaliază tacticile cu care se operează. Aceasta poate 

cuprinde şi un grafic de timp care să specifice când va avea loc fiecare acţiune. Sunt definite 
activităţile specifice, sunt repartizaţi oameni pentru îndeplinirea activităţilor din plan şi sunt stabilite 
termenele de îndeplinire. Aceasta etapă constituie esenţa planului campaniei. 

4. Evaluarea campaniei 
Pentru a constata dacă planul funcţionează, trebuie stabilite metode precise de evaluare. Pre-

testarea şi post-testarea atitudinilor audienţei, analizele cantitative ale publicului participant la 
eveniment, analiza de conţinut a succesului în mass media, cifrele de vânzări, rapoartele 
personalului, scrisori către administraţie şi feedback-ul de la alţii reprezintă metode specifice de 
testare evaluativă şi sunt accesibile practicianului. Dar includerea în plan a unui mecanism de 
evaluare este imperativă.  

Planul unei campanii de relaţii publice trebuie detaliat întotdeauna în scris, astfel încât 
planificatorii să poată urmări evoluţia sa iar administraţia să poată aprecia rezultatele. Un aspect 
important al procesului de planificare îl reprezintă coordonarea cu ceilalţi membri ai conducerii 
organizaţiei. După finalizarea procesului de planificare, planul este supus spre aprobare 
preşedintelui organizaţiei. Aprobarea acestuia dă autoritate documentului întocmit de 
dumneavoastră. 
 



 

 
 

MODULUL 9. EVALUAREA REZULTATELOR CAMPANIEI DE RELAŢII 
PUBLICE 

 

9.1. EVALUAREA 
 

Conceptul evaluare se referă la orice fel de cercetare menită să determine eficienţa relativă a 
unui program, strategie sau activitate de relaţii publice, prin măsurarea produselor şi / sau 
rezultatelor respectivului program faţă de un set predeterminat de obiective.  

Interesul pentru evaluarea relaţiilor publice a crescut în ultimii ani, din două motive : 
• Domeniul relaţiilor publice s-a dezvoltat ca dimensiuni şi a devenit mai sofisticat 
• Practicienilor li se cere –tot mai mult – să prezinte rezultatele muncii lor. 

După Joel A. Strasser ∗  „măsurarea rezultatelor campaniei de relaţii publice...este, cel mult, 
o ştiinţa inexactă. Deşi ar părea că relaţiile publice nu pot fi măsurate în timp ce publicitatea poate 
fi, există metode de a dovedi ca obţineţi rezultatele pentru care investiţi”.  

Cutlip şi colaboratorii ** spun, la rândul lor, că „nici o topică nu domină practica aşa cum o 
face evaluarea programului – ultima etapă a procesului. Din păcate, aplicarea unor măsuri 
sistematice şi efective în procesul de evaluare nu reprezintă un interes deosebit pentru practicieni. 
Chester K. Lasell ... spunea aşa : „Călcâiul lui Ahile al celor mai multe operaţiuni de relaţii publice 
îl reprezintă un feed-back slab al rezultatelor pentru management”. Există totuşi semne 
încurajatoare care arată că atenţia acordată cercetării în vederea evaluării începe să ocupe un loc cât 
mai central în cadrul  procesului”.  

Atunci când se preocupă de evaluarea eficienţei campaniilor de relaţii publice, practicienii 
trebuie să-şi pună următoarele întrebări : 

1. Campania pe care o iniţiem are vreun efect, adică „deplasează acul în direcţia bună ?” sau 
nu? Dacă da, cum putem pune în evidenţă acest fapt ? 

2. Activităţile de comunicare pe care le derulăm schimbă ceea ce ştiu oamenii, ceea ce 
gândesc, ceea ce simt şi – foarte important – modul lor de acţiune ? Dacă da, cum putem 
releva acest lucru? 

3. Ce impact au activităţile de relaţii publice, comunicare de marketing şi de reclamă asupra 
schimbării gradului de: 

• Conştientizare? 
• Înţelegere? 
• Reţinere (memorare)? 
• Atitudine? 
• Comportament? 

După S.M. Cutlip** (şi colaboratorii) există trei niveluri pentru evaluarea programelor de 
relaţii publice: nivelul pregătirii planului, nivelul aplicării acesteia şi, foarte important, nivelul 
impactului asupra ţintelor comunicării (vezi tabelul de mai jos). 
 



 

 
 

 
 
 

9.2. PRINCIPII DE BAZĂ ÎN EVALUARE 
 

a. Înainte de a începe acţiuni de relaţii publice, stabiliţi obiective clare, operaţionale, pentru 
program şi produsele dorite, asigurând astfel o bază pentru măsurarea rezultatelor. Obiectivele 
relaţiilor publice vor fi legate direct de obiectivele generale ale programului comercial. 

b. Faceţi diferenţa între produsele de relaţii publice ce trebuie măsurate pe termen scurt şi de 
suprafaţă (de exemplu gradul de acoperire prin presă sau de expunere a unui anumit mesaj) şi cele 
care sunt pe termen lung şi pot avea un impact mai mare (de exemplu determinarea gradului de 
conştientizare şi atitudine ce au fost modificate de program şi, posibil, noile modele 
comportamentale adoptate). 

c. Măsurarea conţinutului mass-media (chiar dacă are o mare valoare – este doar un prim pas 
în procesul de evaluare a relaţiilor publice). Aceasta:  

• poate măsura expunerea posibilă la mesajele de relaţii publice şi acoperirea de către 
presă a unui eveniment ; 

• nu poate să măsoare, singură, dacă publicul ţintă a văzut, în realitate mesajele şi dacă 
a reacţionat, în vreun fel, la ele. 

d. În prezent nu există instrument, sau tehnică, unice, simple, atotcuprinzătoare pe care vă 
puteţi baza pentru a evalua eficienţa relaţiilor publice. De obicei se foloseşte o combinaţie de tehnici 
de măsurare diferite cum sunt: 

• Analiza conţinutului mass-media (evaluare de imagine indusă ); 
• când optaţi pentru cuantificarea imaginii reflectate de massmedia (analiza sau 

evaluarea de imagine) ţineţi cont de faptul că aţi evaluat doar imaginea indusă de 
media şi nu reprezentările publicului. Or, nu mass-media cumpără produsele şi 
serviciile dumneavoastră, ci publicul consumator.  

• Analiza spaţiului cibernetic ; 
• Măsurarea eficienţei unui târg sau acţiuni comerciale ; 



 

 
 

• Sondaje; 
• Grupuri de focalizare (tehnică de explorare în care un grup de 8 până la 12 persoane 

– sub controlul unui monitor experimentat – este încurajat să dezbată liber probleme, 
sentimente, frustrări legate de subiectul pus în discuţie. Sunt ideale pentru găsirea de 
soluţii, formularea de idei şi testarea conceptelor); 

• Proiectări experimentale şi cvasi-experimentale; 
• Studii etnografice ce se bazează pe tehnici de observaţie, participare şi / sau jucarea 

rolului. 
e. Fiţi prudenţi în încercările de a compara cu precizie eficienţa relaţiilor publice cu eficienţa 

publicităţii (cele două forme de comunicare sunt complet diferite; amplasarea mesajelor publicitare 
poate fi controlată; amplasarea mesajelor de relaţii publice nu poate fi controlată). În acest sens Joel 
A. Strasser* scrie: „Publicitatea este mai uşor de măsurat, deoarece ştiind unde apare şi 
monitorizând vânzările, publicaţiile oferă un bun indicator asupra folosirii banilor în spaţiul 
publicitar cumpărat. Spaţiul alocat articolelor şi menţiunilor dumneavoastră de relaţii publice nu se 
cumpără (apariţia sau non-apariţia în presă depinzând, într-o foarte mare măsură, de gradul de 
ingeniozitate al PR-ului şi calitatea materialelor furnizate de acesta –n.n). Astfel, relaţiile publice 
sunt mai ieftine”. 

f. Eficienţa relaţiilor publice poate fi măsurată cel mai bine dacă se identifică în mod clar şi 
se înţeleg dinainte mesajele principale ale unei organizaţii, grupurile-cheie de audienţă-ţintă şi 
canalele de comunicare. 

g. Procesul de evaluare a relaţiilor publice nu trebuie efectuat izolat, cu accent numai pe 
componentele relaţiilor publice ci relaţionat cu scopurile comerciale generale, cu obiectivele, 
strategiile şi tacticile organizaţiei ca întreg. 

 

9.3. COMPONENTE PRINCIPALE ALE EVALUĂRII ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE 
 

Pentru ca o evaluare a relaţiilor publice să fie credibilă, trebuie luate în considerare patru 
componente principale : 

1. Stabilirea unor scopuri şi obiective de relaţii publice măsurabile. 
2. Măsurarea produselor relaţiilor publice 
3. Măsurarea rezultatelor relaţiilor publice 
4. Măsurarea rezultatelor în domeniul afacerilor şi / sau organizării. 
 
1. Stabilirea unor scopuri şi obiective de relaţii publice măsurabile 
• Nu se poate măsura eficient ceva dacă nu se stabileşte mai întâi, cu precizie, ce reprezintă 

acel ceva ce trebuie măsurat; de aceea, obiectivele trebuie operaţionalizate şi decelate de 
cele publicitare, de marketing şi de reclame; de exemplu, PR-ul se concentrează pe eforturi 
de publicitate gratuită, distribuirea materialelor informaţionale, organizarea de acţiuni 
speciale sau expoziţii;comunicarea de marketing se focalizează pe: activităţi promoţionale la 
punctele de vânzare, programe de eliberare de cupoane, concursuri speciale, activităţi de 
lansare; reclamele se materializează în : mesaje tipărite şi difuzate prin plată, spoturi 
comerciale prin spaţiul cibernetic etc. 

• Este bine ca în loc să se măsoare eficienţa relaţiilor publice ca întreg, să se măsoare 
eficienţa activităţilor individuale sau particulare de relaţii publice cum ar fi: 

• măsurarea eficienţei eforturilor specifice de publicitate ; 
• măsurarea unui anumit program de relaţii publice pentru comunităţi ; 
• măsurarea activităţii de lobby a unei firme, a unui guvern, etc., a programului 

purtătorului de cuvânt ş.a.m.d. 



 

 
 

 
 

2. Măsurarea produselor relaţiilor publice 
Produsele sunt rezultatele imediate sau pe termen scurt ale unui anumit program de activităţi 

de relaţii publice. Produsele reprezintă ceea ce se vede imediat cu ochiul liber. Produsele măsoară 
cât de bine se prezintă organizaţia în faţa altora, gradul de atenţie sau expunere acordat organizaţiei.  

Produse pot fi : 
• numărul de relatări, articole sau „plasări” ce apar în mass-media; 
• numărul total de „impresionări” – adică numărul celor care ar fi putut avea ocazia de a fi 

expuşi la relatări; 
• evaluarea conţinutului general a ceea ce a apărut (imaginea indusă); 
• cărţile albe; 
• angajamentele verbale; 
• de câte ori este citat purtătorul de cuvânt; 
• amplasarea anume a unei teme importante sau a unui număr cuantificabil de subiecte. 
Produse mai pot fi : 

• o acţiune specifică (evaluarea acesteia); 
• o campanie prin poşta directă; 
• numărul de persoane participante la o activitate dată; 
• cum se comportă directorul la o conferinţă de presă; 
• apariţia sau conţinutul unei broşuri etc. 

În fiecare caz se pot evalua atât cantitatea cât şi calitatea produselor. 
 

3. Măsurarea rezultatelor relaţiilor publice 
Este considerată drept cea mai importantă evaluare în PR. Ea este tipul de evaluare care 

stabileşte : 
• dacă grupurile de audienţă – ţintă au primit mesajele ce le-au fost adresate; 
• dacă le-au acordat atenţie; 
• dacă le-au reţinut într-un fel sau altul; 

Concomitent acest tip de evaluare măsoară dacă materialele şi mesajele comunicate au 
condus – în vreun fel – la modificări de opinie, atitudine şi / sau comportament la acea parte a 
audienţei căreia i-au fost adresate.  

Este o evaluare dificilă şi costisitoare pentru că tehnicile de evaluare includ : 
• anchetele cantitative (direct, prin telefon, prin poştă, prin fax, prin e-mail, prin 

Internet, în magazine, în staţii de tramvai, în tren, etc.) 
• analize cantitative de atitudine a unor grupuri-audienţă ţintă (studii de ante şi post-

testare); 
• studii etnografice (se bazează pe tehnici de observare, participare, etc) ; 
• proiecte de cercetare experimentale şi cvasi-experimentale ; 
• studii multidisciplinare care se bazează pe aplicaţii statistice multiple. 

 
4. Măsurarea rezultatelor în domeniul afacerilor şi / sau organizării. 
Acest tip de evaluare solicită, în mod imperativ, relaţionarea realizărilor din domeniul PR cu 

scopurile, obiectivele şi misiunile organizaţiei. Aceasta presupune relaţionarea rezultatelor relaţiilor 
publice cu acelea din domeniile: 

• afacerilor şi /sau organizării ; 
• penetrarea crescândă a pieţelor; 
• vânzările; 
• sporirea profitului organizaţiei. 



 

 
 

Pentru aceasta este necesar să realizaţi / obţineţi : 
• o delimitare clară între ceea ce încearcă să realizeze programul de relaţii publice şi 

ceea ce doreşte să obţină organizaţia ca întreg ; 
• o bună înţelegere a modului în care şi a cauzei pentru care se presupune că cele două 

procese lucrează împreună. 
Majoritatea organizaţiilor comerciale, precum şi multe alte grupuri şi asociaţii nonprofit, 

consideră în prezent că obiectivele relaţiilor publice nu au valoare dacă nu continuă / urmăresc 
obiectivele programului comercial total. De aceea este foarte important să fie integrate programele 
şi obiectivele de relaţii publice în planul general comercial / de marketing. 

 
  



 

 
 

  



 

 
 

 
POLITICI SOCIALE PRIVIND PROTECŢIA FAMILIEI ŞI A COPILULUI 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
Denumire modul: POLITICI SOCIALE PRIVIND PROTECŢIA FAMILIEI ŞI A COPILULUI 
Grup ţintă: Personalul furnizorilor de servicii sociale 
 
Titular modul/ Formator: Lect. univ. dr. Bara Monica Angela 
 
Buget timp: 18 ore 
 
  Activităţi teoretice: 12 ore 
  Activitaţi  practice:   6 ore 
Obiective: 

• Cunoasterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniul politicilor sociale privind 
protecţia familiei şi a copilului 

• Cunoaşterea metodologiei şi instrumentelor necesare intervenţiei sociale în domeniul familiei şi a 
protecţiei copilului 

• Creşterea motivaţiei pentru cunoaşterea politicilor sociale  a şi implementării modelelor de bune 
practici în domeniul familiei şi a protecţiei copilului. 

 
Competenţe: 

• Capacitatea analiză a politicilor sociale destinate familiei şi copilului; 
• Capacitatea de explicare şi interpretare a elementelor specifice diagnozei problemelor sociale; 
• Capacitatea de a aplica legislaţia de protecţie a copilului la cazurile individuale; 
• Conştientizarea principiilor şi a dilemelor legate de ocrotirea copiilor; 
• Capacitatea de a relaţiona cu un copil în vederea cunoaşterii experienţelor sale, inclusiv a celor 

legate de violenţă, neglijare, abandon şi exploatare; 
• Capacitatea de a planifica o intervenţie în vederea îmbunătăţirii situaţiei unui copil. 

 
F. Conţinuturi/Teme şi forme de activitate specifice 
Nr. 
crt. Conţinuturi/Teme Formă de activitate Nr. ore 

1. Noţiuni  introductive. Carta Drepturilor 
Omului Activităţi teoretice 2 

2. Politici familiale şi de gen în România Activităţi teoretice 2 
3. 
 

Reformarea sistemului de protecţie a 
copilului 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

4. 
 

Protecţia copilului aflat în situaţii de 
risc sau vulnerabilitate. 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
2 

5. 
Managementul de caz (Diagnoză, 

intervenţie şi evaluare) Exemple de 
bune practici 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

4 
2 

 Total ore  18 
 
Metodologia didactică: 
Tehnici educaţionale: prezentări, dezbateri, exerciţii, studii de caz. 
Mijloace educaţionale: tablă, video-proiector, prezentări power-point, foi cu exerciţii, fişe de lucru. 
 
  



 

 
 

Conţinutul cursului de Politici sociale privind protecţia familiei şi a copilului este structutat 
în cinci mari teme teoretice: 

• Noţiuni  introductive. Carta Drepturilor Omului 
• Politici familiale şi de gen în România   
• Reformarea sistemului de protecţie a copilului 
• Protecţia copilului aflat în situaţii de risc sau vulnerabilitate.  
• Managementul de caz (Diagnoză, intervenţie şi evaluare) Exemple de bune practici. 
Prima temă abordată îşi propune să abordeze, schematic, principalele drepturi şi libertăţi 

fundamentale ale omului, aşa cum sunt ele garantate de legislaţia specifică a Uniunii 
Europene şi adoptată de tării membre. 

În acelaşi sens, tema a doua, Politici familiale şi de gen în România,  prezintă pe scurt 
principalele acte normative din România ce pe de o parte încurajează natalitatea iar pe de 
altă parte reglementează modul de protecţie a familiei, în special ajutorul acordat de stat 
pentru îngrijirea copilului în propria familie. Tot în cadrul acestei teme se va lua în discuţie 
şi practicile non-discrimatorii şi modalităţile de înlăturare sau diminuare a discriminărilor de 
gen. 

A treia temă prezintă succint principalele modificări şi reforme prezente în sistemul de 
protecţie a copilului începând cu anul 1990. Reformele vizează atât cadrul legislativ cât si 
standardele serviciilor oferite beneficiarilor de prestaţii sau asistenţă socială. 

Tema patru îşi propune analizarea şi diagnosticarea principalilor facotri de risc şi a 
sitauţiilor de criză în care se pot afla populaţiile vulnerabile, în special categoria copii şi 
familie. Activităţiile practice anexate acestei teme vin sa prefaţeze modul în care se poate 
face corect o diagnoză socială şi sa prezinte modul în care simpla prezenţă unor factori de 
risc se pot transforma în situţii de criză. 

În încheiere, tema cinci, continuă evaluarea dar îşi propune să iniţieze cursanţi în 
managementul de caz prin prezentarea detailată a dimensiunilor managementului de caz 
şi a standardelor minime obligatorii aplicării corecte a acestei masuri primordiale de 
asistenţă socială. 

 
Introducere argument 

  
Scopul Uniunii Europene este de a asigura apărarea drepturilor fundamentale în 

crearea, aplicarea şi interpretarea dreptului UE. Drepturile fundamentale ale UE, în funcţia 
lor clasică de drepturi de apărare, protejează persoana împotriva ingerinţelor de putere 
publică din partea instituţiilor UE. 

Valorile esenţiale ale Uniunii Europene: statul de drept, democraţia şi drepturile 
omului, introduse chiar în tratatele sale fondatoare, au fost consolidate prin adoptarea unor 
serii de documente, care au facilitat parcurgerea unor etape. Astfel, istoria Uniunii 
Europene poate fi reperată prin prisma evoluţiei protecţiei drepturilor omului, ce a 
influenţat decisiv forma, precum şi funcţiile actuale ale organizaţiei. De asemenea, prin 
fiecare pas prin care au fost stabilite noi reglementări, ce au condus la dezvoltarea Uniunii, 
au fost acordate noi garanţii în privinţa drepturilor omului (Moroianu Zlătescu 2008).  

Comunitatea şi mai apoi Uniunea Europeană, prin structura sa iniţială, ca o 
construcţie economică şi prin modul de luare a deciziilor, au reuşit să îşi construiască o 
unitate şi o capacitate de acţiune superioare altor organizaţii europene de cooperare. 

 Procesul de integrare a acestui spaţiu s-a realizat prin instituirea a patru categorii 
de libertăţi fundamentale pentru Piaţa Uniunii (libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, 
serviciilor şi capitalului), la care s-au adăugat eliminarea barierelor din calea acestora, 
armonizarea legislaţiilor, precum şi instituirea unui proces interguvernamental şi 



 

 
 

democratic de luare a deciziilor, în cadrul căruia aplicarea acquis-ului comunitar este 
primordială (Peers, Ward, 2004).  

Pentru prima dată în istoria Europei, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii 
Europene însumează în cadrul unui singur document întreaga arie a drepturilor civile, 
politice, economice şi sociale.  

În conţinutul Cartei, care respectă competenţele şi îndatoririle Uniunii, dar şi 
principiul subsidiarităţii, au fost recunoscute, reafirmate şi dezvoltate norme juridice 
fundamentale privind drepturile omului, drepturi care rezultă în special din tradiţiile 
constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia 
europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din cartele 
sociale adoptate de Uniune, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 Carta este structurată într-un Preambul şi 54 de articole, grupate în cadrul a şase 
capitole: Demnitatea, Libertăţile, Egalitatea, Solidaritatea, Cetăţenia şi Justiţia. (vezi 
ANEXA 1) 

Astfel, în Preambul se afirmă scopul UE de a promova o dezvoltare echilibrată şi 
durabilă a Europei pe baza respectării valorilor indivizibile şi universale ale demnităţii 
umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, întărind prin Cartă protecţia drepturilor 
fundamentale conforme evoluţiei societăţii, progresului social şi dezvoltărilor ştiinţifice şi 
tehnologice.  

De asemenea, în cadrul celor şapte capitole, inovând faţă de constituţiile 
tradiţionale, Carta face o distincţie mai explicită între „drepturile cetăţenilor” şi „drepturile 
tuturor indivizilor” rezidenţi pe teritoriul Uniunii.  

Totodată, Carta reprezintă o inovaţie şi prin conţinut, fiind mult mai vast decât cel al 
Convenţiei europene a drepturilor omului şi libertăţile fundamentale. (Fuerea, 2006) 

Impactul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie analizat prin 
prisma obiectivelor avute în vedere în momentul elaborării sale, a inovaţiilor aduse în 
materia protecţiei drepturilor pe care le consacră şi a statului ce i-a fost acordat, ce ar 
putea determina o nouă intervenţie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru 
asigurarea forţei sale juridice, dar mai ales prin individualizarea poziţiei ce i-a fost atribuită 
ca urmare a includerii sale în conţinutul proiectului Constituţiei Europene şi prin 
recunoaşterea sa ca având forţă juridică obligatorie prin Tratatul de la Lisabona. (Ciolofan 
, 2008) 
 



 

 
 

1. NOŢIUNI  INTRODUCTIVE. CARTA DREPTURILOR OMULUI 
 

1.1. Istoricul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
 
Proiectul Cartei a fost elaborat de către un organism special înfiinţat, denumit 

Convenţie, ale cărei componenţă şi mod de lucru au fost stabilite de Consiliul European de 
la Tampere, din decembrie 1999 

În Nisa, la 7 decembrie 2000, a fost semnat textul Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, semnarea acestui document reprezentând unul dintre cele mai 
importante momente pe drumul integrării europene, reafirmând convingerea semnatarilor 
că respectul drepturilor omului, al valorilor fundamentale, constituie regula esenţială pe 
care se întemeiază colaborarea statelor europene. Semnificaţia deosebită a acestui 
document, dar şi conţinutul prevederilor sale, au determinat, încă din acel moment, pe unii 
specialişti să vadă în adoptarea sa un pas în vederea elaborării Constituţiei Uniunii 
Europene (Duculescu Victor, 2001). 

În decembrie 2000, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a fost 
anexată Tratatului de la Nisa, fără a i se conferi valoare juridică, dar cu o însemnată 
valoare politică. Încă de la început Carta a fost chemată să răspundă unor problematici, 
precum asigurarea unui rol mai activ al Uniunii Europene în lume ca apărătoare a 
drepturilor omului, fapt ce angaja UE ca un tot, în condiţiile în care sistemul hibrid anterior 
s-a dovedit nefuncţional în a asigura un rol practic şi simbolic la nivelul global al Uniunii 
Europene, în special în ceea ce priveşte pregătirea condiţiilor impuse de adaptarea 
politicilor în domeniul drepturilor omului.  

În redactarea sa, s-a avut în vedere faptul că realizarea acestei carte de drepturi 
implică şi găsirea de soluţii pentru numeroase probleme: justificarea necesităţii sale, în 
contextul existenţei unor alte documente internaţionale şi europene în materie, identificare 
drepturilor ce presupun nevoia unei protecţii juridice, stabilirea statutului său legal, 
eliminarea riscului unei neconcordanţe între diferitele sisteme de protecţie din cadrul şi din 
afara Europei sau crearea de mecanisme pentru sancţionarea încălcărilor de drepturi 
(Tinca, 2002). 

Uniunea Europeană recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care a fost aceasta adoptată la 12 
decembrie 2007, având aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor. Cu toate acestea, 
„dispoziţiile cuprinse în Cartă nu extind în niciun fel competenţele Uniunii astfel cum sunt 
definite în tratate”. (art. 6 al Tratatului de la Lisabona) 

 În plus, Tratatul reafirmă principiul protecţiei drepturilor omului ca principiu 
fundamental al Uniunii: „Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi astfel cum 
rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, constituie principii generale 
ale dreptului Uniunii” (Tratatului de la Lisabona) 

 

1.2. Conţinutul Cartei 
 
Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 a deschis o 

nouă eră pentru protejarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Carta 
drepturilor fundamentale a devenit obligatorie din punct de vedere juridic, ceea ce 
presupune că instituţiile europene şi statele membre sunt obligate din punct de vedere 



 

 
 

juridic, atunci când pun în aplicare dreptul UE, să respecte aceste drepturi. Carta nu este 
inclusă în Tratatul de la Lisabona, ci anexată sub forma unei declaraţii. 

Aceasta urmăreşte exclusiv protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor în 
raport cu acţiunile întreprinse de instituţiile Uniunii Europene şi de statele membre în 
aplicarea tratatelor Uniunii.Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene regrupează 
într-un text unic, pentru prima oară în istoria Uniunii Europene, ansamblul drepturilor 
civice, politice, economice şi sociale ale cetăţenilor europeni şi ale tuturor persoanelor ce 
trăiesc pe teritoriul Uniunii. 

În câteva cuvinte putem spune despre Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene:  

• promovează demnitatea umană,  
• clarifică drepturile fundamentale ale cetăţenilor europeni,  
• prezintă bazele intelectuale şi juridice al Uniunii Europene,  
• pune în evidenţă Uniunea Europeană ca o comunitate de valori şi de drept,  
• este declaraţia drepturilor fundamentale cea mai actuală în lume şi prima din noul 

mileniu.  
• garantează că toate instituţiile comunitare vor respecta aceste drepturi 

fundamentale 

În partea introductivă a Cartei se arată că „Uniunea este întemeiată pe valorile 
indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii; aceasta se 
întemeiază pe principiile democraţiei şi statului de drept. Uniunea situează persoana în 
centrul acţiunii sale, instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu de libertate, securitate 
şi justiţie”. 

Drepturile sunt repartizate în şase mari capitole:  

• Demnitatea,  

• Libertatea,  

• Egalitatea,  

• Solidaritatea,  

• Drepturile Cetăţenilor,  

• Justiţia,  

• al şaptelea capitol definind dispoziţiile generale. 
Carta conţine un preambul şi 54 de articole, grupate în funcţie de conţinutul lor în 

şapte capitole:  
a) Drepturi fundamentale care privesc demnitatea umană (articolele cuprinse în 

Capitolul I al Cartei, referitoare la demnitatea umană, dreptul la viaţă, dreptul la integritatea 
persoanei, interzicerea torturii şi inumane sau degradante de tratament sau pedeapsă, 
interzicerea sclaviei şi a muncii forţate);  

b) Libertăţi (articolele cuprinse în Capitolul II, cu privire la dreptul la libertate şi 
securitate, respectarea vieţii private şi de familie, protecţia datelor cu caracter personal, 
dreptul de a se căsători şi întemeia o familie, la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, 



 

 
 

libertatea de exprimare şi de informare, libertatea de întrunire şi de asociere, libertatea 
artelor şi ştiinţelor, dreptul la educaţie, libertatea de a alege o ocupaţie şi dreptul de a se 
angaja în muncă, libertatea de a desfăşura o activitate comercială, dreptul la proprietate, 
dreptul la azil, protecţie în caz de strămutare, expulzare sau extrădare);  

c) Egalitatea, care este privită ca un drept (articolele cuprinse în Capitolul III din 
Constituţie, referitoare la egalitatea în faţa legii, nediscriminare, culturale, religioase şi a 
diversităţii lingvistice, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, drepturile copilului, 
drepturile persoanelor în vârstă,);  

d) Drepturi fundamentale de solidaritate (articolele cuprinse în Capitolul IV al 
Cartei, cu privire la dreptul la informare şi consultare în cadrul întreprinderii, la dreptul de 
negociere şi de acţiune colectivă, dreptul de acces la serviciile de plasament, de protecţie 
în cazul concedierii nejustificate, echitabile şi doar a condiţiilor de muncă, interzicerea 
muncii copiilor şi protecţia tinerilor la locul de muncă, familie şi viaţa profesională, 
securitate socială şi asistenţă socială, sănătate, accesul la serviciile de interes economic 
general, protecţia mediului, protecţia consumatorului);  

e) Drepturi fundamentale exclusive politice şi social-politice (articolele din 
Capitolul V, referitoare la dreptul de a vota la alegerile pentru Parlamentul European, 
dreptul de a alege şi de a candida la alegerile municipale, dreptul la o bună administrare, 
dreptul de acces la documente, Avocatul poporului, dreptul de a adresa petiţii, libertatea 
de circulaţie şi de rezidenţă, protecţie diplomatică şi consulară);  

f) Drepturi fundamentale privind justiţia (articolele cuprinse în capitolul VI, 
referitoare la dreptul la un recurs efectiv şi la un proces echitabil, prezumţia de nevinovăţie 
şi dreptul la apărare, principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor, 
dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori în cadrul procesului penal pentru 
aceeaşi infracţiune)  

(www. europarl.eu (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.)  

În spiritul respectării principiului universalităţii, drepturile enumerate în Cartă sunt 
acordate, în majoritate, oricărei persoane, independent de naţionalitatea sa sau de locul 
său de rezidenţă. Carta urmăreşte exclusiv protejarea drepturilor fundamentale ale 
persoanelor în raport cu acţiunile întreprinse de instituţiile Uniunii Europene şi de statele 
membre în aplicarea tratatelor Uniunii.  

În momentul în care statele membre ale Uniunii au lansat ideea redactării unei 
Carte a drepturilor fundamentale, nu i-au stabilit şi statutul. Acesta trebuia analizat ulterior 
atunci când textul era definitiv adoptat, întrebarea fiind dacă acesta trebuia integrat în 
tratate, conferindu-i astfel o valoare juridică obligatorie pentru statele membre şi pentru 
instituţiile Uniunii Europene.  

Odată cu tratatul de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale dobândeşte 
caracter juridic obligatoriu pentru 25 de state membre, Regatul Unit şi Polonia obţinând o 
derogare. 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=RO&id=137&
pageRank=2 
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2. POLITICI FAMILIALE ŞI DE GEN ÎN ROMÂNIA 
  

Într-un sistem legislativ atât de dinamic cum este cel din România este aproape 
imposibil de a surprinde toate actele normative care, alături de Codul Familiei, au ca 
obiectiv protejarea familiei, pe de o parte şi, pe de altă parte înlăturarea situaţiilor care ar 
putea fi definite ca discriminatorii in funcţie de gen.  

Prezentam pe scurt câteva dintre actele normative semnificative: 
A. Acte normative menite să stimuleze natalitatea şi să asigure condiţiile 

necesare creşterii şi ingrijirii de către proprii părinţi (în general persoane incadrate în 
câmpul muncii) 

1) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  
Asiguratele au dreptul la 126 de zile calendaristice pentru sarcină şi lăuzie, precum şi de 
indemnizaţie de maternitate.  
Indemnizaţia: baza de calcul este media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat 
contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii din ultimele 6 luni; indemnizaţia este de 85% din 
baza de calcul şi se suportă din fondul unic de asigurări de sănătate.  
Concediul: 63 de zile anterior naşterii şi 63 de zile după naştere; durata minimă a 
concediului de lăuzie trebuie să fie de 42 de zile calendaristice.  
Persoanele cu handicap au dreptul la concediu de sarcină începând cu a 6-a lună de 
sarcină.  

2) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii 
la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare  
Reglementează măsuri de protecţie socială pentru salariate şi gravide, lăuze care 
alăptează; protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii/securităţii salariatelor gravide sau 
mame, la locul de muncă.  
Drepturi: concediul pentru sarcină şi lăuzie - pre şi post natal - 126 de zile, plătit din 
bugetul asigurărilor de sănătate.  
Angajatorul şi medicul de medicina muncii:  
- Evaluează anual gradul şi durata expunerii salariatelor la anumite condiţii de muncă, 
pentru evidenţierea şi combaterea oricărui risc pentru sănătatea şi securitatea lor;  
- Informează în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării;  
- Păstrează confidenţialitatea asupra stării de graviditate;  
- Dacă există rsicuri, modifică corespunzător condiţiile de muncă sau orarul de muncă, sau 
o repartizează în alt loc de muncă;  
- Dacă nu se pot lua aceste măsuri, gravida are dreptul la concediul de risc maternal, pe 
o perioada de 120 de zile; acesta se poate acorda fracţionat sau integral şi nu poate fi 
cumulat cu alte concedii.  

3) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului, cu modificarile şi completările ulterioare  
Se acordă pentru primele 3 naşteri.  
Oricare din părinţi poate beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de 
până la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, precum şi de o indemnizaţie 
lunară.  
Pentru persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, 
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului, indemnizaţia este de 600 de lei.  
Dacă persoana beneficiară se reîntoarce la locul de muncă în perioada de concediu, va 
primi un stimulent de 100 de lei, în timp ce indemnizaţia se sistează.  



 

 
 

Cuantumul alocaţiei de stat pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în 
cazul copiilor cu handicap, este de 200 lei lunar.  

4) Legea nr. 210/1999 – Legea concediului paternal  
Tatăl copilului nou născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare, pe 
perioada căruia beneficiază de o indemnizaţie egală cu salariul corespunzător perioadei 
respective.  

5) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată  
Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap 
beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:  
a) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, după caz, 
stimulent lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în condiţiile de 
acordare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;  
b) concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, 
pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;  
c) program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap 
grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea 
părintelui;  
d) concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap 
care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni 
intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a 
vârstei de 18 ani;  
e) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, 
acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor acordate de 
Legea nr. 448/2006, republicată, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;  
f) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, 
acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri în afara celor acordate de 
Legea nr. 448/2006, republicată, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;  
g) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, 
acordată persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, până la împlinirea de 
către copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, un ajutor 
lunar în cuantum de 150 lei.  
h) alocaţie lunară de plasament, acordată în condiţiile legii, în cuantum majorat cu 50%.  
Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil şi care nu 
realizează alte venituri în afara celor acordate de Legea nr.448/2006, republicată, 
beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 450 lei până la 
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani şi de un ajutor lunar pentru creşterea copilului în 
cuantum de 150 lei, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.  
 B. Acte normative menite să diminueze sau să înlăture riscurile sociale la care 
sunt supuse familiile cu copii si să incurajeje creşterea copiilor în familia de origine 

1) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare  

Venitul minim garantat - Familiile şi persoanele singure, aflate în situaţie de 
nevoie, au dreptul la un venit minim garantat care se asigură prin acordarea ajutorului 
social lunar, în condiţiile prevăzute de legea mai sus menţionată. Nivelul venitului minim 
garantat se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu evoluţia preţurilor de 
consum.  



 

 
 

Ajutorul de urgenţă - Familiile sau persoanele aflate în situaţii de necesitate 
datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite 
stabilite prin lege pot beneficia de ajutoare de urgenţă, în limita fondurilor existente, 
acordate de Guvern sau primării.  

Alocaţia pentru copiii nou născuţi  
Alocaţia pentru copiii nou născuţi se acordă la cerere, o singură dată, pentru fiecare din 
primii 4 copii nou născuţi vii.  
Solicitarea acordării alocaţiei pentru copiii nou născuţi se face până la împlinirea de către 
copil a vârstei de 12 luni.  
Începand cu luna ianuarie 2008, cuantumul alocaţiei pentru copiii nou născuţi este 
de 213 lei. Buget - bugetul de stat prin bugetul MMFES  

2) Legea nr 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou născuţi  
Pentru fiecare copil nou născut se acordă un trusou care cuprinde haine, lenjerie şi 
produse de îngrijire, în valoare de 150 lei.  
Contravaloarea în lei a trusoului se acordă o singură dată oricaruia dintre părinţii fireşti ai 
copilului sau, în cazul în care aceştia nu sunt în măsură să solicite acest drept, prin 
împuternicit sau la cererea reprezentantului legal al copilului, desemnat în condiţiile legii.  
Buget - transfer de la bugetul de stat prin bugetul MMFES către bugetele proprii ale 
judeţelor  

3) Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi 
completările ulterioare  
Beneficiază toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerii care au împlinit vârsta 
de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în 
condiţiile legii, până la terminarea acestora. Cuantumul este de 40 de lei/lună.  

4) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia familială 
complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, cu 
modificările şi completările ulterioare  
Alocaţia complementară  
Familia cu unul sau mai multi copii beneficiază de alocaţie complemetară, în condiţiile în 
care familia realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 184 de lei.  
Cuantumul alocaţiei familiale complementare este de:  
a) 38 lei pentru familia cu un copil;  
b) 44 lei pentru familia cu 2 copii;  
c) 49 lei pentru familia cu 3 copii;  
d) 54 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.  
Pentru familiile beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, alocaţia complementară se majorează cu 25%.  
Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală  
Familia monoparentală cu unul sau mai mulţi copii beneficiază de alocaţie de susţinere, în 
condiţiile în care familia realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 
184 de lei.  
Cuantumul alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală este de:  
a) 54 lei pentru familia cu un copil;  
b) 65 lei pentru familia cu 2 copii;  
c) 73 lei pentru familia cu 3 copii;  
d) 83 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.  

5) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare  



 

 
 

Alocaţia de plasament – se acordă pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura 
plasamentului, precum şi tinerilor, după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă 
îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, pe toată durata continuării studiilor, 
fără a depăşi vârsta de 26 de ani.  

Alocaţia se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse şi se indexează prin Hotărâre de Guvern.  
6) Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea 

familiei  
Cuantum - 200 Euro, acordaţi în cazul în care, fiecare dintre soţi se află la prima 
căsătorie.  
Buget - transfer de la bugetul de stat prin bugetul MMFES către bugetele locale  

7) Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor  
Creşele sunt structuri care oferă servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi 
educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani.  
Asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi 
îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de 
către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală.  
Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca centre cu program de lucru zilnic 
sau săptămânal, în sistem public ori privat.  
Creşele sunt organizate din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:  
a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;  
b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;  
c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.  
În subordinea consiliului local se organizează creşe sociale, cu suportarea cheltuielilor 
integral de la bugetul de stat şi bugetul local şi sunt destinate copiilor expuşi riscului 
abandonului.  
14) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi tichetelor de creşă  
Societăţile comerciale, regiile autonome, companiile naţionale, instituţiile din sectorul 
bugetar, alte persoane juridice si fizice care încadrează personal pe bază de contract de 
muncă, pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.  
Sumele se asigură de către angajator.  
Tichetul cadou se utilizează pentru campanii de marketing, studiul pieţei, cheltuieli de 
reclamă şi publicitate, protocol şi cheltuieli sociale.  
Valoarea nominală a tichetelor de creşă în primul semestru al anului 2008 este de 330 lei 
pentru o lună.  
Valoarea unui tichet cadou, precum şi a unui tichet de creşă este de 10 lei sau un multiplu 
de 10, dar nu mai mare de 50 lei.  
15) Accesul la servicii sociale  
- Servicii de îngrijire şi educaţie la domiciliu sau în centre de zi (creşe pentru copii între 3 
luni şi 3 ani; centre de zi pentru copii între 3 şi 7 ani; centre de consiliere pentru familie); în 
prezent e în proces de avizare un proiect de lege care priveşte organizarea şi funcţionarea 
serviciilor de educaţie şi îngrijire pe timp de zi a copiilor în vârstă de peste 3 ani până la 
clasa a IV-a, inclusiv.  
- Alte tipuri de servicii sociale pentru familie şi copii (servicii de îngrijire prenatală pentru 
prevenirea abandonului, centre de plasament şi reintegrare familială, centre de zi pentru 
copiii cu dizabilităţi, centre de consiliere, prevenire şi tratament pentru copiii abuzaţi, 
centre de consiliere, prevenire şi tratament antidrog, centre pentru adăpostul, îngrijirea şi 
consilierea victimelor violenţei în familie, etc.)  



 

 
 

16) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse 
lactate si de panificaţie pentru elevii claselor I-IV din învăţământul de stat, precum şi 
pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de lucru  
17) Legea nr. 219/2000 privind egalitatea şanselor de a urma studiile în învăţămantul 
superior prin acordarea burselor sociale de studiu  
18) Legea nr. 116/ 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale  
Contractele de solidaritate cu tinerii, cu prioritate tinerii familişti cu copii în întreţinere.  
Accesul la o locuinţă: pot primi o sumă reprezentând valoarea avansului pentru 
cumpărarea sau închirierea unei locuinţe pe o perioadă de trei ani.  
Consiliul judeţean constituie un fond pentru acordarea acestor sume.  
Burse de scolarizare pentru copiii din familiile beneficiare de ajutor social acordat în baza 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  
Burse pentru continuarea studiilor pentru absolvenţii care provin din familii beneficiare ale 
ajutorului social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  
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3. REFORMAREA SISTEMULUI DE PROTECŢIE A COPILULUI 
 

Cadrul legal al protecţiei copilului în contextul integrării europene. Principii 
fundamentale. 

Începând cu Revolutia din 1989, societatea românească a suferit profunde 
schimbări în plan politic si economic, schimbări ce au creat condiţiile si deschiderea 
necesară pentru întelegerea, recunoaşterea şi identificarea unor soluţii menite să 
îmbunătăţească politica privind protecţia copilului din acea vreme. 

Un pas hotarâtor, în reorganizarea protecţiei copilului în România l-a reprezentat 
ratificarea de către Parlamentul României (Legea nr.18/ 1990 publicata în M.Of. nr.109 din 
28 sept.1990, republicata în M.Of. nr.314 din 13 iunie 2001) în anul 1990 a Conventiei 
Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. România, ca parte semnatară a 
documentului, şi-a asumat obligaţia de a accepta schimbări fundamentale la toate nivelele: 
legislativ, educativ, cultural, organizatoric, precum şi de a face eforturi în vederea realizării 
lor. 

Pentru asigurarea în realitate a drepturilor copilului, importantă este cunoaşterea 
largă a ideilor şi principiilor exprimate de Convenţie. În acest sens, O.N.U., principala 
organizaţie cu titlu de universalitate din lume, pune un accent deosebit pe activităţile 
menite să sprijine statele în luarea celor mai potrivite măsuri pentru asigurarea unor 
condiţii normale de dezvoltare fizică si psihică a tinerei generaţii.  

Convenţia a creat un climat favorabil reformei: a definit principii si norme universale 
asupra situaţiei copiilor, a conturat un proces de urmărire şi discutare a gradului de 
implementare. Prin urmare, Convenţia poate fi un instrument al schimbării şi un sprijin 
pentru politica privind drepturile copilului. Este evident faptul ca impactul acestei Convenţii 
depinde în mare măsură de sprijinul pe care-l primeşte din partea comunităţii 
internaţionale. 

Fiind mai mult un catalog al drepturilor copilului, Convenţia se constituie ca o lista 
corespunzătoare a obligaţiilor pe care statele sunt pregătite să le recunoască în ceea ce 
priveşte drepturile copilului, acoperind întregul set al drepturilor copilului în 54 de articole, 
structurate pe trei părti: drepturile tuturor copiilor; monitorizarea şi implementarea 
convenţiei; angajamente pentru intrarea sa în vigoare. 

Convenţia afirma trei lucruri de bază: 

• reafirma , cu privire la copii,  drepturi deja oferite omului în alte tratate; 

• afirma ascensiunea anumitor drepturi de bază ale omului, în scopul de a lua în 
considerare nevoile speciale si vulnerabilitatea copilului; 

• stabileşte standarde în domenii care sunt pertinente sau specifice copiilor. 
Convenţia nu are numai caracter legislativ, ci formează o viziune de perspectivă, 

principiile convenţiei având caracter de substanţa, definind noţiunea de drepturi ale 
copilului. 

Convenţia conţine trei inovaţii majore: este introdusă „participarea copilului” la 
elaborarea drepturilor copilului, ceea ce oferă certitudinea că este asigurată informarea 
copilului despre drepturile ce i se recunosc; în al doilea rând, se prevad drepturile copilului, 
care suferă de anumite forme de cruzime si exploatare, la reabilitare, precum şi obligaţia 
guvernelor de a lua măsuri de abolire a practicilor tradiţionale dăunătoare sănătăţii; în al 



 

 
 

treilea rând, Convenţia include principiile şi standardele ce nu au fost prefigurate în texte 
anterioare referitoare la adopţie şi justiţie pentru  minori. 

Totodată, Convenţia introduce două elemente conceptuale cu semnificaţii 
importante: „interesele superioare ale copilului”, concept care devine criteriu obligatoriu 
pentru „toate acţiunile privind copilul” şi principiul prin care părinţii (sau alţi responsabili 
legali) trebuie să conducă copiii, prin exercitarea drepturilor lor în acord cu „capacităţile 
evolutive ale acestora”. 

Convenţia configurează un cadru comprehensiv al standardelor minime ce pot să 
asigure bunăstarea copiilor, importanţă particulară având cele patru articole care definesc 
principiile fundamentale. Luate împreună, acestea constituie un mod de abordare a 
drepturilor copilului care poate să ghideze programele naţionale de implementare. 

Principiul interesului superior al copilului (art.3) – copiii sunt posesorii aceloraşi 
valori umane ca şi adulţii; ei sunt egalii lor. Afirmarea dreptului la joacă, de exemplu, 
evidenţiază valorile intrinseci ale copilăriei, care nu se rezumă la o perioada de pregătire 
pentru viaţa de adult. Ideea conform căreia copiii au valori egale cu adulţii poate să pară 
un truism, dar în fapt, reprezintă o concepţie radicală care adeseori nu este respectată. 
Copiii, în special când sunt mici, sunt vulnerabili şi au nevoie de un suport special pentru a 
se putea bucura de drepturile lor pe deplin. 

Cum pot copiii să fie socotţti egalii adulţilor şi să aibă în acelaşi timp nevoie de 
protecţie? Răspunsul este oferit de principiul interesului superior al copilului: „în orice 
decizie referitoare la copil, luată de o instituţie de protecţie publică sau privată, de o 
autoritate legislativă sau administrativă, interesul superior al copilului trebuie luat cu 
prioritate în considerare”. 

Participarea (art.12) – pentru a discerne care este interesul superior al copilului, 
este deopotrivă necesar şi logic ca aceştia să fie ascultaţi şi părerile lor să fie luate în 
considerare. Copilul trebuie respectat, trebuie să i se acorde posibilitatea să-şi exprime în 
mod lider opiniile şi să li se acorde atenţia cuvenită. „Statele părţi trebuie să asigure 
copilului care este capabil să-şi formuleze punctul său de vedere, exprimarea liberă a 
acestuia în orice problemă care îl afectează; punctul de vedere al copilului trebuie luat în 
considerare în acord cu vârsta si maturitatea copilului”. 

Non-discriminarea (art. 2) – toate drepturile din Convenţie se aplică tuturor copiilor 
„fără nici o discriminare de nici un fel, indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, opiniile 
religioase, politice sau de altă natură , originea etnică, averea părinţilor sau tutorilor săi 
legali”. 

Fetele trebuie sa se bucure de aceleaşi oportunităţi ca şi băieţii. Copiii refugiaţi sau 
ai grupărilor indigene trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi copii. Copiilor cu 
dizabilităţi trebuie să li se acorde aceleaşi şanse pentru o bună calitate a vieţii ca tuturor 
celorlalţi copii. 

Supravieţuire si dezvoltare (art. 6) – acest articol nu se referă exclusiv la dreptul 
copiilor la viaţă, ci include dreptul la supravieţuire şi dezvoltare, „…la posibilităţile maxime 
existente…”.  

Cuvântul supravieţuire introduce un aspect dinamic al dreptului la viaţă, incluzând 
nevoia de acţiuni preventive. Termenul de dezvoltare este interpretat într-un sens larg, cu 
conotaţii calitative care se referă la dezvoltarea personalităţii, talentelor şi abilităţilor 
copilului. 



 

 
 

Convenţia stipulează, de asemenea, prioritatea care trebuie acordată copiilor: 
„statele trebuie să implementeze drepturile copilului în limitele maxime ale rezervelor de 
care dispun”(art. 4). 

Toate aceste principii formează o noua atitudine faţă de copii, oferind Convenţiei o 
dimensiune politică, ideologică si etică, aceasta exprimând, mai mult decât orice alt 
document, întregul spectru al drepturilor omului – civile, politice, economice, sociale şi 
culturale – şi prevede o dezvoltare completă a potenţialului copilului într-o atmosferă de 
libertate, demnitate şi justiţie. Toate drepturile exprimate sunt importante şi necesare, se 
susţin reciproc fără să fie posibilă realizarea unei ierarhizări. În convenţie, drepturile 
copilului sunt clare, concrete şi accesibile înţelegerii, iar prin această este satisfăcută o 
prima condiţie în procesul respectării lor. 

Constitutia României, prin articolul 49 garantează şi oferă asistenţă copilului în 
realizarea şi exercitarea drepturilor sale. „Copiii se bucura de un regim special de protecţie 
şi de asistenţă în realizarea drepturilor sale”. În acest sens, România a semnat şi ratificat 
după 1990, cele mai importante convenţii internationale în domeniul protecţiei copilului: 

Convenţia ONU privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinatate, ratificată prin 
Legea nr.26/1991; 

Convenţia de la Haga asupra răpirii de copii, ratificată prin Legea nr.100/1992  
Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, 

ratificată prin Legea nr.101/1992; 
Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, ratificată prin Legea 

nr.101/1993; 
Convenţia de la Haga asupra protecţiei şi cooperării în materia adopţiei 

internaţionale ratificată prin Legea 84/1994. 
Prima strategie guvernamentala în favoarea copilului, ca abordare globală  a 

problematicii copilului, a constituit-o Planul Naţional de Acţiune în Favoarea 
Copilulului(H.G. nr.972/1995, publicata în M.Of. nr.290 din 14 decembrie 1995). Aceasta 
strategie bazată pe întărirea familiei sau pe alternative de tip familial pentru ocrotirea 
copilului nu se poate realiza fără a asigura descentralizarea activităţilor de protecţie şi 
implicarea comunităţii locale.         

Principiile care stau la baza reformei protecţiei copilului sunt: 
1. Principiul priorităţii intereselor superioare ale copilului asupra oricăror altor 

considerente în luarea deciziilor care îl privesc pe copil; 
2. Principiul responsabilităţii părinţilor, care sunt primii ce trebuie să asigure 

copilului exercitarea corespunzătoare şi realizarea deplină a drepturilor sale, apelând, 
dacă este cazul, la sprijinul pe care colectivitatea locală şi statul sunt obligate să le acorde 
în acest scop; 

3. Principiul non-discriminării, care permite tuturor copiilor să se bucure de măsurile 
de protecţie prevăzute de lege, pentru a se putea preveni apariţia oricărei  situaţii 
susceptibilă să pună copilului în dificultate. 

Considerăm că politica socială rămâne a fi una dintre cele mai importante pentru 
statele de drept din cea de-a doua jumătate a sec. XX, începutul sec. XXI. Pe lângă 
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, statele bunăstării sunt ferm 
angajate în apărarea şi garantarea drepturilor sociale dupa cum tinde si Romania. Un 



 

 
 

astfel de stat poate fi conceput ca rezultat al acţiunii actorilor politici şi a instituţiilor politice 
de a dezvolta colectiv şi sistematic realitatea politică şi cea socială 

În ţările UE politica socială a devenit o parte indispensabilă a politicii de prosperitate 
a tuturor membrilor societăţii, bazele acesteia fiind înscrise chiar în Tratatul de la 
Roma(titlul III, partea a III-a – Politici sociale), unde erau prevăzute măsuri de ameliorare a 
condiţiilor de viaţă şi de muncă, armonizarea sistemelor sociale din diferite state membre.  

Pentru a realiza prevederile politicii sociale, statul se implică tot mai activ în viaţa 
economică şi socială şi politica de repartizare a bunurilor societăţii, protejând anumite 
categorii ale populaţiei. Aceste măsuri conduc la minimalizarea conflictelor şi a diferenţierii 
sociale. 

În ceea ce priveste ocrotirea copilului închei prin a afirma : creşterea şi ocrotirea 
copilului se realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi 
manifesta voinţa, ocrotirea se realizează de către celalalt părinte. Există însă situaţii în 
care aceştia au decedat ori deşi sunt în viaţă se afle în imposibilitatea permanentă de a-şi 
exercita drepturile şi îndatoririle. Atunci intervine statul fie direct, fie prin intermediul 
diferitelor instituţii comunitare abilitate în ocrotirea copiilor ai căror părinţi sunt în 
imposibilitate permanentă sau temporară de a-şi îngriji copiii. De-a lungul timpul tinându-
se cont de aceste necesităţi ale copiilor, au fost elaborate politicile sociale enumerate 
anterior. 
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4. PROTECŢIA COPILULUI AFLAT ÎN SITUAŢII DE RISC SAU  
VULNERABILITATE 

Dacă până în anul 1989 se nega existenţa unei categorii sociale defavorizate, 
asemenea copiilor instituţionalizaţi, după anul 1990 nu s-a făcut decât o prezentare de 
suprafaţă a acestei probleme, mai mult o observaţie a fenomenului. Desigur, împreună cu 
situaţia generală, calitatea serviciilor de ocrotire a copilului s-a modificat evident. Totuşi 
numărul copiilor abandonaţi nu a scăzut spectaculos prin legalizarea avortului şi prin 
utilizarea de metode de planning familial. Astfel la copii nedoriţi, abandonaţi în instituţii, se 
adaugă şi cei proveniţi din familiile supuse unui proces rapid şi neaşteptat de tranziţie. 
 Tranziţia spre economia de piaţă a accelerat în mod suplimentar destrămarea 
socială care începuse cu mulţi ani înainte de evenimentele din 1989. De fapt termenul de 
“tranziţie economică” este în multe privinţe un termen greşit folosit deoarece el nu poate 
reda în nici un fel realitatea socială. Impactul acestui proces social asupra copiilor şi 
familiilor a fost năucitor, după cum o dovedesc procentele tot mai ridicate de sărăcie în 
rândul copiilor, abuz şi maltratare, cerşetorie, vagabondaj, abuz de alcool şi drog, 
prostituţie, delincvenţă etc. 
 Astfel din raportul UNICEF împrejurările care duc la internarea într-o instituţie ar fi 
următoarele: 
Categorii cauzale Itemi ai anchetei sociale Leagăn Case copii 
Lipsa de venituri Lipsa de sprijin financiar 72,8% 79% 

 Sărăcie extremă 59,7% 62,6% 

 Imposibilitatea şcolarizării 31,4% 51,9% 

 şomaj/lipsa locului de muncă 6,3% 10,4% 

Dezorganizare familială Mamă/tată singur(ă) 47,9% 52,4% 

 Tatăl nu recunoaşte copilul 43,2% 32% 

 Familie dezorganizată 40,2% 56,1% 

 Abandon familial 20,3% 31,5% 

 Mamă/tată bolnav(ă) în spital 15,9% 18,6% 

 Mamă/tată în penitenciar 7,1% 8,4% 

 Părinte decedat/necunoscuţi 4% 17% 

Probleme legate de copil  Probleme de sănătate a copilului 15,7% 6,9% 

 Probleme de comportament al 
copilului 1,5% 5,2% 

Alte situaţii Mamă recăsatorită, copil nedorit 9,5% 14,4% 

 Mamă/tată alcoolic 7% 15,2% 

 Copil maltrat/violenţă în familie 5,5% 6,7% 

 Mamă adolescentă 5,3% 1,5% 

 Mamă prostituată 1,1% 2,2% 

 Mamă violată 0,7% 0,4% 

Datele au fost ierarhizate de autor după tabelul lui Stephenson et. al., 1997, p.19. 



 

 
 

  
De la simpla vizualizare a datelor se poate concluziona că nu există o cauză unică a 
instituţionalizării copiilor ci conjugarea a doi sau mai mulţi factori cauzali. 
  

4.1. Probleme sociale ale familiei  
 
 “Probleme ale familiei, în întregime, ale cuplului marital şi ale relaţiilor părinţi-copii 
au existat întotdeauna”.  
 În contextul cauzal al problemelor legate de familie vom detaila următorii factori: 

• structura familiei/cuplu; 
• corelaţia dintre numărul de copii şi resursele financiare ale familiei; 
• nivelul de educaţie al mamei şi numărul de copii; 
• divorţialitatea; 
• comportamentul deviant al părinţilor  
• violenţa domestică. 

 Din studiile efectuate de UNICEF în România reiese că peste 70% din copiii 
instituţionalizaţi provin din familii dezorganizate structural, respectiv din familii 
monoparentale. Legile şi convenţiile sociale româneşti permit bărbaţiilor să evite 
responsabilitatea pentru copiii pe care-i procreează. Desigur sarcinile neintenţionate au 
fost întotdeauna una din cele mai importante cauze ale instituţionalizării copiilor din 
România. 
 Pe lângă aceste tendinţe s-a dezvoltat în periada comunistă un sistem de valori 
care a subminat legăturile de familie, a încurajat dependenţa de stat şi a slăbit capacitatea 
familiilor de a-şi îngriji copiii. Cunoscuta lozincă a acelei epoci este înfricoşătoare - “dacă 
statul vrea copii, atunci să-i crească statul”. Un alt factor care a dus la slăbirea relaţiilor de 
familie/cuplu este mobilitatea socială, dezrădăcinarea familiei rurale, nonconformismul 
vieţii urbane, sprijinul familiei lărgite toate acestea grefate pe imposibilitatea financiară a 
familiei de a-şi susţine noi membrii. 
 Tot schimbarea mentalităţilor şi convenienţelor sociale a dus la creşterea ratei 
divorţialităţii, în special după cel de-al doilea război mondial cu o creştere accentuată în 
zilele noastre. 
 O altă cauză majoră a ratei ridicate a divorţialităţii o constituie “emanciparea 
economică a femeii”, fapt pozitiv în sine, dar reconvertit ca şi cauză a instituţionalizării 
copiilor în momentul în care mama se recăsătoreşte şi actualul soţ respinge copilul. 
 În condiţiile economice actuale, în momentul apatiţiei celui de-al treilea copil, 
statisticile arată că familia respectivă poate fi considerată “săracă”. Astfel numărul mare de 
copii aduce un aport substanţial la creşterea riscului instituţionalizării. Cercetăriile recente 
arată că se poate face o corelaţie între nivelul de educaţie al femeii şi numărul de copii 
procreaţi. Deci odată cu creşterea numărului de ani de şcoală se constată o scădere a 
numărului de copii şi o creştere a vârstei la care femeia dă naştere celui dintâi copil. 
 Se observă în România o scădere masivă a ratei natalităţii şi cu toate acestea 
numărul de copii instituţionalizaţi nu a scăzut, ceea ce denotă că în familiile “problemă,” 
anual, apar noi membrii. Din cercetările efectuate în Centrele de Plasament  reiese că 
peste jumătate din copiii instituţionalizaţi provin din rândul etniei rromilor şi nu sunt primul 
născut, familia/cuplul mai având copii aflaţi în instituţii.  
 Condiţiile de habitat  ale familiilor de provenienţă a copiilor instituţionalizaţi se  pot 
caracteriza, în general, prin cuvinte ca: lipsa celor mai elementare noţiuni de igienă, 
promiscuitate, mediu în care viaţa unui nou născut este efectiv pusă în pericol.  



 

 
 

 Un semnal de alarmă devine violenţa în aceste familii, neglijarea, abuzul şi 
maltratarea pe care copiii ce trăiesc într-un asemenea mediu le suportă zilnic fără nici o 
speranţă că cineva va lua o măsură împotriva părintelui sau rudei agresoare. 
 După Pecora et. al. (1992, p.99), cunoaşterea fenomenului abuzului comis 
împotriva copiilor şi a femeii are caracteristicile unui iceberg; ceea ce iese la suprafaţa 
este doar o mică parte din ceea ce rămâne ascuns şi marchează traumatizant dezvoltarea 
psihică şi fizică a copilului. 
 În contrast cu abuzul societal şi instituţional, abuzul familial este comis de membrii 
familiei copilului - în special de către cei în care copilul are încredere, cei însărcinaţi cu 
îngrijirea lui. S-a constatat că pentru a ajunge la situaţii de abuz sau neglijare a copilului 
asupra membrilor familiei acţionează o serie de factori de stres social cum ar fi: şomaj, 
consumul de alcool şi drog, existenţa unor boli psihice etc. 
 Violenţa îndreptată împotriva femeilor şi/sau copilului are uneori ca urmare directă 
internarea într-o instituţie. Deoarece se ştie că  asemenea cazuri de violenţă în familie nu 
sunt raportate în totalitate în România (ca în alte ţări), amploarea acestei probleme 
necesită o documentare suplimentară şi o modificare rapidă a politicilor sociale, respectiv 
a sistemului legislativ.  
 Un alt factor cauzal al insituţionalizării copilului se delimitează ca fiind vârsta mamei 
corelat cu neacceptarea tinerei mame necăsătorite de către familia lărgită care se simte 
trădată în aşteptările ei vis-a- vis de viitorul fetei lor. Lipsa educaţiei sexuale, a serviciilor 
de consiliere pentru mamele tinere, singure, precum şi lipsa resurselor financiare necesare 
unui proces juridic de stabilire a paternităţii, le constrânge pe aceste mame să recurgă la 
soluţii extreme: abandonarea copilului fără acte de identitate, în diferite locuri publice sau, 
în cel mai fericit caz, într-o instituţie specializată în protecţia copilului. 
 În concluzie se poate spune că nici una din funcţionalităţile şi “nefuncţionalităţile” 
familiei nu poate fi identificată ca şi cauză primordială a instituţionalizării copiilor, dar 
rămâne foarte importantă reînnodarea legăturii copilului instituţionalizat cu familia proprie 
sau lărgită în vederea reintegrării sociale a acestuia. 
 

4.2. Sărăcia 
 

 Concentrarea procentuală vizibilă pe starea de pauperitate a familiei care optează 
pentru instituţionalizarea copilului sau abandonul acestuia ne obligă la considerarea 
nivelului de trai al societăţii româneşti principala cauză a instituţionalizării.  
 Astfel sărăcia se poate defini “stare de lipsă permanentă a resurselor necesare 
pentru a asigura un mod de viaţă considerat decent, acceptabil la nivelul unei 
colectivităţi date”.  

Definirea sărăciei se face adesea din două perspective distincte: din perspectiva 
satisfacerii nevoilor ,sărăcia este definită ca neputinţa de a satisface nevoile primare, 
respectiv cele situate la baza piramidei trebuinţelor a lui MASLOW şi din perspectiva 
funcţionării sociale normal, sărăcia este starea în care familia nu-şi mai poate îndeplini 
funcţiile. După cum se observă, accentul cade pe lipsa resurselor economice ca resură 
generală, esenţială a celor mai multe activităţi umane. 
 În cadrul famililor de provenienţă a copiilor instituţionalizaţi se observă că sărăcia 
era problema socială principală, dar nu este condiţia “necesară şi suficientă”, ci doar 
factorul care constrânge cel mai mult familia să recurgă la o asemenea soluţie. 
 Din analizele efectuate de UNICEF reiese că s-au identificat două grupuri separate 
de copii şi familii: un grup mai restrâns pentru care sărăcia şi/sau şomajul erau singurele 



 

 
 

cauze cunoscute pentru internarea în instituţie şi un alt grup pentru care sărăcia era în 
mod cert rezultatul altor cauze sociale: ex. divorţialitatea, abandonul familial, alcoolismul, 
vârsta mamei, nerecunoaşterea paternităţii, starea de sănătate a mamei sau copilului. 
 În regimul totalitar politica de industrializare masivă a dus la mari concentraţii 
umane în zona urbană şi la apariţia unor noi caracteristici sociale ale comunităţii. Din 
statistici reiese că aproximatic 60% din numărul copiilor instituţionalizaţi provin din familii 
ce locuiesc în zona urbană. Tot mai multe familii care îşi desfăşurau activitatea  cotidiană 
normal, în special în oraşele monoindustriale, se văd puse în dilema de a nu fi funcţionale 
în mediul urban, dar nu mai au capacitatea de a se reîntoarece în mediul rural de 
provenienţă. 
 Numărul mic de copii instituţionalizaţi proveniţi din mediul rural se poate explica prin 
caracteristicile vieţii la sat: mentalitatea părinţilor, apartenenţa copilului la o familie extinsă, 
sprijinul comunităţii, al bisericii, costurile mai mici ale vieţii cotidiene, resursele agricole etc.  
 Prăbuşirea masivă economiei româneşti după anul 1989 a dus la apariţia unui nou 
fenomen social - şomajul. Pierderea locului de muncă prin limitarea activităţiilor industriale 
se profilează ca o cauză nouă a instituţionalizării copiilor, atât datorită restrângerii 
resurselor economice ale familiei, cât şi stresului pe care-l resimte părintele aflat în 
imposibilitatea găsirii unui loc de muncă. Modificările comportamentale ale părinţilor se 
evidenţiază în consumul de alcool, în reticienţa la învăţare a unei noi meserii,  agravându-
se astfel problematica financiară a familiei.  
 Deşi este extrem de comparat o ţară cu alta, există asemănări remarcabile între 
România şi ţarile Europei de Vest, unde şomajul ce duce în mod cert la handicap social, 
sărăcie, este unul din cei mai importanţi factori cauzali ai instituţionalizării. Programele de 
reconversie profesională a şomerilor rămân, în prezent, în România firave încercări care 
nu au reuşit încă să-şi arate beneficiile.    
 Încercările de a sprijini financiar familia pentru a se putea face reintegrarea 
copilului, inclusiv în familia lărgită, nu au avut efectul scontat. Numărul de copii 
instituţionalizaţi, cu toate programele derulate de Guvernul României sau Organizaţiile 
non-guvernamentale care desfăşoară proiecte în domeniu, a rămas constant. 
 Astfel familiile de provenienţă a copiilor instituţionalizaţi devin dependente de  
resursele materiale alocate de Guvernul României sau Organizaţiile non-guvernamentale 
şi vor considera copilul ca o sursă nouă de venit şi nu un membru efectiv al structurii 
familiale. Ca soluţie se întrevede nevoia educării şi consilierii familiei pe tema dobândirii şi 
utilizarii resurselor financiare, chiar limitate, de care dispune.  
 O cauză relativ recentă de instituţionalizare, bazată pe lipsa resurselor financiare, 
pe apariţia şomajului şi, nu în ultimul rând, pe o proastă gestionare a bugetului familial, 
este imposibilitatea familiei de a suporta cheltuielile legate de şcolarizarea copiilor. 

 

4.3. Cauze medicale  
 

 Starea de sănătate, la momentul internării într-o instituţie de protecţie, cu toate că, 
de cele mai multe ori, nu este consemnată în evidenţele unităţii, se evidenţiază ca şi cauză 
majoră a internării, în special pentru grupa de vârstă 0-3 ani. 
 Copiii din instituţiile de ocrotire suferă de diverse tipuri de handicapuri fizice şi 
psihice; proporţia de copii din leagăn care au tulburări de nutriţie: distrofie, anemie, 
rahitism sau malformaţii congenitale este extrem de mare, aproximativ 59%. Nevoia de 
îngrijire specială pe care o necesită aceştia, de cele mai multe ori, nu poate fi oferită în 
familie. 



 

 
 

 Un alt factor care duce la creşterea numărului copiilor cu probleme medicale din 
instituţii este lipsa pregătirii familiei pentru a face faţă stresului apărut la naşterea unui 
copil cu un handicap major. Astfel modul în care medicul anunţă familia că noul membru 
are o problemă majoră de sănătate şi mentalitatea familiei cu privire la modul de îngrijire a 
unui copil cu probleme medicale creşte considerabil riscul abandonării acestuia în secţia 
de maternitate sau de pediatrie. Aproximativ  25% din instituţionalizăriile în leagăn se fac 
ca urmare a sesizăriilor medicilor.  

Imposibilitatea părinţilor de a-şi îngriji copilul în familie, datoriată stării ei de 
sănătate este de aproximativ 15-18%. Sunt cunoscute în acestă situaţie familiile în care 
există focare TBC, boli psihice sau alte probleme de sănătate care necesită îngrijire 
medicală de lungă durată. În absenţa sprijinului oferit de familia lărgită singura soluţie 
pentru aceşti părinţi rămâne solicitarea instituţionalizării copilului. 
 Din constatăriile studiilor efectuate de UNICEF menţionăm că şansele la adopţie ale 
unui copil cu handicap rămân extrem de mici, aceştia rămânând în instituţii cel puţin până 
la vârsta majoratului, când sunt transferaţi în instituţii de ocrotire a adulţilor.  

 

4.4. Cauze psiho-sociale 
  

Deşi elementele de comportament deviant, ca şi cauză a instituţionalizării, apar cu 
procente relativ mici, cumularea a două sau mai multe elemente: alcoolism, prostituţie, 
vagabondaj, cerşetorie atrag după sine un număr mare de instituţionalizări. 
  Fenomenul alcoolismului în îngrijorătoare creştere, în condiţiile social-economice 
ale României şi combinarea acestuia cu lipsa de resurse financiare şi abuz asupra 
copilului, ne dă dreptul să îl considerăm unul din factorii cauzali importanţi ai 
instituţionalizării. 
 Rezultă, astfel, două aspecte: unul legat de starea de sănătate a copilului procreat 
şi celălalt de imposibilitatea părinţilor de a satisface nevoile copilului, care combinate duc 
la necesitatea ocrotirii copilului într-o instituţie specializată. Chiar dacă părinţii nu sunt 
conştienţi, datorită consumului de alcool, de rolul pe care trebuie să-l aibe, autorităţile sunt 
nevoite să ia măsuri pentru a evita punerea în pericol a vieţii copilului. 
 În societatea actuală a apărut un fenomen nou pentru care România nu era 
pregătită şi căruia îi face cu greu faţă, respectiv apariţia “copiilor străzii”- copii cu un 
evident comportament deviant care provin, în general, din familii dezorganizate, care au 
fost abuzaţi în propriile familii sau care nu au reuşit să se adapteze la cerinţele instituţilor 
de ocrotire. 
 Problema se acutizează odată cu trecerea timpului şi maturizarea, inclusiv sexuală,  
a acestor copii ai străzii care încep să dea naştere, în canale, unei noi generaţii de “viitori 
copii instituţionalizaţi”- începând să detaşeze ca o nouă cauză psiho-socială a fenomenului 
de instituţionalizare. 
 Sunt cunoscute şi numerose cazuri de “falşi” copii ai străzii care cerşesc pentru 
asigurarea venitului necesar al familiei fiind practic exploataţi de aceasta. Cu toate că nici 
instituţia de protecţie nu oferă întotdeauna condiţii optime de dezvoltare, totuşi copiii străzii 
ar trebui să devină “candidaţi” ai centrelor de plasament, unde, cel puţin, nevoile primare, 
de îmbrăcăminte, hrană, căldură sunt satisfăcute. 
 Extinderea fenomenului prostituţiei este greu de estimat datorită dificultăţilor de 
încadrare a unor activităţi sexuale ca fiind acte de prostituţie, cât şi datorită dificultăţilor de 
urmărire de către instituţiile specializate şi tinde să ocupe un loc central ca şi cauză a 
instituţionalizării. Deşi a fost aspru pedepsită în diferite perioade istorice, prostituţia nu a 



 

 
 

fost niciodată eliminată, rămânând un fenomen social controversat, considerat de 
adversarii ei ca o ofensă la adresa familiei şi copiilor şi care poate fi explicată prin mai 
mulţi factori: promiscuitatea din perioada copilăriei şi adolescenţei, situaţii economice 
precare, dificultăţi în găsirea unui loc de muncă, nivelul de educaţie, factori situaţionali 
personali.    
 Naşterea şi creşterea  unui copil provenit dintr-o relaţie întâmplătoare împiedică 
mama să exercite “cea mai veche meserie din lume” recurgând la soluţia abandonului sau 
instituţionalizării.  Desigur sarcinile neintenţionate au fost una din cauzele cele mai 
importante ale instituţionalizării copiilor din România. Absenţa informaţiilor privind 
planificarea familială şi a serviciilor de acest gen rămân cauze ce contribuie la 
instituţionalizare, dar şi la o rată ridicată a mortalităţii materne provocată de avorturi 
efectuate în condiţii riscante. 
 Cauză şi totodată efect a instituţionalizării poate fi delimitată şi delincvenţa juvenilă. 
Se observă o scădere accentuată a vârstei la care copiii cu probleme de comportament 
încep să săvârşească primele fapte antisociale. Cu toate că acestea au unele 
presemnalmente cum ar fi absenteismul şcolar, atitudini violente faţă de animale şi jucării, 
familia şi, respectiv, şcoala este întotdeauna luată prin surprindere de apariţia 
comportamentului deviant, neputând să-i facă faţă. 
 

4.5. Criminalitatea 
 

 Din studiile UNICEF reiese că aproximativ 7-8% din copiii instituţionalizaţi ajung în 
acestă situaţie datorită imposibilităţii părinţilor de a-şi exercita temporal drepturile 
părinteşti, aflându-se în detenţie. 
 Trebuie subliniat faptul că, în general, oamenii cu venituri mai scăzute şi cei cu nivel 
educaţional scăzut au probabilitatea mai mare să săvârşească acte de delincvenţă. 
Imposibilitatea familiei lărgite a delincventului de a-şi susţine economic copilul, precum şi 
recidivele infractorului duc la nevoia instituţionalizării copilului pentru care proprii părinţi nu 
mai pot fi consideraţi modele acceptate de comunitate.  

Este protecţia socială eficientă pentru copiii vulnerabili? 
Protecţie socială are ca obiectiv nu crearea unei stări cronice de dependenţă a 

celor în nevoie, ci reintegrarea lor în viaţa normală prin stimularea forţelor active, a 
creşterii capacităţilor lor de a face faţă problemelor, a scăderii perioadelor de criză prin 
mobilizarea eforturilor proprii.  
Axarea eforturilor doar pe un sistem de prestaţii sociale răspunde doar parţial, sau deloc, 
dezideratelor care stau la baza protecţiei sociale: 

Stimularea forţelor active: 
Este condiţionată de cunoaşterea, sau identificarea acestora, şi lucrul specific care 

să conducă efectiv la schimbare. Sistemul de prestaţii sociale nu este neapărat unul 
orientat către identificarea beneficiarilor ci mai degrabă beneficiarii potenţiali sunt aceia 
care îl accesează. Pentru cei mai vulnerabili dintre aceştia, respectiv cei lipsiţi de resurse 
nu doar în termeni pecuniari ci şi în termeni de cunoştinţe şi practici, accesarea sistemului 
de prestaţii este adesea o provocare sau, pur şi simplu, nu este cunoscut acest drept.  

Creşterea capacităţii de a face faţă problemelor:  
Porneşte de la o înţelegere a acestora şi apoi se bazează pe o acompaniere 

susţinută a celor în nevoie, de către profesionişti, tocmai pentru a se asigura că vor putea 
depăşi efectiv problemele respective. Sistemul de prestaţii sociale implică un minimum de 
activitate de asistenţă socială: realizarea unei anchete sociale. Acest lucru nu este însă un 



 

 
 

substituent al consilierii şi orientării, motiv pentru care nu poate contribui la o creştere 
efectivă a capacităţii grupurilor vulnerabile de a face faţă problemelor cu care se confruntă.  

Scăderea perioadelor de criză prin mobilizarea eforturilor proprii: 
Implică o conştientizare la nivelul beneficiarului a nevoii de schimbare a stării în 

care se află şi mobilizarea pentru a depăşi această stare. Prestaţia socială reuşeşte să 
modifice starea în care se află grupurile vulnerabile, măcar prin puţinul ajutor financiar pe 
care îl presupune. Totuşi, grupurile care accesează prestaţii sociale ajung să se complacă 
într-o stare socio-economică precară, atâta timp cât cuantumurile alocaţiilor sunt extrem 
de mici iar furnizarea de alocaţii nu este completată cu furnizarea de servicii, măcar de 
consiliere şi orientare.  

După cum se vede mai sus, sistemul prestaţiilor sociale nu poate răspunde singur 
dezideratelor sus-menţionate însă sistemul de servicii sociale ar putea veni să completeze 
paleta de acţiuni posibile în domeniul protecţiei sociale în aşa fel încât obiectivele acesteia 
să poată fi atinse. Pentru a face acest lucru, sistemul are nevoie să înţeleagă cine sunt 
beneficiarii lui şi care este situaţia lor concretă: mai precis, care sunt grupurile vulnerabile, 
cât sunt de numeroase şi care este strategia de întâmpinare a nevoilor lor?  

Exemplele pot fi numeroase întrucât vulnerabilităţile sunt diverse, funcţie de 
riscurile care pot apărea. În ceea ce îi priveşte pe copii, cele mai mari riscuri care le pot 
afecta viaţa sunt cele de separare de familia naturală, respectiv părinţi şi abuzul, 
exploatarea, violenţa, neglijarea.  

 
Cât de eficace şi eficientă este protecţia socială pentru copiii din România? 
Limitându-ne doar la o categorie de vulnerabilitate – riscul de a fi separaţi de familia 

naturală, indiferent de motive, se poate afirma că deşi s-au înregistrat progrese 
considerabile în domeniul protecţiei copilului, totuşi, separarea de familie rămâne una 
dintre cele mai stringente probleme ale ţării şi sistemului de protecţie. Câteva cifre sunt 
edificatoare în acest sens: la începutul anilor ’90 sistemul rezidenţial (centrele de 
plasament sau „orfelinatele”, cum erau denumite la vremea respectivă) de protecţia 
copilului includea un număr de aproximativ 100.000 de fete şi băieţi, de diverse vârste şi 
provenind din medii diferite. Populaţia infantilă la acea epocă depăşea uşor 5.200.00018. 
După două decenii, populaţia infantilă a descrescut cu aproximativ 1.200.00019 iar 
sistemul de protecţia copilului găzduieşte aproximativ 70.000 copii. (Conform Institutului 
Naţional de Statistică: http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do) 

Progresul semnificativ constă în calitatea serviciilor şi mai ales diversificarea lor, 
doar o treime fiind de tip rezidenţial (centre, căsuţe şi apartamente în care sunt plasaţi 
copiii) iar cealaltă parte fiind de tip familial (plasamente la familia lărgită, la alte familii sau 
la un asistent maternal profesionist). Raportând însă cifrele disponibile pentru a calcula 
proporţii în legătură cu acest fenomen, lucrurile rămân cvasi similare şi, prin urmare, 
extrem de alarmante (Date exacte sunt disponibile la nivel de Direcţie Generală de 
Protecţia Copilului din cadrul MMFPS la 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Statistica/Buletin%20statistic/
2010/Copii%20sem%20I%202010%20site.pdf 

• 19 copii dintr-o mie erau în sistem de protecţie în anii ’90 
 

• uşor sub 18 copii dintr-o mie sunt în sistem de protecţie la nivelul anului 2010, 
 

• 44.000 de copii, în plus faţă de cei beneficiind de o măsură de protecţie, sunt 
beneficiari de diverse măsuri de prevenire în diferite tipuri de centre, 

 



 

 
 

În plus faţă de aceste cifre trebuie ţinut cont şi de mişcarea naturală a populaţiei, 
respectiv faptul că la împlinirea majoratului aceşti copii, deveniţi tineri, părăsesc 
sistemul21.  
Extrapolând la o comparaţie brută a perioadelor de referinţă de mai sus, ţinând cont de 
faptul că în anii ’90 singura formă de protecţie de care copiii beneficiau era cea din centre 
rezidenţiale, se poate spune că atât numeric cât şi procentual presiunea (intrările) a rămas 
constantă (chiar a crescut) pe sistemul de protecţie în ultimii 20 de ani.  

Una dintre cauze o constituie lipsa programelor viabile de prevenire a separării 
copilului de familia naturală, programe care să acţioneze la originea fenomenului, 
respectiv la cauzele separării şi nu doar atunci când aceasta s-a produs.  

Un veritabil program de prevenire ar trebui să pornească de la o identificare reală 
de nevoi, să ştie apoi să analizeze şi să ia decizii cu privire la prioritizarea în adresarea 
nevoilor, să poată urmări situaţia prin procese coerente de monitorizarea şi, de abia atunci 
când situaţia de facto o impune, să facă o referire a cazului către sistemul de protecţie. 
Alături de această categorie de vulnerabilitate se pot adăuga şi alte vulnerabilităţi la riscuri 
legate de violenţă, abuz, neglijare, exploatare, care la rândul lor au nevoie să fie înţelese 
şi abordate într-un mod cât mai complex şi cuprinzător. Oricare ar fi acestea, sistemul de 
protecţie socială are o capacitate scăzută de a le aborda întrucât nu este dotat cu acea 
componentă de servicii absolut necesare în etapele de identificare a nevoilor şi adresare a 
acestora la nivel local, în spiritul prevenirii.  
În acest fel sistemul de protecţie socială nu poate să acţioneze eficient în beneficiul 
copiilor vulnerabili iar acest lucru este constatat şi în relaţie cu alte categorii de populaţie, 
fie că este vorba de persoane adulte sau vârstnice, în orice situaţie de excluziune socială. 

 
Nevoia de a regândi sistemul de protecţie socială – câteva deziderate 

După cum s-a văzut mai sus, nevoia de a susţine şi a dezvolta servicii sociale de bază 
(sau de prevenire) la nivelul întregii ţări este de netăgăduit. Modalitatea prin care se poate 
face acest lucru trebuie să ţină cont de posibilităţile sistemului dar şi de evidenţele 
existente care arată în ce măsură şi care demersuri sunt apropriate contextului actual.  
Cel puţin din perspectiva drepturilor copilului UNICEF a acumulat o serie de 
experienţe(serie de evaluări succesive, de nevoi şi de program au fost derulate în 
perioada 2008-2009 precum şi analize de sistem derulate în 2010. Materialele sunt în curs 
de publicare pe site-ul UNICEF România constituind documente de fundamentare 
programatică şi de pledoarie pentru ajustarea politicilor sociale naţionale) în ultimii trei ani 
care conduc la o serie de concluzii, structurate pe trei niveluri de abordare:  

• realitatea de facto, în special în mediul rural, cu privire la situaţia grupurilor 
vulnerabile şi a resurselor existente, 

• posibile tipuri de intervenţii şi eficacitatea şi eficienţa lor şi  
• analiza sistemică în domeniul protecţiei sociale, pe palierele: legislativ, instituţional, 

de resurse şi de mecanisme cu rol regulator în funcţionarea sistemului de protecţie 
socială.  

 
Situaţia sistemului actual de protecţie socială conduce la ideea că neglijarea în 

continuare a importanţei serviciilor de prevenire nu afectează doar „concepţia” sistemului 
însuşi de protecţie socială, privându-l de unul dintre pilierele sale esenţiale.  

Această neglijare conduce la dezvoltarea nearmonioasă a sistemului care, nu numai că 
devine ineficient, dar nici nu îşi poate asigura o dezvoltare ulterioară „sănătoasă”, întru-cât 
îi lipseşte ingredientul esenţial: cunoaşterea situaţiei şi, implicit, capacitatea de predicţie 
pentru viitor.  



 

 
 

Revenind la cele trei niveluri de abordare sus-menţionate propunem următoarea schemă 
de acţiune pentru a contribui eficientizarea protecţiei sociale în componenta ei de asistenţă 
socială: 
 

a)Înţelegerea realităţii de facto, în special în comunităţile rurale din România 
deoarece fără înţelegerea acesteia politica socială nu poate fi eficace şi adaptată 
contextului. În cadrul analizelor de capacitate le nivel comunitar ale UNICEF s-a constatat 
că: 

• Resursele, diferenţiate atât prin contextul socio-economic şi geografic cât şi în 
relaţie cu problematica variată cu care se confruntă comunităţile analizate, sunt cu 
precădere insuficiente, 

• Presiunea asupra acestora este mare dar nici populaţia şi nici decidenţii nu ştiu 
cum să procedeze pentru a accesa eficace puţinele resurse disponibile, 

• Problematica din comunităţi tinde să caracterizeze grupuri asemănătoare, 
determinantul principal fiind apartenenţa etnică şi sărăcia economică, 

• Leadership-ul în comunitate şi dezvoltarea unor structuri comunitare sunt slab 
dezvoltate iar primarul nu este decât rar un vector de mobilizare, 

 
Cât de eficace şi eficientă este protecţia socială pentru copiii din România?  

oSistemul atitudinal şi motivaţional al comunităţii este caracterizat mai degrabă de 
nepăsare şi de neimplicare şi are efecte directe atât asupra practicilor profesionale 
cât şi asupra participării grupurilor vulnerabile.  

b)Utilizarea rezultatelor unor proiecte de bună practică în designul politicilor sociale 
întrucât acestea sunt dezvoltate în contexte diferite şi pot furniza informaţii relevante 
pentru politicile sociale. Proiectele UNICEF în domeniu arată că: 
oPlanificarea strategică la nivel comunitar are nevoie de informaţie şi date valide care să 
fie culese, stocate şi interpretate în aşa fel încât să se poată previziona evenimentele ce 
vor urma sau, cel puţin, paşii esenţiali ce vor trebui făcuţi pentru a preîntâmpina diverse 
probleme, 
oCooperarea locală (profesionişti şi instituţii), ca să fie cât mai fluentă şi lipsită de bariere, 
are nevoie de un cadru formal instituţional care prin proceduri specifice şi atribuţii explicite 
să faciliteze înţelegerea rolului de către fiecare dintre actorii implicaţi în proces, 
oAnsamblul (pachetul) de servicii de la nivel comunitar trebuie gândit şi adaptat nevoilor 
reale din teren, ajustat la capacitatea de implementare şi reglementat prin prevederi 
legislative explicite care să îl facă funcţional şi în beneficiul celor în nevoie. Elementele lui 
definitorii constau în: Dimensiunea funcţională – acţiunile predictive axate pe identificare, 
monitorizare, evaluare, informare, un veritabil mecanism de identificare şi gestionare a 
riscurilor, Dimensiunea de legătură – un mecanism de raportare şi referire şi Dimensiunea 
de furnizare de servicii si prestaţii sociale într-un mecanism instituţional coerent.  
c)Înţelegerea sistemului în ansamblul său este vitală . Nu de puţine ori politicile sociale au 
fost dezvoltate în mod sectorial fapt ce a antrenat două efecte indezirabile: pe de o parte 
sectoarele nu cooperează între ele generând atât lipsuri cât şi redundanţe iar pe de 
cealaltă parte actorii de la nivelul cel mai de jos au asupra lor o presiune compusă din 
multitudinea de presiuni generată de fiecare sector în parte.  
 
Exemple concludente în acest sens sunt: lipsa de conlucrare între sectoarele medical şi 
social, cu efect direct asupra individului ce are nevoi în ambele sfere sau presiunea mare 
asupra asistenţilor sociali de la nivel comunitar care, singuri fiind, ar trebui să efectueze o 
serie de activităţi în majoritatea domeniilor sociale, fie că este vorba de copii, adulţi, 



 

 
 

vârstnici, persoane cu handicap, victime ale violenţei, etc. pentru a enumera doar câteva 
dintre ele. 
Pentru adresarea acestor probleme se pot lua în considerare elemente din analiza 
sistemică (23Raportul de bază al acestei analize este realizat sub forma unui „desk-
review”. Pe baza lui, este în decurs de finalizare o cercetare de teren care să aducă 
elemente concrete în planul analitic, reflectând astfel specificul realităţilor de la „firul ierbii”. 
Pentru acest motiv, enunţurile din acest sub-capitol se referă doar la domeniile de reformat 
nu şi la problemele identificate) a UNICEF care arată că este nevoie de acţiuni concrete 
pe cel puţin 4 paliere: 
oLegislaţia din domeniu are nevoie de ajustare la nevoi şi armonizare pentru a evita 
redundanţele şi contradicţiile,  
oCadrul instituţional are nevoie de articulare, atât pe verticală cât şi pe orizontală, pentru a 
fi mai eficace şi eficient,  
oResursele umane şi financiare ale sistemului există şi au nevoie de o orientare ţintită 
care să asigure atingerea rezultatelor aşteptate,  
oMecanismele cu rol regulator – evaluare, control, inspecţie dar şi cele de monitorizare, au 
nevoie de ajustare la o politică socială coerentă.Experienţele care pot sta la baza 
regândirii sistemului de protecţie socială din România sunt diverse. Materialul de faţă 
propune câteva idei de reformare a sistemului în special din perspectiva protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului. Cu siguranţă că experienţele din domenii precum protecţia 
familiei, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, protecţia persoanelor vârstnice, pentru a 
enumera doar câteva dintre ele, au generat evidenţe relevante care pot contribui împreună 
la o reforma viabilă a sistemului de protecţie socială.  
Principiile, în schimb, care ghidează o potenţială reformă a sistemului de protecţie socială, 
sunt identice şi aplicarea lor contribuie la o mai mare eficacitate şi eficienţă a acestuia: i) 
documentarea cu evidenţe din teren, de la „firul ierbii” pentru a răspunde cât mai adecvat 
nevoilor reale de reformă, ii) utilizarea modelelor de bună practică existente (ar fi indicat ca 
rezultatele obţinute în 20 de ani de reformă să fie capitalizate) şi iii) abordarea sistemică, 
multidimensională, pe toate palierele necesare a fi reformate şi nu doar secvenţial pe 
unele dintre părţile componente.  
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5. MANAGEMENTUL DE CAZ (DIAGNOZA, INTERVENTIE SI EVALUARE)  
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
Complexitatea managementului de caz poate fi mai bine înţeleasă prin delimitarea 

caracteristicilor specifice acestuia.  
O abordare din această perspectivă au întreprins-o Ridgely şi Willenbring (1992), 

care au analizat cinci modele ale managementului de caz pornind de la o serie de 12 
dimensiuni:  

1) durata;  
2) frecvenţa contactului cu clientul;  
3) proporţia numărul de cazuri pentru un angajat;  
4) focalizarea pe serviciu;  
5) tipul de serviciu;  
6) disponibilitatea;  
7) locul;  
8) direcţionarea clientului;  
9) advocacy şi îndrumarea spre servicii alternative;  
10) nivelul de instruire în management de caz ;  
11) autoritatea în managementul de caz ;  
12) structura echipei managementului de caz.  

Aceste dimensiuni pot folosi la organizarea managementului de caz şi la evaluarea 
sa prin operaţionalizarea fiecărei dimensiuni. 

 
1. Durata cazului 
Această dimensiune a managementului de caz este dependentă de caracteristicile 

programului, de efectele anticipate ale intervenţiei şi de resursele disponibile.  
 
Exemplu,  
În cazul intervenţiei în situaţie de criză, care urmăreşte evitarea abandonului şi 

instituţionalizarea copilului, durata acesteia este limitată de la câteva săptămâni 
până la câteva luni. Intervenţia asistentului social este temporară şi urmăreşte 
echilibrarea sistemului client prin sprijin, suport moral şi material, identificarea 
unor soluţii, mobilizarea resurselor clientului etc.  

Furnizorii de servicii sociale folosesc această dimensiune a managementului de caz 
pentru a stabili reguli clare pentru toţi potenţialii beneficiari ai serviciului respectiv.  

Exemplu,  
Cele mai multe centre maternale din România au stabilit perioada de maxim şase 

luni de găzduire şi asistenţă pentru mame şi copil şi, în cele mai numeroase cazuri, 
perioada de trei luni de urmărire post găzduire; managementul de caz în programe de 
adopţie naţională fixează, conform legislaţiei, termenul-limită de doi ani de urmărire 
post adopţie etc. 

Există situaţii în care toate cazurile instrumentate într-un anumit serviciu social au o 
perioadă de asistenţă raportată nu la un termen-limită, ci la nevoile clientului. Cazul este 
considerat încheiat atunci când beneficiarul serviciului oferit nu mai are nevoie de acesta. 

 De exemplu, în cadrul programelor de integrare profesională a tinerilor ce au 
terminat o forma de educaţie vocaţională, managementul de caz este oferit numai 
până în momentul în care clienţii şi-au găsit un loc de muncă; consilierea pre- şi 
posttestare HIV are o durată limitată în cazul în care persoana testată nu este 
seropozitivă, nu mai are nevoie de suport oferit în cadrul acestui serviciu etc. 



 

 
 

Pentru unele programe, sunt oferite servicii profesioniste pe o perioadă stabilită în 
funcţie de limita minimă de timp în care trebuie oferite servicii pentru diferite categorii de 
clienţi.  

Exemplu  
Există programe de reintegrare a foştilor deţinuţi care beneficiază de servicii de 

consiliere pe o perioadă de minim şase luni; alte programe, cum ar fi reintegrarea 
socială a victimelor traficului de fiinţe umane, care stipulează asistenţă pentru 
perioade mai mari (minim 12 luni).  

Aceste perioade minime pentru asistenţă sunt stabilite în funcţie de rezultatele obţinute 
în programe similare. Este adevărat că, uneori, limitele acestea sunt dependente şi de 
resursele materiale, financiare şi umane disponibile, dar e important ca aceste limitele să 
fie fixate în funcţie de rezultatele maxime pe care le poate avea intervenţia specializată şi 
de reducerea riscului de recidivă. 

 
 Din cercetările privind supervizarea apreciativă putem observa că o intervenţie pe o 

perioadă mai scurtă de trei luni pentru reducerea riscului de abandon al copilului este 
ineficientă. 

De asemenea, există servicii sociale care nu au fixată o limită de timp ca formă 
de management al intervenţiei.  

Exemplu  
Cele mai multe programe de acest fel se adresează diferitelor categorii de 

persoane dependente: persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, în general 
asistaţi ai căror probleme se pot doar remedia dar nu dispar în 
totalitate(dizabilitatea, vârsta) etc.  

Managementul de caz nu stabileşte o limită minimă sau maximă, nici o perioadă 
optimă pentru intervenţiile specializate. Acestea sunt oferite în funcţie de nevoi, dar şi 
de potenţialul beneficiarilor.  

Am văzut că, în condiţiile în care nu sunt dezvoltate anumite servicii pentru diferite 
categorii de persoane, practica asistenţei sociale ne ajută şi chiar ne obligă să ajungem la 
stabilirea unor durate optime de intervenţie.  

De aceea, atunci când nu dispunem de multă experienţă în oferirea unor servicii 
specializate, este necesară evaluarea periodică a activităţilor desfăşurate, a 
rezultatelor de implementare şi a celor de impact pentru stabilirea acestei perioade 
optime de intervenţie. 

 
2.Intensitatea frecvenţei contactului cu clientul 
 

Analizând ceea ce se întâmplă în relaţia manager de caz - client, ne dăm seama că 
frecvenţa întâlnirilor are un rol important atât în stabilirea şi consolidarea relaţiei, 
cât şi în evitarea dependenţei care se dezvoltă în general în această relaţie.  

Teoreticienii şi practicienii asistenţei sociale consideră că această frecvenţă poate fi 
stabilită atât în funcţie de nevoile clientului, de potenţialul său, cât şi de rezultatele 
aşteptate într-o anumită perioadă limitată. 

 Sunt programe în care managerul de caz se întâlneşte zilnic cu clientul său, mai 
ales în anumite perioade (de exemplu, poate fi un caz în situaţie de criză ce debutează cu 
întâlniri zilnice, plasamentul unui copil la asistentul maternal presupune contacte zilnice 
imediat după plasament, la fel şi consilierea unei persoane instituţionalizate, mai ales în 
prima perioadă.  

 



 

 
 

 
Alte servicii sociale presupun întâlniri lunare sau chiar trimestriale. 
 Exemplu 
evaluarea progresului înregistrat în cazul unei adopţii naţionale se face 

trimestrial.  
Sunt şi servicii în care managementul de caz se stabileşte de la o intervenţie la alta, 

în funcţie de nevoile clienţilor, fără a exista o frecvenţă standard stabilită.  
Servicii mobile oferite la domiciliu pentru copiii cu dizabilităţi oferă un exemplu 

în acest sens ; sunt situaţii în care managerul de caz se deplasează săptămânal, în 
altele lunar, în funcţie de nevoile fiecăruia în parte, şi rolul acestuia este de a 
contacta şi a coordona echipa de specialişti ce oferă servicii specifice (logopedic, 
kinetoterapie, ergoterapie etc.). 

 
3. Proporţia numărul de cazuri pentru un manager de caz 
 

Calitatea şi eficienţa unui manager de caz sunt condiţionate şi de numărul de 
clienţi pentru care lucrează. De aceea, încărcătura cazuistică trebuie să fie fixată în 
funcţie de tipologia clienţilor, de specificul serviciilor, de obiectivele intervenţiei.  

 
Se consideră o proporţie mică de cazuri pentru un număr mediu de 18-20 de cazuri 

active raportate la un manager de caz.  
Este exemplul unui asistent social ce se ocupă de o reţea de asistenţă 

maternală pentru care oferă servicii diverse. Peste acest număr, practica a 
demonstrat că eficienţa şi calitatea serviciilor oferite de asistentul social scade 
vizibil.  

Proporţia numărului de cazuri este mare dacă managerul de caz lucrează cu un 
număr mare de persoane, fără să fie afectată calitatea serviciilor oferite; de exemplu, un 
număr mediu de 45 de cazuri active de cazuri de familii aflate în programe de prevenire a 
abandonului şi a instituţionalizării prin menţinerea copilului în familie poate fi considerat 
optim;  

 
 
Un număr mai redus de cazuri înseamnă slaba ocupare a poziţiei de către 

asistentul social, iar un număr mai mare reprezintă o piedică în oferirea unor 
servicii de calitate. 

 
4.Tipul de serviciu 
 
În funcţie de tipul de serviciu oferit, se poate vorbi de un management de caz prin 

care se asigură de către aceeaşi instituţie o paletă largi de servicii pentru clienţi, de un 
management al serviciilor oferite de alte instituţii, de management de caz în cadrul unor 
servicii specializate.  

Un criteriu utilizat pentru specificarea unor categorii diferite de management de caz 
este cel referitor la numărul persoanelor care primesc în acelaşi timp servicii de la 
managerul de caz; din acest punct de vedere, întâlnim servicii oferite grupurilor de 
clienţi cum ar fi: 

• grupurile de suport,  
• grupurile terapeutice,  
• grupurile de educaţie parentală etc.  



 

 
 

şi servicii personalizate cum ar fi serviciile de consiliere şi sprijin pentru femeia 
gravidă predispusă la abandonul copilului. 

5.Disponibilitatea 
 

Există servicii sociale care oferă asistenţă 24 de ore pe zi, cum ar fi: 
adăposturile pentru victimele violenţei domestice, centrele de primire în regim de 
urgenţă, prevenirea şi combaterea abuzului asupra copilului, telefoanele de tip help-
line etc,  

 
Alte servicii sunt oferite doar în timpul programului obişnuit de lucru (de exemplu, 

serviciul de consiliere şi sprijin pentru părinţi, serviciul de prevenire a abandonului) şi altele 
sunt în timpul de lucru normal şi atunci când apar evenimente deosebite (de exemplu, 
serviciul de protecţie a copilului în regim de asistenţă maternală). 
 
 6. Locaţia unde se oferă serviciul 
 
Din perspectiva locaţiei serviciilor oferite, întâlnim: 

 
a) servicii oferite la birou (de exemplu, servicii de consiliere a victimelor violenţei 

domestice, a tinerelor mame, servicii de informare etc.); 
b) servicii oferite la birou şi pe teren (serviciul de adopţie, care presupune lucrul cu 

familia, inclusiv evaluarea acesteia la domiciliu, serviciul de asistenţă maternală, 
serviciul de intervenţie în caz de abuz asupra copilului etc.); 

c) servicii oferite numai la domiciliul clienţilor (servicii mobile pentru copiii cu 
dizabilităţi şi părinţii acestora, servicii la domiciliu pentru persoane de vârsta a treia 
etc.); 

d) servicii oferite prin telefon şi Internet (servicii telefonice de tip help-line 
consiliere on-line, servicii de informare şi consultanţă etc.); 

e) servicii oferite în comunitate, în principal campaniile de informare-educare-
comunicare, de mobilizare a comunităţii, campaniile de sensibilizare a comunităţii etc. 

 
7.Orientarea clientului 
 

Din acest punct de vedere, managementul de caz este influenţat de modul în care sunt 
direcţionaţi clienţii spre diferite servicii sociale; în unele cazuri, clienţii sunt orientaţi 
spre servicii oferite în comunitate de alţi furnizori de servicii; în altele, sunt direcţionaţi 
spre servicii oferite de organizaţie şi, nu în ultimul rând, există situaţii în care clienţii sunt 
sprijiniţi să-şi stabilească obiective, să-şi planifice şi să decidă în ceea ce priveşte 
desfăşurarea unor activităţi.  

 
Cu alte cuvinte, această dimensiune a managementului de caz clarifică, în final, cine 

sprijină clientul pentru a-şi rezolva problemele; poate fi organizaţia din care managerul de 
caz face parte, pot fi alte instituţii din comunitate sau însuşi clientul. 

 



 

 
 

8. Advocacy şi îndrumarea spre servicii alternative 
 

Advocacy este un set de activităţi destinate sprijinirii clienţilor sau beneficiarilor de 
servicii sociale pentru a-şi rezolva problemele prin influenţarea deciziei la nivelul 
autorităţilor.  

Cele mai răspândite forme de advocacy realizate de managerii de caz sunt: 
advocacy de caz şi advocacy de grup.  

Primul proces vizează ajutarea unei persoane dezavantajate, vulnerabile sau 
marginalizate prin activităţi specifice de influenţare a deciziei autorităţilor.  

Al doilea vizează modificarea unei situaţii care afectează un număr mai mare de 
persoane şi care presupune promovarea adoptării unor noi practici instituţionale, a 
modificărilor legislative etc.  

Managerul de caz se implică în advocacy de grup atunci când descoperă 
elemente comune la un număr mare de persoane care generează o problemă, iar 
rezolvarea acesteia presupune o intervenţie colectivă.  

Practic, acest proces urmăreşte creşterea accesului persoanelor la serviciile oferite în 
cadrul comunităţii, promovarea unor noi servicii care să răspundă unor nevoi ale populaţii 
şi unor cereri explicite pentru astfel de servicii, găsirea unor alternative în situaţia în care 
nu există suficiente servicii comunitare, stimularea, susţinerea şi acompanierea clienţilor 
în obţinerea drepturilor legale.  

 
9. Nivelul de instruire în management de caz 
 
În standardele de calitate privind managementul de caz sunt prevăzute condiţii în 

ceea ce priveşte pregătirea şi nivelul de studii ale managerilor de caz; standardul 9 (vezi 
Anexa 4 Legea 272/2004) prevede explicit aceste condiţii pentru ca o persoană să fie 
manager de caz :  

• să aibă studii superioare în asistenţă socială şi experienţă de cel puţin trei ani 
în servicii pentru copil şi familie ;  

• au prioritate la angajare profesionişti cu pregătire specială în managementul 
de caz şi cei cu experienţă specifică pe serviciul respectiv.  

Standardele minime obligatorii în managementul de caz acceptă şi posibilitatea ca 
persoanele care au studii socioumane, altele decât de asistenţă socială, să ocupe poziţia 
de manager de caz, dar trebuie să aibă „experienţă de cel puţin cinci ani în serviciile pentru 
copil şi familie" (Ordin nr. 69/2004), punând accent şi pe pregătirea specifică în 
managementul de caz.  

 
10. Autoritatea în managementul de caz 
 

Autoritatea managerului de caz este dată şi de poziţia sa de intermediar între clienţi 
şi diferite servicii sociale, de funcţiile pe care le îndeplineşte în instrumentarea cazurilor. 

Managerul de caz „asigură implicarea şi conlucrarea, pe parcursul tuturor 
etapelor managementului de caz, a unei echipe de profesionişti, de regulă 
multidisciplinară şi, după caz, inter-instituţională, precum şi intervenţia punctuală a 
unor specialişti colaboratori atunci când este necesar" (Ordin nr. 69/2004).  

Managerul de caz este responsabil cu această colaborare instituţională şi reprezintă 
un motor pentru integrarea serviciilor existente în comunitate, pornind de la nevoile 
clienţilor şi de la identificarea modalităţilor de rezolvare a problemelor acestora.  



 

 
 

Din acest punct de vedere, această dimensiune a managementului de caz identifică 
grade diferite de autoritate în serviciile sociale ; există servicii în care managerul de caz are 
autoritate ridicată şi control administrativ, în alte servicii managerii de caz au puţină 
autoritate, mai mult o funcţie de persuasiune şi mediere, iar în altele au inclusiv autoritate 
financiară.  

Autoritatea managerului de caz este construită de modul în care managementul 
instituţiei gândeşte serviciile oferite şi rolul managerului de caz în cadrul acestor servicii. 
 

11. Indicatori ai calităţii managementului de caz 
 
Managementul de caz are ca scop eficientizarea intervenţiei sociale pentru îmbună-

tăţirea calităţii serviciilor prin referire la resursele comunitare, îndeplinirea planificării, 
obţinerea rezultatelor dorite, evaluarea practicii sociale întreprinse în cadrul lucrului de 
caz, modul de organizare şi eficienţa lucrului în echipă, colaborarea cu factorii implicaţi în 
rezolvarea problemei clientului, educaţia familială şi individuală şi întreprinderea unor 
campanii de advocacy de caz sau de grup. 

Calitatea managementului de caz poate fi măsurată şi apreciată în funcţie de trei direcţii 
principale:  

a) nivelul rezolvării problemei; 
 b) procesul de management;  
c) satisfacţia clientului. 
 
a) Nivelul rezolvării problemei poate fi evaluat prin modul în care au fost stabilite 

obiective tangibile şi gradul de atingerea acestora, prin măsurarea schimbărilor 
intervenite în situaţia beneficiarului în funcţie de obiective stabilite şi prin sesizarea 
schimbărilor din comportamentul beneficiarului şi reducerea dependenţei faţă de 
serviciile oferite.  

Pentru a evalua modul în care serviciile au răspuns nevoilor clienţilor şi impactul pe 
care l-a avut serviciul oferit beneficiarilor, se stabilesc indicatori cantitativi şi calitativi capabili 
să măsoare modificările survenite în rândul clienţilor serviciilor sociale.  

La acest nivel, este vorba despre o evaluare de impact care măsoară modificări, în 
funcţie de indicatori obiectivi,  

b) Procesul de management - calitatea acestuia poate fi măsurată prin nivelul 
costurilor serviciilor oferite către beneficiar (calculul cost per beneficiar), prin 
evaluarea nivelului de utilizare a resurselor disponibile şi aprecierea adecvării 
serviciilor oferite la nevoile clientului.  

Pentru evaluarea procesului de management pot fi utilizate mai multe criterii: al 
pertinenţei, al conformităţii, al eficacităţii şi al eficienţei.  

Criteriul pertinenţei are ca efect adecvarea dintre obiectivele propuse pentru 
rezolvarea problemei clienţilor şi activităţile întreprinse în cadrul procesului de 
management de caz.  

Criteriul conformităţii urmăreşte să aprecieze măsura în care ceea ce se 
desfăşoară este conform activităţii dorite.  

De multe ori, există tendinţa de a face o disociere între ceea ce se face efectiv 
şi ceea ce se afirmă.  

Orice evaluator a procesului de management din cadrul instituţiei sau din afara ei 
trebuie să urmărească în detaliu dacă activitatea care se desfăşoară este conform 
exigenţelor afirmate ale serviciului în cauză.  



 

 
 

Urmărirea acestui criteriu conduce, în primul rând, la aprecierea calităţii serviciilor 
sociale propuse.   

Criteriul eficienţei este, poate, cel mai cantitativ criteriu deoarece urmăreşte 
măsurarea modului în care activitatea desfăşurată în managementul de caz produce 
rezultatele aşteptate în cadrul celui mai bun raport posibil calitate/cost. 

 
c)Satisfacţia clientului - este evaluat modul în care beneficiarul caracterizează 

serviciile primite, gradul de satisfacţie faţă de acestea şi faţă de rezultatele obţinute.  
Analiza modului cum percep clienţii serviciile sociale oferite de agenţie este un 

indicator al oricărui proces de evaluare a calităţii acestor servicii. 
Cerinţele managementului de caz creează condiţii pentru îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor oferite de diferite instituţii de asistenţă socială şi adaptarea permanentă a 
acestora la nevoile şi solicitările existente.  

Din punctul de vedere al macropracticii în asistenţa socială, managementul de caz 
reprezintă o orientare personalizată către client şi o premisă importantă a dezvoltării unor 
servicii integrate pentru diferite categorii de populaţii vulnerabile şi defavorizate, 
considerate mai eficiente şi mai puţin costisitoare.  

Modelele prezentate reprezintă o încercare de clasificare pe baza unor documentări 
teoretice şi a unei experienţe practice, de promovare a unor noi modele de acţiune 
capabile să dezvolte capacităţi instituţionale şi personale de răspuns la situaţiile cu care 
se confruntă asistenţii sociali în practica lor profesională. 

 
 



 

 
 

INSTRUMENTE DE EVALUARE ŞI INTERVENŢIE 
 
A. Ghid pentru evaluarea familiei în studiu şi întocmirea planului de intervenţie 
  
 I. Faza iniţială 
 Descrierea sistemului client - familia 
 I.Explorare 

1.Natura trimiterii - cum a ajuns asistatul la instituţie 
 2.Problema aşa cum este percepută de asistat 

3.Problema aşa cum este ea definită de sisteme semnificative cu care 
interacţionează sistemul asistatului. 

 4.Problema aşa cum este percepută de asistentul social 
  a.evaluarea realităţii obiective a asistatului 
  b.evaluarea realităţii subiective a asistatului 
 5.Problema asupra căreia se va lucra: 

a.problema sau partea problemei pe care asistatul o consideră cea mai 
importantă sau cu care asistatul vrea să înceapă 
b.problema sau partea problemei considerată de asistentul social cea mai 
critică sau care trebuie tratată mai întâi 
c.problema sau partea problemei, care în baza judecăţii asistentului social 
poate fi cel mai repede soluţionată 
d.problema sau partea problemei care se încadrează în interiorul limitelor  

  mediului/ locului de muncă 
 II.Capacitatea sistemului asistatului - familiei 
 Pentru această secţiune se va evalua sistemul familiei asistate urmând una din 
secţiunile de mai jos: 

a.stadiul ciclului vieţii familiale al familiei respective şi problemele cu care se 
confruntă sau problemele ce se interferează, provoacă sau interacţionează 
problema actuală 
b.contextul cultural al familiei şi relevanţa acestuia pentru problema curentă 

  c.rolurile membrilor familiei 
  d.regulile familiei 
  e.graniţele familiei 
  f.subsisteme ale familiei 

g.eficacitatea satisfacerii nevoilor emoţionale ale membrilor familiei 
  h.scopurile membrilor familiei 
  i.valorile familiei 
  j.situaţia socio-economică 
  k.nivelul de educaţiea membrilor familiei 
 III.Stabilirea contactului cu sistemul familial 
 Împreună cu asistatul, familia acestuia asistentul social participă la definirea 
problemei, explorarea şi evaluarea, stabilirea priorităţilor şi a planului de intervenţie, a 
stategiei iniţiale: 
  a.împărtăşirea definirii problemei curente 
  b.acordul mutual asupra scopurilor şi sarcinilor 
  c.acordul asupra planului de intervenţie 
  d.rolurile asistatului şi a asistentului social 
  e.aspectele culturale care vor fi luate în considerare 
  f.motivaţia asistatului şi a familiei acestuia 



 

 
 

  g.metodele de intervenţie ce vor fi folosite 
  h.timpul de lucru ce va fi alocat acestei probleme. 
  
 II. Faza orientată spre schimbare/intervenţie 
 În această secţiune asistentul social va trebui să prezinte un plan pentru 
desfăşurarea muncii cu asistatul, respectiv familia, bazată pe diagnosticarea problemei 
evaluate în faza iniţială.Această stategie ar trebui să indice dacă planul de intervenţie va 
trata: 
  a.tranziţiile vieţii 
  b.problemele legate de nevoi şi mediu 
  c.modelele de comportament maladaptative  (defectuoase) 
  d.scopurile ( de preferat prezentate sub forma unui tabel) 
Problema iniţială 
sau părţi ale 
problemei 

Scopul/Obiectivul de 
preferat bine formulate şi 
realiste 

Intervenţia 
detailată în paşi 
mici 

Termenul limită 
pentru realizarea 
obiectivului propus 

 
  
III. Faza de încheiere - terminarea relaţiei de asistenţă socială 
  
 În această etapă asistentul social trebuie să poată răspunde la următoarele 
întrebări: 

• Care este planul său pentru a încheia relaţia de asistenţă? 
• Ce factori ar indica necesitatea încheierii relaţiei? 
• Cum s-ar putea pregăti atât asistatul cât şi asistentul social pentru încheierea 

relaţiei? 
• Ce preocupări por exista privind incheierea relaţiei de asistenţă socială atât din 

partea asistatului cât şi a asistentului social? 
 
B. Model de sumarizare a diagnosticului şi intervenţiei sociale în cadrul familiei 

 
 1. Structura familiei 

a.date personale şi familiale 
  b.forma legală 
  c.componenţa numerică 
  d.date de stare civilă 
 2. Istoricul familiei 
  a.când s-a constituit familia/cuplul 
  b)evenimentele importante din viaţa familiei 
  c)crizele prin care a trecut familia 
 3. Starea de sănătate a familiei 

a.existenţa unei deficienţe  
  b.disfuncţii ale familiei ca urmare a unor accidente sau boli 

c.expertiza medicală a capacităţii de muncă şi acţiunile de reintegrare 
profesională a persoanelor cu dizabilităţi 



 

 
 

d.capacitatea familiei de a asigura condiţii optime pentru restabilirea sănătăţii 
şi capacităţii de muncă 
e.problemele familiale sau dezorganizarea datorate prezenţei persoanelor cu 
deficienţă senzorială, motorie sau neuro-psihică. 

 4. Funcţionarea socio-economică a familiei 
a. condiţiile de locuit 

  b.forma de proprietate a locuinţei 
  c.dotarea cu utilităţi a familiei (mobilier,aparatură electronică) 
  d.condiţiile de igienă a locuinţei 
  e.status economic 
  f. veniturile şi cheltuielile familiei 
 5. Relaţiile familiale 

a.funcţionarea personală în interiorul familiei 
  b.relaţiile dintre soţi/parteneri; funcţionarea maritală 
  c.relaţiile dintre generaţii 
  d.relaţiile dintre persoanele cu deficienţe şi ceilalţi membrii ai familiei 
 Starea civilă a mamei 

• adolescentă-mamă 
• singură 
• necăsătorită 
• divorţată 
• văduvă 
• separată temporat sau părăsită de soţ 
 

 Starea civilă a tatălui 
• văduv 
• părăsit sau separat de soţie 
• divorţat, are sau nu are în sarcină creştereaşi educarea copiilor 

 
 6. Funcţionarea parentală: carenţe educativ pedagogice 
 - încredinţarea copiilor în caz de divorţ 
 
 7.Starea morală a familiei 

a.alcoolism sau alte toxicomanii 
  b.vagabondaj 
  c.cerşetorie 
  d.prostituţie 

 
8.Forme de intervenţie socială pentru rezolvarea problemelor familiei 
 

  a.intervenţii directe 
  b.informarea şi trimiterea la alte instituţii 
  c.managementul cazului 
  d.munca în echipă 
  e.intervenţii indirecte 
 
  



 

 
 

C. Dimensiuni ale intervenţiei în cadrul familiei 
 
 

DIMENISIUNI NOŢIUNI CHEIE 

 
1. Rezolvarea problemei 

Există două tipuri de 
probleme:intrumentale şi afective 
Procesul are şapte etape: 
1.identificarea problemei 
2.comunicarea problemei persoanei 
potrivite 
3.dezvoltarea acţiunilor alternative 
4.alegerea strategiei de acţiune 
5.intervenţia/acţiunea 
6.urmărirea sau monitorizarea intervenţiei 
7.evaluarea rezultatelor 
Postulat: 
-cel mai eficient: realizarea celor 7 etape 
-cel mai ineficient: imposibilitatea 
recunoaşterii problemei, nu se poate 
atinge nici prima etapă 



 

 
 

2. Roluri -Două tipuri de funcţionare a familiei: 
necesare şi altele 
-Două spaţii de funcţionare a familiei: 
instrumentală şi afectivă 
-Grupuri de funcţionare familială necesare 
A.Instrumentale 
 1.asigurarea bunurilor materiale 
B.Afective 
 1.îngrijire şi sprijin 
 2.obţinerea plăceri sexuale pentru adulţi 
C.Mixte 
 1.dezvoltarea deprinderilor practice 
necesare vieţii de zi cu zi 
 2.sisteme de sprijin şi organizare 
-Alte acţiuni familiale 
Adaptarea bună sau mai puţinbună la 
mediul schimbat. 
-Măsurarea funcţionării rolurilor se 
întâmplă prin observarea modului în care 
sunt împărţite responsabilităţile în cadrul 
familiei, cum este abordată problematica 
răspunderii. 
Postulat: 
-cel mai eficient: când funcţiile familiale 
sunt bine definite şi responsabilitatea vine 
din interior 
-cel mai puţineficient: când funcţiile 
familiale nu sunt împărţite sau/şi 
responsabilitatea fiecărui membru nu este 
definită. 

3. Sensibilitatea afectivă 
 

-Există două grupe: sentimente de 
bunăstare şi sentimentele ce apar în 
situaţii de criză 
Postulat: 
-cel mai eficient: când gama totală de 
reacţii corespunde în intensitate şi calitate 
cu stimulii declanşatori 
-cel mai puţineficient: când această gamă 
este foarte restrânsă (1-2 sentimente) 
şi/sau denaturată prin intensitate şi calitate 
faţă de stimulul declanşator. 



 

 
 

4. Implicarea afectivă Scala implicării conţine şapte situaţii: 
1.lipsa implicării 
2.implicarea lipsită de sentimente 
3.implicarea inconsistentă 
4.implicarea narcisistă 
5.implicarea empatică 
6.implicarea exagerată 
7.implicarea simbiotică 
Postulat: 
-cel mai eficient: implicarea empatică 
-cel mai ineficient: implicarea simbiotică şi 
lipsa implicării 

Controlul comportamental Se referă la trei situaţii: 
1.situaţii periculoase 
2.trăirea şi exprimarea nevoilor şi 
impulsurilor psihologice (mâncatul, băutul, 
dormitul, agresivitatea, sexul) 
3.comportamentul interpersonal social în 
cadrul şi în exteriorul familiei. 
Standardul comportamentului aprobat este 
definit de patru stiluri: 
-rigid 
-flexibil 
-laissez-faire sau permisiv 
-haotic 
Postulat: 
-cel mai eficient: stilul flexibil 
-cel mai puţineficient: stilul haotic 

(Adaptat după N.B.Epstein - D.S.Bishop, pe baza modelului McMaster) 
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APLICAŢII 
 
TEMA 1 

1. Analizarea şi dezbaterea fiecărui titlu din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene  

2. Analizarea şi dezbaterea fiecărui titlu din DECLARATIA UNIVERSALA A 
DREPTURILOR OMULUI  

 
TEMA 2 

1. Dezbaterea pe marginea subiectului scăderea natalităţii si eficientizarea 
politicilor pro-nataliste. 

2. Analizarea modelelor de politici familiale în uniunea Europeană 
3. Prezentarea unor situaţii de discriminare în funcţie de gen 

 
TEMA 3 

1. Analizarea si dezbaterea RAPORTUL AL FEDERATIEI ORGANIZATIILOR 
NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL – FONPC 

 
TEMA 4 

1. Identificarea situatiilor de risc în cazul familiei şi a copilului. 
 
TEMA 5 

1.Prezentarea unui itemilor managementului unui caz în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului 

2. Identificarea modalitaţilor de aplicare a managementului de caz (pe un caz 
real sau fictiv) în concordanţa cu standardele minime obligatorii privind 
managementul de caz în protecţia copilului. 
 
 
APLICAŢII  
 
TEMA 1. Analizarea şi dezbaterea fiecărui titlu din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene  
 
-vezi anexele 1 şi 2 CD 
 
TEMA 2 : Cum ajungem la egalitate de şanse? 
 

1. Cu ajutorul legilor, instituţii şi organizaţii de profil a codurilor de etică 
a. Legi: 

· Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de 
femei (CEDAW), 1979 

· Declaraţia de la Bejing a Conferinţei Mondiale privind condiţia femeilor în 
lume, 1995 

· Carta Socială Europeană, 1996 
· Legea privind acordarea concediului paternal, nr. 210/1999 
· Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 



 

 
 

tuturor formelor de discriminare 
· Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
· Constituţia României, 2003 
· Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie 

b. Instituţii: 
· Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), din 2001. 
· Agenţia Naţională pentr Egalitate de anse (ANES), 20052009, 

actual în subordina Guvernului. 
c. Organizaţii de profil 

· Societea de Analize Feministe AnA44 
· Centul Parteneriat pentru Egalitate 
· Centul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen FILIA 
· Centrul Educaţia 2000+. 
· Asociaţia Femeilor Rome 
· Romani Cris 
· Fundaţia anse Egale pentru Femei 
· Pro Women. 
· Asociaţia Femeilor din România 
· Organizaţii ale femeilor în partidele politice din România 

d. Coduri de etică 
Codurile de etică sunt de regulă profilate pe tipul de instituţii sau firme în 

care acestea se aplică. Ele prebuie să conţină prevederi explicite privind: 
· Nediscriminarea femeilor 
· Politicile afirmative ale firmelor şi instituţiilor pentru asigurarea egalităţii de 
şanse (vezi mai jos). 
· Prevederi privind prevenirea şi sancţionarea hărţuirii sexuale (vezi mai jos). 

2. Cu ajutorul politicilor educaţionale 
a. Acţiunea afirmativă 

Acţiunea afirmativă desemnează orice politică instituţională menită să deschidă domenii 
tradiţional dominate de bărbaţi. Ea constă în următoarele: 
(1) proporţia angajaţilor (admişilor) întro firmă, şcoală, facultate etc să fie echivalentă cu 
proporţia candidaţilor funcţie de sex;  
(2) la competenţă egală, între femei şi bărbaţi sunt preferate femeile;  
(3) interzicerea segregării pe sexe a locurilor de muncă şi a publicităţii făcute acestora;  
(4) creşterea salariilor în domeniile dominate de femei pe principiul valorii comparabile (a 
muncilor desfăşurate în aceste sectoare dominate de femei, care sunt mai prost plătite, în 
comparaţie cu muncile desfăşurate în sectoare bine plătite vezi de exemplu scăderea 
comparativă a salariilor în mediul universitar pe măsura feminizării acestuia). 

Argumentele aduse împotriva acţiunii afirmative pot fi rezumate după cum urmează: 
1. Favorizarea femeilor în numele unei nedreptăţi trecute (a unei discriminări trecute) 
înseamnă nedreptăţirea prezentă a bărbaţilor. Dacă orice discriminare este prima facie 
condamnabilă, atunci şi acţiunea afirmativă este condamnabilă. 
2. Mecanismele pieţii trebuie lăsate să acţioneze nestingherit. Faptul că femeile tind să se 
concentreze în sectoare prost plătite, sau că unele preferă munca casnică, este alegerea 
lor personală. Dacă doresc să fie mai bine plătite să se orienteze spre munci mai bine 
plătite. Principiul valorii comparabile a muncilor (din sectoare cu diferenţe de salarii 
semnificative) nu trebuie aplicat. 



 

 
 

3. Acţiunea afirmativă nu conduce la reevaluarea muncii casnice. Ea este limitată la 
participarea femeilor la piaţa publică a muncii.şi ajută doar femeile care şi au construit o 
carieră care o aproximează pe cea a bărbaţilor.  
Argumentul major adus în favoarea acţiunii afirmative este următorul: atât timp cât 
realitatea produce inegalităţi, acţiunea afirmativă este necesară astfel încât prin 
intermediul ei să se recupereze distanţele create artificial (prin caracterul părtinitor al 
instituţiilor existente etc) între femei şi bărbaţi. Faptul că legea consfiinţeşte egalitatea între 
cele două sexe nu înseamnă că egalitatea este reală. Discriminările trecute se reflectă în 
prezenta inegalitate de şanse, în ciuda cadrului legislativ egalitar; de aceea, principiul 
meritocratic (conform căruia femeile nu ar trebui promovate prin acţiuni afirmative) permite 
perpetuarea nedreptăţilor trecute în prezent. 
Unul dintre efectele cele mai benefice ale acţiunii afirmative este faptul că multe firme, 
companii, instuţii, organizaţii au adoptat în mod explicit principiul egalităţii de şanse la 
angajare. Dacă maximala acţiune afirmativă este mai puţin populară acum, moderatul 
principiu al egalităţii de şanse a câştigat tot mai mult teren. În universităţi problemele sunt 
legate de masculinizarea unor domenii (cele de bussines şi tehnice în special) şi 
feminizarea altor domenii (cele socioumane, 
în special). Ocupaţii întregi tind sprefeminizare şi scădere a veniturilor şi p restigiului, altele 
spre masculinizare, venituri şi prestigiu ridicate. Este, în acest caz, posibilă introducerea 
unui sistem de cote la admitere (de exemplu, minimum 40%, maximum 60% în funcţie de 
sex (preluare şi adaptare după Liliana Popescu, 2002). 

 
b. Limbajul nonsexist 

Este limbaj care prin expresiile şi conotaţiile sale asigură un tratament lingvistic egal, 
nedescriminatoriu atât femeilor cât şi bărbaţilor. 

Începând cu deceniul al optulea au fost elaborate şi editate ghiduri de limbaj 
nonsexist de catre o serie de organizaţii şi instituţii, în special organizaţii profesionale, şi 
de către universităţi. Treptat un număr din ce in ce mai mare de edituri au publicat 
asemenea ghiduri, mai ales în lumea angloamerican 
În societatea contemporană occidentală, cel puţin la nivelul discursului public, normele 
limbajului nonsexist sunt generalizate şi respectate. Aceste ghiduri trebuie să fie elaborate 
pentru fiecare limbă în parte şi nu pot fi traduse decât ca idee. Limbajul ne formează şi ne 
reflectă  gândirea deopotrivă. Pentru corectarea sexismului în limbaj Ghidurile recomandă 
anumite expresii (de plidă, folosirea pluralilui ei , în locul masculinului el pentru referenţii 
nonspecifici 
(de ex: cititorii, elevii în loc de cititorul,elevul), folosirea unor cuvinte şi expresii neutre în 
care substantivtul om este înlocuit de neutrul persoană. Limba română permite acordul de 
gen pentru cele mai multe profesii şi funcţii şef-şefă, profesor-profesoară. Folosirea 
masculinelor generice: copilul, elevul, omul, conducătorul, savatul, profesorul, ţăranul, nu 
face decat să întărească ideea că bărbaţii sunt adevăraţii reprezentanţi ai umanităţii, 
norma referenţială, iar femeile o deviere de la normă. Insistenţa asupra masculinizării 
termenilor de autoritate conduce la situaţii ridicole, de tipul celor întâlnite în presă: Soţul 
procurorului general al României a achiziţionat o maşină în rate.  Dacă fetele şi băieţii vor 
învăţa să facă în mod corect acorduri de gen nu le va mai apărea ca o ciudăţenie 
ocuparea unor poziţii de demnitate înaltă sau practicarea unor profesii de către femei, ci 
pur şi simplu o practică normală. (Adaptat după Otilia Dragomir, 2002). 

 
 
 



 

 
 

c. Cum trebuie reacţionat în cazuri de hărţuire sexuală? 
De obicei persoanele care hărţuiesc nu încetează până când nu li se atrage atenţia 

sau nu sunt sancţionate, iar victimele hărţuirii se sfiiesc să povestească astfel de 
experienţe de teamă că nu vor fi crezute sau că vor fi condamnate că au avut un 
comportament provocator care a atras hărţuirea. Prin urmare este necesar ca persoanele 
afectate de astfel de manifestări să fie încurajate să reclame astfel de cazuri. Ignorarea şi 
minimalizarea cazurilor de HS nu le face să dispară, ci dimpotrivă, conduc la  creşterea 
incidenţei lor. 
Hărţuirea sexuală poate fi oprită prin acţiuni personale directe: 
Răspunsuri directe, răspicat (tranşant) negative din partea celor afectaţi, fără scuze sau 
zâmbete intimidate. Dezaprobarea trebuie comunicată clar; Dac ă este greu să vorbim 
unui hărţuitor, îi putem scrie solicitândui să înceteze, păstrând o copie datată a scrisorii şi 
consultând în acest sens consilierul/a pe probleme de hărţuire; 
Consiliul de etică trebuie să păstreze un dosar al faptelor, pentru a putea verifica 
eventuala repetiţie din partea aceleiaşi persoane. 
În cazul minorilor, un adult: părinte, tutore, profesor poate şi adesea trebuie să preia 
aceste acţiuni în locul şi în numele victimei. 
Tentativa de corupere sexuală poate să fie oprită întrun mod asemănător. 
 
Răspunsul la incidente 
Dacă cineva se consideră afectat de HS se adresează persoanei desemnate să rezolve 
astfel de cazuri sau unei persoane care o poate reprezenta printro rezoluţie potrivităşi 
promptă (informală sau formal disciplinar 
O rezolvare informală înseamnă medierea unui acord între părţi, cu sau fără ca ele să se 
întâlnească direct. O plângere formală este adresată unui organism desemnat de către 
Consiliul de şcolii să dea rezoluţii disciplinare, în cazul nostru, Consiliul de etică, în 
cooperare cu un jurist. 
 
Confidenţialitatea 
Hărţuirea sexuală este o problemă foarte delicată. Consilierii pentru acest gen de 
probleme sunt persoanele instruite să dea sfaturi, să răspundă la întrebări, să rezolve 
cazurile minore şi incipiente şi să protejeze persoanele consiliate de orice indiscreţii care 
le-ar putea afecta. Ei pot să facă parte din Consiliile de etică, dar nu este obligatoriu. 
Consilierilor nu li se permite să dezvăluie conversaţiile pe această temă (decât în cazul 
unei lezări fizice sau a unei disturbări psihice semnificative ca urmare a hărţuirii) fără 
permisiunea expresă a persoanei care a solicitat consilierea sau a reprezentantului legal 
sau moral al acesteia. (Miroiu M., 2003) 
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TEMA 3 
Analizarea si dezbaterea RAPORTUL FEDERATIEI ORGANIZATIILOR 
NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL – FONPC 
 
-vezi anexa 3 CD 
 
 
 
TEMA 4 
1. Identificarea factorilor de risc si a situatiilor vulnerabile prezentate în RAPORTUL AL 
FEDERATIEI ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL – FONPC 
2. Identificarea soluţiilor viabile în funcţie de factorii de risc identificaţi în plan local în 
funcţie de cei relataţi în RAPORTUL AL FEDERATIEI ORGANIZATIILOR 
NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL – FONPC 
 
TEMA 5  
1. Dezbaterea itemilor standardului minim obligatoriu privind managementul de caz în 
protecţia copilului 

-vezi anexa 4 CD 

 



 

 
 

ANEXA 3 
JUDETUL ………………………………………………………………………………….. 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ…………………………………….. 
sau 
PRIMĂRIA………………………………………………………………………………… 
sau 
ORGANISM PRIVAT AUTORIZAT……………………………………………………. 
sau 
SECTORUL………………………………………………………………………………… 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
 
 

PLANUL DE SERVICII 
 

Numele si prenumele copilului ……………………………………………………………………. 
CNP…………………………………………………………………………………………………… 
Mama…………………………………………………………………………………………………. 
Tata………………………………………………………………………………………………… 
Alt reprezentant legal al copilului………………………………………………………………… 
Domiciliu………………………………………………………………………………………...…… 
Data realizarii/revizuirii planului de servicii …………………………………………………….. 
Dosar nr…………………………………………………………………………………………… 
Motivul întocmirii/revizuirii planului de servicii ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
Manager de caz/responsabil de caz ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………….. 
Membrii echipei si institutia din care provin ……………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
PRESTATII 

Tip Cuantum  Autoritatea locala 
responsabila 

Data de incepere Perioada de 
acordare 

     
     
     
     
     
 
SERVICII 

Tip Institutia 
responsabila 

Obiective 
generale 

Data de 
incepere 

Perioada de 
desfasurare 

Responsabil 
de 

caz/persoana 
responsabila 

Protectia 
copilului 

      
      
      
      
      
      

  



 

 
 

Educatie 
formala si non-
formala/in-
formala 

      
      
      
      
      
      

Sanatate 

      
      
      
      
      
      

 
Reabilitare 
 

      
      
      
      
      
      

Altele 

      
      
      
      
      
      

 
 
INTERVENTII 

Tip Institutia 
responsabila 

Obiective 
generale 

Data de 
incepere 

Perioada de 
desfasurare 

Responsabil 
de 

caz/persoana 
responsabila 

      
      
      
      
 
Manager de caz,   
Membrii echipei,   
Şef serviciu,     
Directorul instituţiei responsabile,(când managerul de caz e de la OPA)    
 
sau 
 
Responsabil de caz,   
Membrii echipei,   
Şef  serviciu,    
Managerul de caz,   
Directorul instituţiei responsabile,(când managerul de caz e de la OPA) 
 
 
 
 



 

 
 

 
JUDETUL/SECTORUL …………………………………………………………………… 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 
sau 
ORGANISM PRIVAT AUTORIZAT……………………………………………………. 
 
 

PLANUL INDIVIDUALIZAT DE PROTECTIE 
 

Numele si prenumele copilului……………………………………………………………………. 
CNP…………………………………………………………………………………………………. 
Masura de protectie………………………………………………………………………………… 

in baza Hotararii (CPC/instanta judecatoreasca) ……… 

……………………………………… nr/data……………………………………………………… 

……………………………………… 

Responsabil pentru aplicarea masurii de protectie………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Reprezentantul legal al copilului…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Domiciliu……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Data realizarii/revizuirii planului individualizat de protecţie……………………………………… 
Dosar nr………………………………………………………….…………………………………… 
Manager de caz……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..……………………………… 
Membrii echipei si institutia din care provin …………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRESTATII 

Tip Cuantum Autoritatea locala 
responsabila Data de incepere Perioada de 

acordare 
     
     
     
     
     
 
 



 

 
 

SERVICII 
Tip Institutia 

responsabila 
Obiective 
generale 

Data de 
incepere 

Perioada de 
desfasurare 

Responsabil 
de 
caz/persoana 
responsabila 

 
Protectia 
copilului 

      
      
      
      
      
      

Educatie 
formala si 
non-
formala/ 
Informala 

      
      
      
      
      
      

Sanatate 

      
      
      
      
      
      

Reabilitare 
 

      
      
      
      
      
      

Altele 

      
      
      
      
      
      

 
 
 
INTERVENTII 
Tip Institutia 

responsabila 
Obiective 
generale 

Data de 
inceper
e 

Perioada 
de 
desfasurar
e 

Responsabil 
de 
caz/persoana 
responsabila 

      
      
      
      
 
Manager de caz,   
Membrii echipei,   
Şef serviciu,           
Directorul instituţiei responsabile, 



 

 
 

Bibliografie: 
 

• Codul penal, Editura Hamangiu, 2010 

• Buzducea, D., 2005, Aspecte contemporane în asistenţa socială, Ed.Polirom, Iaşi, 
• Cojocaru, D., 2008, Copilaria şi construcţia parentalităţii. Asistenţa maternală in 

România, Ed.Polirom, Iaşi, 
• Cojocaru,Ş., Cojocaru, D., 2008, Managementul de caz în protecţia 

copilului.Evaluarea serviciilor şi practicilor din România, Ed.Polirom, Iaşi, 

• Muntean, A..,Sagebiel, J., 2007, Practici în asistenţa socială. România şi Germania, 
Ed.Polirom, Iaşi;  

• Mărginean I., 2004,Politica socială – studii 1990-2004, Ed. Expert, Bucureşti,; 

• Neamţu, G.,(coord.), 2003, Tratat de asistenţă socială, Ed.Polirom, Iaşi;  

• Profiroiu M. C-tin şi Iorga E., Manual de politici publice, Ed. Economică 

• Pop L. M. 2002,(coord.), Dicţionar de politici sociale, Ed. Expert, Bucureşti,; 

• Pop L. M, 2005,Politici sociale: elemente de teorie, analiză şi evaluare a 
politicilor sociale, Ed. Economică. Bucureşti,; 

• Roth-Szamoskozi,M.,1998, Protecţia copilului. Dileme, concepţii şi metode, 
Ed.Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca; 

• Rădoi, M. 2005,Evaluarea politicilor publice, Ed. Tratonic,  

• Zamfir Cătălin, Zamfir Elena (coord.), 1995,Politici sociale. România în context 
european, Ed. Alternative, Bucureşti,; 

• http://www.euractiv.ro/uniunea-
europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_18156/Protectia-familiei-in-Romania-
sprijin-financiar-dar-servicii-insuficiente.html 

 
 


	Pagina 1 si 2_Seria I
	Seria I
	DIAGNOZA PROBLEMELOR SOCIALE
	CAPITOLUL 1. NOŢIUNI  INTRODUCTIVE
	APLICAŢII PRACTICE
	CAPITOLUL 2.PROBLEME PERSONALE, PROBLEME PRACTICE ŞIPROBLEME SOCIALE
	2.1. Ce (care) sunt problemele sociale?
	2.2. Natura problemelor sociale. Perspective de abordare

	APLICAŢII PRACTICE
	CAPITOLUL 3. DIAGNOZĂ, DIAGNOSTIC, ANALIZĂ SWOT
	3.1. Diagnoza şi scopul său
	3.2. Paliere pentru  metodologia  cercetării problemelor sociale
	3.3. Criterii de alegere a unui model de diagnoză şi principalele interogaţii
	3.4. Diagnoza - factori şi durată
	3.5. Diagnoza - etape şi participanţi
	3.6. Diagnoza - metode de lucru, grupul ţintă şi obiective
	3.7. Diagnoza - oportunităţi şi riscuri
	3.8. Când apelăm la analiza SWOT

	APLICAŢII PRACTICE
	CAPITOLUL 4. DIAGNOZA PARTICIPATIVĂ A PROBLEMELOR SOCIALE
	4.1. Diagnoză, cercetare,  acţiune şi participare
	4.2. Proiect de diagnoză participativă: De ce iubesc bolnavii viaţa în spital

	APLICAŢII PRACTICE
	CAPITOLUL 5.DIAGNOZĂ, INTERVENŢIE ŞI EVALUARE
	5.1. Designul procedurilor de intervenţie
	5.2. Evaluarea programelor de intervenţie

	APLICAŢII PRACTICE
	BIBLIOGRAFIE
	COMUNICARE SI RELATII PUBLICE ON-LINE
	MODULUL 1. MUNCA ÎN ECHIPE INTERDISCIPLINARE COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPURILOR DE MUNCĂ
	1.1. CONCEPTUL DE GRUP DE MUNCĂ
	1.2. CARACTERISTICILE GRUPULUI DE MUNCĂ
	1.3. TIPURI DE GRUPURI DE MUNCĂ
	1.4. COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPULUI DE MUNCĂ
	1.5. TIPURI SPECIALE DE COMUNICARE ÎN CADRUL GRUPULUI DE MUNCĂ ŞEDINŢA

	MODULUL 2. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ
	2.1. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ PERSONALĂ
	2.2. NEVOI SPECIFICE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

	MODULUL 3. COMUNICAREA INTERACTIVĂ
	3.1. CARACTERISTICILE COMUNICĂRII INETRACTIVE
	3.2.  ABILITĂŢI ŞI TEHNICI ÎN COMUNICAREA INTERACTIVĂ

	MODULUL 4. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ
	MODULUL 5. PLANIFICAREA PROPRIEI ACTIVITĂŢI DE COMUNICARE
	5.1. COMUNICAREA ORALĂ
	5.2. PREGĂTIREA ŞI SUSŢINEREA UNEI PREZENTĂRI ORALE
	5.3. TIPURI DE INTERVIURI. INTERVIUL DE ANGAJARE
	5.4. PREGĂTIREA PENTRU INTERVIU

	MODULUL 6. MATERIALE SUPORT ÎN CADRUL COMUNICĂRII SCRISE
	6.1. REDACTAREA UNUI CURRICULUM VITAE
	6.2. REDACTAREA UNEI SCRISORI DE INTENŢIE/MOTIVAŢIE

	MODULUL 7. RELAŢIILE PUBLICE
	7.1. CONCEPTUL DE RELAŢII PUBLICE
	7.2. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE
	7.3. FACTORII DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE

	MODULUL 8. CAMAPANIILE DE RELAŢII PUBLICE
	8.1. CONCEPTUL DE CAMPANIE DE RELAŢII PUBLICE
	8.2. TIPURI DE CAMPANII DE RELAŢII PUBLICE
	8.3. PLANIFICAREA UNEI CAMPANII DE RELAŢII PUBLICE

	MODULUL 9. EVALUAREA REZULTATELOR CAMPANIEI DE RELAŢII PUBLICE
	9.1. EVALUAREA
	9.2. PRINCIPII DE BAZĂ ÎN EVALUARE
	9.3. COMPONENTE PRINCIPALE ALE EVALUĂRII ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE

	POLITICI SOCIALE PRIVIND PROTECŢIA FAMILIEI ŞI A COPILULUI
	1. NOŢIUNI  INTRODUCTIVE. CARTA DREPTURILOR OMULUI
	1.1. Istoricul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
	1.2. Conţinutul Cartei
	Bibliografie
	Legislaţie
	Bibliografie on-line

	2. POLITICI FAMILIALE ŞI DE GEN ÎN ROMÂNIA
	Bibliografie

	3. REFORMAREA SISTEMULUI DE PROTECŢIE A COPILULUI
	Bibliografie:

	4. PROTECŢIA COPILULUI AFLAT ÎN SITUAŢII DE RISC SAU  VULNERABILITATE
	4.1. Probleme sociale ale familiei
	4.2. Sărăcia
	4.3. Cauze medicale
	4.4. Cauze psiho-sociale
	4.5. Criminalitatea
	Bibliografie :

	5. MANAGEMENTUL DE CAZ (DIAGNOZA, INTERVENTIE SI EVALUARE)
	EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
	INSTRUMENTE DE EVALUARE ŞI INTERVENŢIE
	Bibliografie:

	APLICAŢII
	Bibliografie pentru partea aplicativă:

	Data de incepere
	Tip
	SERVICII
	Data de incepere
	Tip
	INTERVENTII
	Data de incepere
	Tip
	Data de incepere
	Tip
	SERVICII
	Data de incepere
	Tip
	E
	S
	R
	A
	INTERVENTII
	Tip
	Data de incepere

	Bibliografie:


