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I. ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE CALITATIVE DESPRE 

CAUZELE GENERALE ALE FURIEI, VIOLENȚEI ȘI STRESULUI ÎN MEDIUL DE 

LUCRU SPECIFIC POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

 

Poliţiştii de frontieră îşi desfăşoară uneori activitatea în condiţii maxime de constrângere 

şi suprasolicitare emoţională, ei trebuie să se afle într-un control emoţional permanent, trebuie să 

acţioneze cu calm, chiar şi atunci când sunt extrem de încordaţi, să păstreze controlul asupra 

situaţiei, să-şi controleze furia şi să evite comportamentul agresiv chiar şi în situaţii dificile. Ei 

trebuie să interacționeze cu oamenii, să fie atenţi la detalii, meticuloşi în realizarea sarcinilor, 

îndeplinindu-şi rolul aşa cum se cuvine, într-o manieră neutră şi profesionistă.  

Autoritatea şi responsabilitatea poliţistului de frontieră depind de autocontrolul emoţiilor 

negative, de gradul de dezvoltare a abilităţilor de relaţionare socială, de comportamentul în 

situaţii de risc, generate de interacţiunea cu cei cărora le verifică documentele, care se dovedesc 

adesea a fi personalităţi dificile, uneori cu un comportament agresiv, care trebuie gestionat. 

Munca în echipe operative coezive (bazate pe încredere și cooperare), întărește autoritatea 

polițistului de frontieră, dar și încrederea în profesionalismul său. 

Cele mai frecvente emoţii negative întâlnite în sfera activităţii poliţistului de frontieră 

sunt furia şi îngrijorarea, iar dacă cea de-a doua are un impact şi un mod de manifestare 

predominant intrapsihic, furia este acea emoţie negativă ce amprentează preponderent 

comportamentul interpersonal. De aceea managementul furiei, ca modalitate de intervenţie 

psihologică primară, capătă o valoare şi o importanţă deosebită, cu atât mai mult cu cât 

comportamentul polițiștilor de frontieră conturează prima impresie făcută celor ce intră în ţară. 

Formarea strategiilor corespunzătoare de adaptare la situații problematice este esenţială pentru 

desfăşurarea în condiţii optime a activităţii poliţiştilor de frontieră, care se confruntă cu diferite 

tipuri de stres profesional, materializate în plan fizic, psihologic, emoţional sau comportamental. 

În Ministerul Afacerilor Interne, respectiv P.F.R. există un cadru legal și organizatoric 

care asigură detecția timpurie, asistența și recuperarea poliţiştilor  în relație cu efectele nedorite 

ale stresului profesional. Astfel, psihologii identifică, centralizează şi gestionează sursele de 

stres, realizează intervenţii la nivel de individ şi de organizaţie pentru gestionarea şi prevenirea 

efectelor negative ale stresului profesional. De altfel, activitatea de psihologie în Poliţia de 

Frontieră Română este concentrată pe cele trei linii psihologice importante în menţinerea 

sănătăţii psihice a lucrătorilor: asistenţă psihologică profilactică (evaluare psihologică periodică, 

demararea unor programe de psihoprofilaxie, pregătirea psihologică), asistenţă psihologică 

primară (evaluări speciale în situaţia apariţiei unor comportamente dezadaptative sau în situaţia 

reîntoarcerii din misiuni internaționale cu o durată mai mare de 6 luni, precum şi monitorizarea 

persoanelor cu risc psihologic crescut) şi asistenţă psihologică recuperatorie. De asemenea, 

pentru a putea surprinde atât oportunităţile de dezvoltare, cât mai ales, vulnerabilităţile care apar 

şi se manifestă în acest mediu organizaţional atât de dinamic, la nivelul structurilor sunt realizate 

periodic şi activităţi de diagnoză organizaţională. 

În continuare vom prezenta o sinteză a unor lucrări şi studii de specialitate realizate de 

psihologi din P.F.R., precum şi din alte structuri din domeniul securităţii naţionale, în ceea ce 

priveşte cauzele, simptomele, metode de prevenire a furiei, violenţei şi stresului la locul de 

muncă, precum şi relaţia dintre tulburările de personalitate şi furie, violenţă şi stres.  
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1. Factori de stres în activitatea personalului din Poliţia de Frontieră Română - 

o analiză calitativă 

Înainte de a face o incursiune în lucrările şi studiile relevante pentru acest demers, vom 

prezenta câteva aspecte privind munca poliţistului de frontieră, precum şi factorii de stres în  

activitatea poliţiştilor de frontieră, identificaţi de către psihologii din Poliţia de Frontieră 

Română, în activităţile de evaluare psihologică periodică, de intervenţie psihologică primară, în 

sondajele de opinie realizate, în analiza riscurilor psihosociale din activitatea poliţiştilor de 

frontieră, precum şi în analizele de climat organizaţional. 

Poliţistul de frontieră se confruntă, în primul rând, cu stresul rezultat din portul armei. 

Practic, este o grijă permanentă pe timpul misiunii pentru păstrarea şi utilizarea armamentului 

din dotare, într-un mod legal şi eficient. Aceasta, cu atât mai mult cu cât orice incident sau 

utilizare ineficientă atrage după sine cercetarea poliţistului şi tragerea lui la răspundere 

disciplinară sau chiar penală, după caz.  

Un alt stres generalizat este produs de acţiunea factorilor de mediu. Este vorba de 

expunerea frecventă a lucrătorului PF la temperaturi extreme (cald-frig), expunerea la noxe şi 

praf, lucrul în zone izolate, pe terenuri accidentate. Toţi aceşti factori vulnerabilizează sănătatea 

psiho-somatică a lucrătorului şi cresc riscul de îmbolnăvire şi accidente de muncă. Mai mult, 

referindu-ne strict la locurile izolate (zonele de munte din nordul ţării sau Delta Dunării), putem 

spune că riscul de ultraj, de agresiune, de atac asupra lucrătorilor noştri de către membri ai unor 

reţele infracţionale, creşte foarte mult. 

În funcţie de locul de desfăşurare a activităţii, respectiv: frontieră de apă, frontieră de 

uscat, punct de trecerea frontierei, factorii de stres, pe lângă cei generali enumeraţi mai sus, încep 

să capete unele caracteristici specifice. De exemplu: 

 În punctele de trecerea frontierei, la controlul documentelor de călătorie, avem de-

a face cu o solicitare psiho-cognitivă susţinută. Aici lucrătorul se poate confrunta cu provocări 

sau presiuni venite din partea participanţilor la trafic care se ocupă cu contrabandă de ţigări, 

alcool sau alte produse ce fac obiectul contrabandei, se confruntă cu unele litigii ce apar în trafic 

şi pe care trebuie să le soluţioneze rapid, procedural, legal; el trebuie să facă faţă unor informaţii 

multiple pe linii de infracţionalitate vizavi de persoane date în urmărire generală sau 

internaţională, unor modificări ce survin poate de la o oră pe alta la controlul efectiv al 

persoanelor, autovehiculelor şi documentelor. Tocmai de aceea, lucrătorul din punctele de trecere 

a frontierei trebuie să aibă, pe lângă o vigilenţă crescută, o rezistenţă psihică crescută la munca 

intelectuală, pe lângă o toleranţă crescută la stres şi frustrare, şi o flexibilitate cognitivă şi, mai 

ales, tărie de caracter. Lipsa acestor calităţi afectează atât instituţia prin neatingerea 

performanţei, cât şi persoana în cauză care se va simţi, pur şi simplu, depăşită de solicitările 

profesionale sau va cădea pradă ispitei. Tocmai de aceea există o permanentă preocupare pentru 

ca lucrătorul din punctele de trecere a frontierei să fie bine selectat, să aibă o pregătire 

suplimentară, profesională şi psihologică în ceea ce priveşte nu numai comunicarea 

interpersonală, ci şi comunicarea nonverbală pentru a surprinde eventualele nereguli, infracţiuni 

la regimul trecerii frontierei de stat. 

 La frontiera de apă, personalul navigant se confruntă cu surse specifice de stres 

rezultate din expunerea la curenţii de apă care, desigur, pot afecta foarte mult sistemul nervos şi 

osos, din intervenţii complexe pe timp de furtună sau vreme nefavorabilă, din misiuni specifice 

pentru prevenirea braconajului piscicol, al contrabandei pe apă, al migraţiei ilegale, din 

răspunderea crescută vizavi de utilizarea echipamentelor şi dotărilor tehnice care sunt extrem de 

costisitoare şi, se ştie că ceea ce se pierde în apă, mai greu se recuperează sau chiar deloc, 
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precum şi cu stresul rezultat din misiuni complexe, nava şi misiunile în largul mării sau a apelor 

interne, fiind considerate tot locuri izolate, cu solicitare psihică intensă, care nu permit 

organismului mişcare liberă, sistemul circulator fiind afectat deopotrivă cu sistemul osos. 

Supravieţuirea dintr-un posibil accident/incident naval lasă urme postraumatice pe viaţă. 

 La frontiera verde, dimpotrivă, avem de-a face cu o solicitare fizică intensă, 

lucrătorul fiind supus unor misiuni mobile, în zone de responsabilitate largi, uneori accidentate, 

alteori foarte izolate (chiar cazuri de atac al animalelor sălbatice). Practic lucrătorul trebuie să-şi 

care-n spate, pe lângă echipamentul de serviciu (armament, muniţie, aparatură de vedere pe timp 

de noapte, haine groase, etc.), apa şi hrana necesară pentru cel puţin 8h. În timpul misiunii de 

supraveghere el poate da peste infractori ascunşi, peste marfă de contrabandă şi astfel, 

confruntarea fizică, directă cu infractori este inevitabilă, crescând riscul de ultraj, de agresiune 

fizică şi psihică pentru poliţistul de frontieră. Riscul de îmbolnăvire psiho-somatică este crescut 

la aceste categorii de personal. 

La nivelul Poliţiei de Frontieră Române există şi unele structuri specializate, cum ar fi 

Combaterea Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere sau Sprijin Operativ unde 

riscurile profesionale la care sunt supuşi poliţiştii de frontieră cresc în intensitate şi în 

probabilitatea de a se produce. Asupra acestor poliţişti infractorii au recurs uneori la intimidarea 

efectivă a lor, uneori vandalizându-le autoturismele proprietate personală, ameninţându-le 

familiile. 

Instituţia s-a implicat însă foarte mult în diminuarea acestor surse de stres, în prevenirea 

lor, luând măsuri pe mai multe planuri: 

 la nivel logistic – s-a investit în echipamente de protecţie speciale, în tehnică de 

intervenţie rapidă şi de supraveghere pe timp de noapte care să faciliteze activitatea lucrătorului. 

 la nivel ergonomic – s-a investit în asigurarea unor condiţii optime de muncă – prin 

programe europene majoritatea sediilor PF au fost modernizate, lucrătorii beneficiind de vestiare 

moderne, de posibilitatea consumării unui ceai, cafea, etc. 

 la nivelul pregătirii profesionale – întruniri, evaluări de verificarea cunoştinţelor, 

dezbateri pe problematici legislative, juridice.  

 la nivelul managerial - se urmăreşte practicarea unui management eficient. 

 la nivelul protecţiei sănătăţii şi securităţii în muncă - au fost identificate şi sunt 

monitorizate riscuri asociate fiecărui post. 

 

2. Sinteze din lucrări şi studii de specialitate realizate de către psihologi din 

structuri ale sistemului de ordine şi siguranţă publică. 

 

În lucrarea „Stresul în profesia de polițist” publicată în vol. II din „Managementul 

stresului profesional. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice”, 

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006, psihologul Cristiana Dumitru prezintă o 

serie de studii efectuate de psihologi care au lucrat pentru poliţiile din S.U.A. şi Marea Britanie. 

Ea încearcă să demonstreze faptul că activitatea poliţiştilor are un puternic ecou emoţional, iar 

această trăire emoţională se manifestă, de cele mai multe ori, ca furie şi mânie. Lucrarea face o 

paralelă teoretică între managementul stresului și managementul mâniei (furiei), aceasta din 

urmă fiind cea mai periculoasă dintre emoții. 

Citând o serie de studii analizate, autoarea precizează faptul că factorii stresori în 

profesia de poliţist nu derivă din pericolul implicat de activitate ci, mai degrabă, din munca în 

ture (schimburi), programul de lucru prelungit, misiuni anulate, strategiile de adaptare la care 
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recurg poliţiştii. La aceștia se adaugă alți factori de stres care acționează, în general, în mediul de 

muncă și care duc atât la reducerea performanţei, cât şi la suferinţă şi disconfort (nefericire): 

supraîncărcarea de sarcini, conflictul între priorităţi, valori instabile, termene limită drastice, 

conflicte cu colegii, atmosferă tensionată (neplăcută). 

Autoarea consideră că mânia îmbracă multe forme: abuzul, ridiculizarea, violenţa fizică, 

sarcasmul, îmbufnarea, gelozia, furia, ostilitatea, plictiseala, iritarea sau frustrarea, 

autocompătimirea şi învinovăţirea.  

Într-o altă lucrare, intitulată „Factori perturbatori în activitatea intelectuală” publicată 

în „Psihologie aplicată în mediul militar”,vol. II, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare, 

Bucureşti – 2005, psihologul Carmen Ciobanu consideră furia, frica și stresul ca formând o 

categorie aparte de stări afective datorită intensităţii lor deosebite şi exteriorizării lor puternice 

prin diferite expresii emoţionale, modificări fiziologice şi reacţii slab controlate. Aceste „emoţii-

şoc” apar când există o stare de tensiune nervoasă acumulată şi intervine brusc o situaţie 

neaşteptată fiind declanşate adesea de situaţii sociale, de relaţii complexe, când reacţiile depind 

de atitudini cristalizate, de sentimente.  

Autoarea consideră că aceste emoţii nu pot fi înţelese decât studiind relaţiile globale 

dintre om şi mediu, dintre individ şi societate, dar nu în general, ci în funcţie de fiecare situaţie 

tipică.  

Făcând o referire strictă la conceptul de stres, autoarea îl consideră ca fiind una dintre 

particularităţile definitorii ale vieţii moderne ce poate fi întâlnit în forme şi la intensități variate, 

în orice profesie. Cu toate acestea, ca urmare a naturii intrinseci a activităţii, riscurilor, 

complexităţii tehnologice sau programului de activitate, există profesii al căror nivel de stres este 

recunoscut ca fiind mai ridicat. Autoarea  expune în lucrarea sa o scală de intensitate a stresului 

de la 1 la 10 realizată de unii cercetători care au evaluat un mare număr de profesii (Wilby citat  

de Sloan şi Cooper (1986)), în care profesiile de polițist, pilot, pompier se află în primele 

10 profesii considerate stresante, alături de profesii precum: miner, actor, medic, psiholog, 

farmacist, funcționar bancar.  

Autoarea precizează că sursele efective de stres profesional la serviciu sunt: 

evenimentele recente de la serviciu, schimbări majore ale instrucţiunilor şi procedurilor, lucrul 

peste orele de program, reorganizări majore, prea mult de lucru într-un timp prea scurt, ceea ce 

duce la lucru în plus, critica angajatului când greșește şi lipsa recompensei pentru când lucrează 

bine (nimeni nu e perfect şi oamenii devin frustraţi când sunt mereu criticaţi), conflicte între 

angajaţii care lucrează la proiecte comune (trebuie să fie cooperare, nu competiţie), standarde 

lipsă sau confuze (roluri ambigue sau conflict de roluri, lipsa comunicării etc.). 

În lucrarea intitulată „Ne defineşte stresul?”, publicată în volumul „Gestionarea 

stresului în instituțiile de ordine publică și siguranță națională – tehnici și exerciții practic-

aplicative”, Ed. Detectiv, București, 2011, autoarele, Chirilov Ioana și Lupițu Rodica, ambele 

ofițeri psihologi, consideră că stresul la locul de muncă are atât rol de stimulator al activităţii, 

poate al competiţiei dar şi potenţial rol de scădere a capacităţii de adaptare a angajatului la 

cerinţele postului, până la momentul totalei nemulţumiri şi insatisfacţii la locul de muncă. 

Ca şi categorie profesională specifică, ocupaţia de poliţist, consideră ele, presupune 

expunerea persoanei la anumite situaţii generatoare de stres: 

 Apariţia unor situaţii neprevăzute, care solicită din partea persoanei un răspuns 

prompt şi corect din mai multe puncte de vedere (legal, social, uman). De cele mai multe ori 

poliţistul este supus unui stres acumulat în timp, dar acesta apare uneori inopinat şi este trăit ca o 

situaţie de criză, ca o situaţie scăpată de sub control. Acestui tip de stres sunt supuşi mai mult 
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poliţiştii aflaţi „în stradă”; aceştia, fiind în ţinută de serviciu (uniformă), fie că sunt sau nu în 

timpul serviciului, sunt solicitaţi să intervină, fiind presaţi pe perioada întregii zile de potenţialele 

probleme (evenimente) care pot apărea; 

 Situaţia infracţională are o influenţă majoră asupra vieţii personale a poliţistului 

prin faptul că acesta, întâlnindu-se frecvent cu cazuri de inechitate şi brutalitate, oricât de 

echilibrat ar fi din punct de vedere psihic, va încerca să proiecteze această insecuritate socială şi 

asupra familiei, devenind uneori supraprotectiv cu membrii acesteia; 

 Apariţia conflictului de rol este din ce în ce mai frecvent cauză generatoare a 

stresului ocupaţional la poliţişti, prin faptul că aceştia trăiesc adesea experienţe conflictuale. De 

exemplu, atunci când sunt foarte aproape de rezolvarea unui caz, de prinderea infractorului care a 

săvârşit o faptă condamnabilă, poliţiştii trebuie să ţină cont de drepturile infractorilor, ca cetăţeni, 

altfel riscând să fie sancţionaţi profesional, chiar eliberaţi din funcţii. Sunt foarte multe cazuri 

când infractorii speculează vulnerabilitatea imaginii poliţistului care este monitorizat atent de 

mass-media şi, implicit de opinia publică, provocând, prin comportamente de un dramatism 

exagerat, reacţii agresive din partea poliţistului; 

 Absenţa feed-backului este un alt factor favorizant în apariţia sentimentului de 

frustrare şi de inutilitate; limitarea în urmărirea unui caz până la finalitate şi de multe ori 

„împotmolirea” cazului la nivelul altor instanţe creează o imagine de sine dominată de 

sentimente de inutilitate; 

 Dotarea inadecvată favorizează apariţia sentimentului de frustrare, prin diferenţa 

considerabilă dintre mijloacele şi tehnicile folosite de infractori şi cele ce sunt date în dotarea 

poliţiştilor. Calitatea echipamentului şi nivelul dotării este un indicator al stării de bine al 

lucrătorilor. 

 Prezentarea în presă a diferitelor acţiuni ale poliţiei nu sunt întotdeauna obiective, 

ci tendenţioase; de cele mai multe ori se prezintă aspectele care evidenţiază comportamentul 

agresiv al poliţistului, care tratează infractorii fără a ţine seama de drepturile lor ca oameni, şi 

mai puţin activităţile pozitive, care reprezintă atribuţii de serviciu. Imaginea creată în presă 

contribuie la creşterea sentimentului de frustrare al poliţistului care, în fiecare zi, ia contact cu 

persoane pentru care legea nu atrage respectul ci dimpotrivă un motiv de batjocură, iar 

autoritatea poliţistului tinde să scadă datorită mediatizării necorespunzătoare sau neechitabile; 

 Situaţia operativă precum şi recidiva infractorilor care părăsesc penitenciarul sunt 

sursele unui stres profesional datorită ineficienţei sistemului privativ de libertate, dar şi abordării 

societăţii civile care nu reuşeşte să reintegreze socio-profesional aceşti infractori, iar creşterea 

infracţionalităţii într-o societate se va repercuta tot asupra imaginii instituţiei poliţieneşti şi 

asupra poliţiştilor; 

 Managementul este centrat pe rezultate cantitative ceea ce creşte presiunea 

exercitată asupra poliţistului dar influenţează şi calitatea activităţii acestuia, dând naştere 

efectului „cercului vicios”. 

Prin intermediul câtorva sondaje de opinie efectuate de autoare referitoare la sursele 

actuale de stres ale poliţiştilor din diverse domenii operative, ele au remarcat următoarele: 

 Nivelul salariului 

 Munca în afara orelor de program 

 Neregularitatea orelor de muncă 

 Ambiguitatea sarcinilor de muncă 

 Sarcini şi cerinţe conflictuale 

 Discriminarea şi favoritismele 
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 Lipsa consultării şi comunicării 

 O atmosferă dezagreabilă la locul de muncă 

 Ameninţarea unei posibile restructurări de posturi 

 Multe sarcini în afara fişei postului 

 Subevaluarea muncii de către şeful nemijlocit 

 Lipsa încurajării din partea şefilor. 

Dacă analizăm aceste nemulţumiri, concluzionează autoarele lucrării, observăm că toate 

pot fi remediate într-o oarecare măsură, fie prin programe mai complexe de protecţia a 

salariatului (eventual sprijin sindical), fie printr-o abordare diferită în registrul comunicării 

ierarhice. 

În publicaţia „Factorii de stres și patologia psihosomatică. Teorii și cercetări la nivel 

organizațional”, Editura Universitaria, Craiova, 2006, autorii, Dr. Nicolae Popescu și psiholog 

Mariana Cenea, precizează că stresul  nu poate fi privit ca o afecțiune, ci doar ca mecanism în 

determinismul unor boli. În urma studierii cercetărilor referitoare la factorii de stres la locul de 

muncă, ei au reușit să-i sintetizeze și să-i grupeze după sursele de stres posibile, astfel: 

 Carieră: incertitudine în evoluția carierei; frustrări în dezvoltare/promovare; 

statut incert și lipsa recunoașterii; nesiguranța locului de muncă; ineficiența programului de 

instruire; modificarea statutului organizației; 

 Decizie și control: slaba participare la luarea deciziilor; lipsa controlului asupra 

propriei munci; 

 Relațiile la locul de muncă (competiția și rivalitatea): izolare fizică sau socială; 

legături slabe cu superiorii, lipsa de competențe; conflicte interpersonale; diferite tipuri de 

hărțuire (agresivitate fizică, verbală, sexuală etc.); 

 Stilul de conducere: lipsa unor obiective clare; slaba comunicare și lipsa de 

informare în cadrul organizației; neconsultarea și neimplicarea angajaților în schimbările și 

modificările de la locul de muncă; lipsa sprijinului din partea conducerii; lipsa de apreciere a 

sarcinilor îndeplinite; lipsa sau insuficienta considerație acordată de superiori subordonaților; 

incapacitatea de a delega sarcini; 

 Statutul, rolul în organizație (ambiguitatea rolului, exercitarea responsabilității): 

statut neclar în organizație; obiective și priorități contradictorii; responsabilitate crescută; teama 

de a nu obține o avansare; creșterea factorului de izolare datorat activității de conducere; 

apropierea de vârsta pensionării; 

 Proiectarea locului de muncă: sarcini de muncă repetitive, monotone; riscuri 

semnificative de accidentare și îmbolnăvire (tehnologii cu riscuri de  accidentare, pericol fizic, 

zgomot, substanțe chimice, praf etc.); teama de tehnologie avansată ce implică responsabilitate 

mare; lipsa de competențe; 

 Sarcina de muncă și ritmul de muncă: lipsa controlului asupra ritmului de 

muncă; sarcini de muncă supraîncărcate sau subîncărcate; lipsa prioritizării activităților; munca 

într-un post determinat; 

 Programul de lucru: inflexibil, lucru suplimentar; lucru în ture/schimburi; 

 Mediul de lucru: conflictual, obositor ca urmare a unor agenți fizici, chimici; 

monitorizare excesivă; folosirea unor echipamente de protecție etc.; 

 Relația muncă-familie: probleme familiale ca urmare a programului de lucru, a 

cerințelor muncii (secrete de serviciu); faptul că ambii parteneri lucrează în aceleași condiții de 

muncă; crize existențiale (mobilitate profesională, schimbări de domiciliu, școli pentru copii, 

etc); 
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 Schimbările din mediul social – condiții economice; perioadele de conflict 

interstatal; nesiguranța politică; etapele de tranziție; terorismul internațional; 

 Viața personală – autorii citează Scara lui Holmes și Rahe (1967) cu 43 de 

evenimente stresante din viața individului care, în funcție de intensitatea și impactul lor au o 

probabilitate mai mare sau mai mică de dezvoltare a unor maladii.  

În lucrarea „Managementul stresului provocat de locul de muncă” publicată în volumul 

„Managementul stresului profesional”, vol. III, Editura Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative, 2007, psihologul Elena Popa consideră că sursele majore ale acestui tip de stres 

se împart în şapte categorii: 

 controlul – acest factor este cel mai strâns legat de apariţia stresului. Există studii 

care demonstrează că cei ce cred că au o mare responsabilitate, dar o putere de decizie redusă la 

locul de muncă, au un risc crescut pentru boli cardio-vasculare şi alte afecţiuni în care stresul 

poate fi implicat; 

 competenţa – teama de a nu se ridica la standardele cerute, de a nu avea o 

provocare suficientă, sau insecuritatea locului de muncă sunt factori declanşatori importanţi; 

 claritatea – neînţelegerea îndatoririlor, modul în care acestea se pot schimba sau 

care sunt  obiectivele departamentului sau organizaţiei pentru care lucrează contribuie la stres; 

 comunicare – atmosfera tensionată la locul de muncă apare de multe ori ca 

urmare a lipsei de comunicare, care treptat poate amplifica stresul. Incapacitatea de a îşi exprima 

temerile, frustrările sau alte emoţii pot cauza stres; 

 sprijinul – lipsa sprijinului colegilor poate îngreuna rezolvarea unor probleme la 

locul de muncă; 

 importanţa – stresul poate apare şi ca urmare a faptului ca unele persoane nu se 

simt împlinite sau mândre de serviciul lor; 

 responsabilităţi crescute – stresul poate apare şi ca urmare a asumării unor 

responsabilităţi adiţionale. 

 

 

II. ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE CALITATIVE PRIVIND 

SIMPTOMELE COMUNE DE EXPRIMARE ALE FURIEI, A VIOLENȚEI ȘI A 

STRESULUI ÎN MEDIILE DE LUCRU  

 

1. Lucrări şi studii de specialitate realizate de psihologii din P.F.R.  

 

În lucrarea „Gestionarea stresului prin autoanaliză – aplicaţie practică” publicată în 

volumul „Gestionarea stresului în instituțiile de ordine publică și siguranță națională – tehnici 

și exerciții practic-aplicative”, Ed. Detectiv, București, 2011, autoarea, psihologul Mariana 

Cenea, consideră că, stresul provocat de schimbările frecvente produse la nivelul instituției 

(restructurări, mișcări de personal pe funcții de decizie, deficit de personal, etc.) va produce 

efecte majore asupra comportamentului şi sănătăţii lucrătorilor.  

 

Stresul conduce nu numai individul într-un cerc vicios, ci şi organizaţia din care el face 

parte. Aceasta deoarece, dacă lucrătorul este bolnav, familia lui suferă, randamentul în muncă 

scade, cresc cheltuielile financiare şi de timp necesare recuperării, cheltuieli suportate deopotrivă 

de familie şi organizaţie, perioadă în care postul este blocat, iar sarcinile trebuie 

redistribuite/preluate de ceilalţi ocupanţi ai postului ceea ce creşte riscul de suprasolicitare, de  
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instalare a oboselii psihice şi a conflictualităţii relaţionale la nivelul întregului grup de muncă. 

Potrivit observațiilor efectuate de autoare, acolo unde este stres: 

 sunt scutiri medicale foarte multe, îndeosebi pentru activităţile colaterale (gen 

activităţi sportive, pregătire profesională) sau absenteism de la activităţi de analiză; 

 statisticile medicale indică un număr mare de asistaţi care suferă de boli 

psihosomatice (HTA, ulcer, alergii etc.); 

 este  frustrare, furie, refuz total sau activităţi desfăşurate superficial datorită unor 

mecanisme inconştiente de apărare, cum ar fi: neimplicarea, nepăsarea, indiferenţa; 

 este relaţionare tensionată bazată pe suspiciune, neîncredere, iritabilitate, 

etichetare, bârfă, dispute/conflicte fără un motiv concret; 

 critica nu este o soluţie. Ea duce decât la rezultate forţate, urmate apoi de o cădere 

majoră… 

Stresul provocat de schimbare este abordat și de psihologii din P.F.R., Violeta Bulgariu și 

Rodica Popa, în lucrarea „Stresul şi mecanismele de coping în faţa schimbării”, publicată în 

același volum menționat mai sus („Gestionarea stresului în instituțiile de ordine publică și 

siguranță națională – tehnici și exerciții practic-aplicative”, Ed. Detectiv, București, 2011).  

Autoarele consideră că, la nivel individual, fie că este vorba de angajaţii din structurile 

securităţii naţionale, fie despre angajaţi din sectorul civil,  schimbarea generează mai multe trăiri 

emoţionale, respectiv traversarea mai multor etape: 

Negarea - este una din reacţiile cele mai prompte la nivelul individului în faţa aflării unei 

schimbări iminente. Această fază de negare prin care ne spunem că  “nu este adevărat”, 

“lucrurile trebuie să rămână ca înainte” este un fel de  cochilie  protectoare în care ne retragem, 

intervine astfel un mecanism psihologic care procedează la distrugerea informaţiei, ceea ce într-o 

primă fază poate fi util şi protectiv pentru persoana în cauză. Managerii care gestionează  o 

schimbare de anvergură la nivelul unei organizaţii trebuie sa conştientizeze această primă 

modalitate de reacţie din partea angajaţilor. 

Teama - este a doua etapă după negare, fază în care individul percepe un pericol, o 

ameninţare şi începe să-şi pună întrebări legate de viitor: “Ce se va întâmpla?”, “Cum mă voi 

descurca în viitor ?” 

Mecanismul negării ca mecanism de supravieţuire se estompează treptat şi mecanismul 

fricii preia ştafeta, fapt care determină persoana în cauză să-şi evalueze şi să-şi mobilizeze 

resursele de care dispune.  

Furia - poate surveni după teamă dar uneori apare în acelaşi timp cu ea. Aceasta este o 

fază de revoltă, persoana se revoltă împotriva instituţiei, a sistemului, împotriva ierarhiei 

organizaţionale. Pentru o persoană care îşi pierde locul de muncă este vorba de o furie legitimă şi 

oarecum explicabilă. 

Disperarea - este o fază de demotivare  în care persoana îşi spune că nu merită să lupte , 

că nu are nici o şansă. 

Toate reacţiile de mai sus reprezintă tabloul reacţiilor noastre emoţionale în faţa unei 

schimbări care ne bulversează viaţa, toate aceste emoţii fiind normale şi trebuie gestionate corect 

de către organizaţie cât şi de individ. 

Evoluţia generală a funcţionării psihologice faţă de schimbare se încheie printr-o etapă de 

negociere. Se face astfel un pas către acceptare: acesta este în sine procesul cel mai adaptativ, 

deoarece stresul reprezintă conform definiţiei sale, un răspuns de adaptare la situaţie. 
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În publicaţia „Factorii de stres și patologia psihosomatică. Teorii și cercetări la nivel 

organizațional”, Editura Universitaria, Craiova, 2006, autorii, Dr. Nicolae Popescu și psihologul 

Mariana Cenea prezintă concluziile unui studiu longitudinal efectuat în perioada 2001-2004 

(perioadă ce poate fi considerată de vârf în derularea procesului de reformă din cadrul Poliției de 

Frontieră care a generat o serie de factori de stres, cel psihic situându-se pe primul plan ca 

urmare a netransparenței reformei, a lipsei unui studiu de impact asupra lucrătorilor).  

Aplicația s-a realizat pe două loturi/eșantioane (operativ și neoperativ), totalizând 294 de 

subiecți, toți bărbați, agenți de poliție de frontieră (media de vârstă 35,61 ani) și a relevat faptul 

că un procent însemnat de subiecți din eșantionul total analizat au dezvoltat, în perioada 

analizată, afecțiuni și boli psihosomatice specifice stresului profesional, respectiv: pe primul loc 

s-au înregistrat bolile digestive – gastrite, ulcere (12,2%), urmate de bolile cardiovasculare 

(9,8%), tulburările anxios-depresive (5,1%), Sindromul Dureros Lombosacrat (SDLS – 4,7%), 

obezitatea și bolile respiratorii, în procente egale – 4,1% .    

Autorii citează pe M. Manea  şi T. Manea  care au realizat o interesantă clasificare a 

consecinţelor stresului asupra organismului enumerând principalele manifestări după cum 

urmează:  

- fizice şi fiziologice: creşterea pulsului, creşterea presiunii sanguine, palpitaţii, 

creşterea nivelului de colesterol, probleme musculare, migrene, ameţeli, dorsalgii, disfuncţii 

gastrointestinale, alergii, probleme dermatologice, tulburări ale somnului, ale respiraţiei, 

oboseală cronică, răcirea extremităţilor, transpiraţii excesive, etc.; 

- psihologice:  
o probleme emoţionale: reactivitate crescută, iritabilitate, instabilitate emoţională, 

stima scăzută faţă de sine, spirit cinic, insatisfacţie profesională şi de viaţă, dispoziţie depresivă, 

anxietate, plictiseală, frustrarea, izolarea, resentimentul, insatisfacţia muncii; 

o probleme cognitive: deficit de atenţie şi de concentrare, dificultăţi de reacţionare, 

blocaje ale gândirii, dificultăţi în luarea deciziilor, flexibilitate scăzută, rigiditate, scăderea 

creativităţii, gânduri negative despre sine, lipsa scopurilor, amânare, îngrijorare, etc.; 

- comportamentale:  
o referitoare la persoană: lentoare, oboseală, evitarea lucrului, interes scăzut 

pentru realizarea sarcinilor, performanţe scăzute în activitate, realizarea incompletă a sarcinilor, 

activitate dezorganizată, insomnie, utilizare alcool, droguri, fumat, poftă exagerată sau diminuată 

de mâncare, agresivitate, izolare socială; 

o cu impact organizaţional: absenteism, fluctuaţie profesională, probleme 

interpersonale, predispoziţie spre accidente, productivitate scăzută, etc. 

În schimb, insatisfacţia, anxietatea, frustraţia îndelungată, cumulate într-un stres cronic, 

au şanse mult sporite în etiologia bolilor psihosomatice.  
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2. Lucrări şi studii de specialitate realizate de psihologi din alte structuri de 

ordine şi siguranţă publică, precum şi alte lucrări şi studii relevante pentru această 

cercetare 
 

În lucrarea „Stresul în profesia de polițist” publicată în vol. II din „Managementul 

stresului profesional. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice”, 

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006, psihologul Cristiana Dumitru prezintă 

următoarele aspecte: 

- Efectele stresului se concretizează, pe de o parte, în modul în care afectează sănătatea – 

cu referire la problemele fiziologice produse, iar pe de altă parte, în comportamente problemă. 

- Efecte în plan comportamental: consumul excesiv de alcool şi fumatul, ca modalităţi 

de a obţine evadarea imediată din starea de stres şi care, evident, se răsfrâng asupra sănătăţii. 

- Efecte în plan fiziologic: afecţiuni cardiace. Dacă stresul este intens şi hormonii 

eliberaţi nu sunt folosiţi în efort fizic, atunci ritmul cardiac crescut şi tensiunea arterială ridicată 

produc un efect de tensiune în artere şi le afectează ca urmare a sechelelor şi a îngroşării lor, ceea 

ce reduce fluxul sanguin şi aportul de oxigen către inimă.  

Alte efecte ale stresului: stresul afectează sistemul imunitar, ceea ce explică frecvenţa 

răcelilor atunci când suntem stresaţi; poate intensifica simptomele în afecţiuni ce prezintă o 

componentă autoimună (artrită reumatoidă); produce migrene. Este cercetată chiar ipoteza 

legăturii dintre stres şi cancer. Stresul este asociat cu anxietatea şi depresia, ca expresie a 

efectelor gândirii negative. 

Autoarea lucrării consideră că răspunsul fiziologic al organismului la mânie este acelaşi 

cu răspunsul la stres. Astfel, în plan fiziologic, mânia duce la creşterea nivelului de cortizon şi 

adrenalină, creşterea tensiunii arteriale şi a glicemiei, concomitent cu reducerea diametrului 

vaselor sangvine. Creşte, de asemenea, nivelul colesterolului, ceea ce măreşte riscul de 

arterioscleroză. Există o foarte strânsă legătură între mânie şi afecţiunile cardiace, infarctul 

miocardic şi hipertensiunea arterială cronică. 

Autoarea citează pe Dr. Redford Williams, cercetător la Duke University,  care a ajuns la 

concluzia că, mai ales, ostilitatea se asociază cu afecţiunile cardiace şi poate fi un bun predictor 

pentru infarctul miocardic. Mânia poate conduce la insomnie şi oboseală. Oamenii al căror 

comportament este marcat de ostilitate au o viaţă caracterizată de probleme de cuplu, nivel 

ridicat de stres, nivel redus de satisfacţie în muncă şi probleme de relaţionare la locul de muncă.  

În lucrarea intitulată „Violența și agresiunea”, publicată în volumul „Personalitatea 

umană în contextul social actual”, Editura Detectiv, București, 2010, autoarea lucrării, Gabriela 

Bărbuceanu, exprimă considerentele psihologilor sociali potrivit cărora agresiunea este „un 

comportament efectuat cu intenţia de a face rău, de a cauza  prejudiciu unei alte persoane”. 

Vătămarea psihologică sau fizică poate să îmbrace diverse forme: furtul, asasinatul, umilirea 

sau privarea de o recompensă anticipată şi poate fi utilizată ca mijloc folosit în vederea obţinerii 

unui scop sau doar pentru acţiunea în sine. În primul caz, folosită ca instrument, agresiunea este 

denumită „instrumentală”, iar în cel de-al doilea caz spunem că este „ostilă”.  

Autoarea vorbește și despre forme de agresiune acceptate și forme de agresiuni 

netolerate, agresiunea fiind judecată în funcţie de normele şi regulile culturale.  

Judecarea actelor de violenţă se face în funcţie de criteriile stabilite în codurile culturale. 

Aceste criterii sunt influenţate de evoluţii istorice şi variază de la o cultură la alta şi de la o 

perioadă la alta. Agresivitatea este influenţată de cinci categorii de factori care creează mari 

probleme sociale:  
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1. factorii personali ce ţin de modul în care fiecare persoană reacţionează, în 

anumite situaţii. Personalitatea şi caracterul indivizilor sunt factori psihologici ai violenţei. De  

2. regulă, în condiţiile existenţei unei personalităţi dezechilibrate, cel puternic îşi 

descarcă agresivitatea asupra celui slab. 

3. factorii de mediu  care influenţează agresivitatea sunt căldura excesivă, 

zgomotul şi   calitatea aerului. Zgomotul puternic provoacă tendinţe violente. 

4. factori ai agresivităţii în cadrul familiei - fac parte forme grave de  manifestare 

ale agresivităţii, şi anume bătaia şi incestul care au consecinţe nefavorabile asupra dezvoltării 

psihocomportamentale a copilului. S-a constatat că părinţii care apelează frecvent la bătaie ca 

mijloc de agresare a copilului suferă de tulburări psihice sau psihiatrice sau au primit şi ei acelaşi 

tratament când erau mici şi un astfel de comportament li se pare normal. 

5. factori privind influenţa variabilelor situaţionale cum sunt: provocarea, 

frustrarea, depersonalizarea, alcoolul şi drogurile. 

6. factori ce ţin de mijloacele de informare în masă - violenţa expusă la 

televizor sau în presa scrisă. Atât în programele difuzate la televizor, cât şi în ziare şi cărţi 

întâlnim diverse acte de violenţă. Din acest motiv s-a pus problema dacă expunerea la violenţă 

poate determina creşterea agresivităţii. Diversele studii făcute în acest domeniu au stabilit că 

există o legătură între violenţa de la televizor şi comportamentul agresiv, iar copiii care 

vizionează mai multă violenţă, devin mai agresivi. 

 

 

III. ANALIZA METODELOR DE PREVENIRE PRIVIND REDUCEREA 

FURIEI, VIOLENȚEI ȘI STRESULUI LA LOCUL DE MUNCĂ 

 

1. Programe de profilaxie psihologică realizate în Poliţia de Frontieră Română 
 

În Poliţia de Frontieră a existat o preocupare crescută a ofiţerilor psihologi pentru 

desfăşurarea de activităţi cu scop profilactic. Astfel, au fost realizate o serie de programe de 

profilaxie psihologică, care au vizat promovarea, apărarea sănătăţii mintale şi prevenirea 

îmbolnăvirilor psihice, prin susţinerea unor modele de conduită şi a unui stil de viaţă sănătos, 

care cresc rezistenţa la factorii perturbatori şi reduc riscul de apariţie a afecţiunilor psihice. 

Programele au vizat, în mare parte, personalul PFR, la modul general (activitățile din programe 

s-au desfășurat cu ușile deschise tuturor polițiștilor de frontieră care au manifestat interes, 

inclusiv pentru membrii familiilor lor), dar și grupuri țintă, cum ar fi lucrătorii încadrați din sursă 

externă, având în vedere încadrările masive de personal din sursă externă efectuate pe parcursul 

anului 2016, la nivelul P.F.R. 

Referindu-ne la acestea din urmă (programe de psihoprofilaxie adresate unor grupuri 

țintă, respectiv încadrați din sursă externă), ele au fost derulate pe toată zona de frontieră, 

psihologii având libertatea de a stabili scopul și obiectivele în funcție de specificul zonei, de 

agenții stresori identificați, dar și de necesarul de pregătire psihologică impus de situația 

operativă specifică zonei. Prezentăm mai jos aceste programe: 

1. „Program de profilaxie psihologică privind facilitarea adaptării și inserţiei 

profesionale a poliţiştilor de frontieră angajaţi din sursă externă/ reîncadraţi” derulat de 
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psihologii Turc Mirela și Nicoleta Buga în zona sudică a frontierei, inclusiv Aeroport București-

Otopeni, în perioada martie-decembrie 2017; 

Eşantion: 142 polițiști de frontieră nou încadrați;  

Scop: 

 Facilitarea adaptării și inserției socioprofesionale a personalului încadrat din sursă 

externă/reîncadrat; 

 Dezvoltarea abilităților individuale în concordanță cu specificul postului ocupat; 

 Prevenirea eventualelor evenimente cu impact negativ asupra imaginii instituţiei.  

Obiectivele programului au vizat:  

 Identificarea vulnerabilităţilor psihologice cu efect asupra performanţei 

profesionale la poliţiştii de frontieră angajaţi din sursă externă/ încadraţi din rezerva M.A.I. 

(reîncadraţi); 

 Conştientizarea implicării personale a polițiștilor în procesul de adaptare la locul 

de muncă; 

 Creşterea calităţii activităţilor de consiliere psihologică a tutorilor profesionali şi a 

factorilor de decizie din cadrul inspectoratului; 

 Asigurarea unui management eficient al stresului profesional, dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare interpersonală și organizațională; 

 Cunoaşterea şi dezvoltarea relaţiei cu psihologul pentru prevenirea evenimentelor 

critice sau gestionarea optimă a unor eventuale crize psihologice. 

Activități desfăşurate: 

 Evaluarea psihologică a personalului ce face parte din grupul țintă (încadrare 

sursă externă/reîncadrare) – pentru identificarea unor posibile vulnerabilități psihologice; 

 Elaborarea și diseminarea unor teme, precum: „Necesitatea adaptării la locul de 

muncă – importanța implicării personale”; „Rezolvarea oportună a conflictelor şi tensiunilor la 

locul de muncă”; „Comportamentul nonverbal - detectarea tensiunii psihice în comportamentul 

simulat” 

 Întocmirea și diseminarea unor pliante, precum: „Semnele și simptomele 

stresului”; „Ghid de gestionare a stresului”; „Comportamentul asertiv, pasiv și agresiv”; 

„Rețeaua de suport psihologic - condiție esențială pentru menținerea echilibrului psihic în 

situații de criză individuală” 

Concluzii: Feedback-urile primite la finalul programului din partea subiecților au fost 

pozitive și au indicat faptul că informația primită le-a facilitat procesul de adaptare prin faptul că 

s-au simțit sprijiniți și stimulați moral, ceea ce le-a sporit încrederea în forțele proprii. 

 

2. „Program de psihoprofilaxie pentru facilitarea adaptării socioprofesionale a 

personalului nou încadrat din sursă externă – chit de supraviețuire în munca de polițist” 

derulat de psihologul Oana Pricopi în zona estică a frontierei, în perioada 01.07- 31.12.2017,  

Eşantion: 12 polițiști de frontieră încadrați din sursă externă; 

Scopul programului: 

 dezvoltarea abilităților individuale în concordanță cu specificul muncii 

polițienești; 

 apărarea și promovarea sănătății mintale, prin susținerea unor modele de conduită 

și a unui stil de viață sănătos, care cresc rezistența la factorii perturbatori și reduc riscul apariției 

afecțiunilor psihologice. 
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Activități: 
1. Dezvoltare personală:  

 Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor (identificarea problemelor, 

stabilirea scopurilor, generare a soluţiilor, evaluarea alternativelor, luarea deciziilor şi 

implementarea soluţiilor); 

 Învățarea prioritizării activităților după urgență și importanță, pentru un mai bun 

management al timpului; 

 Înțelegerea procesului de comunicare, a distorsiunilor involuntare ce au loc în 

transmiterea și recepționarea mesajelor; conștientizarea diferenței între percepție și reprezentare; 

dezvoltarea toleranței pentru puncte de vedere diferite; 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare nonverbală, atât ca emițător, cât și ca 

receptor; cunoașterea unor indici nonverbali ai minciunii, a emoțiilor/tensiunii psihice ce însoțesc 

minciuna; diferențierea exprimării corporale a stării de relaxare vs tensiune psihică; cunoașterea 

erorilor în depistarea minciunilor, pentru prevenirea lor; cunoașterea celor 7 emoții de bază, cu 

exprimare universală, indiferent de rasă/ nivel cultural/așezare geografică/apartenență socială; 

2.  Apărarea și profilaxia sănătății mentale 

 Înțelegerea stresului: ce este, cum se manifestă, efecte asupra organismului, 

metode de contracarare; 

 Dezvoltarea capacităţii de autocontrol a stărilor psihice, prin însușirea unor 

tehnici individuale de autoreglare a stării psihice; 

 Cunoașterea  anxietății și atacului de panică: ce sunt, cum se manifestă, 

metode de contracarare; 

 Înțelegerea depresiei: ce este, cauze ale depresiei, stadii ale depresiei, măsuri 

profilactice și de suport pentru persoanele depresive. 

Concluzii: La evaluarea programului (decembrie 2017), participanții au apreciat 

ingeniozitatea și calitatea informațiilor psihologice primite care le-a facilitat procesul de adaptare 

la specificul situației operative. 

3. Programul țintă de psihoprofilaxie psihologică intitulat „Adaptarea la cerințele 

postului – sursă de satisfacție pentru om și organizație” a fost demarat psihologul Cenea 

Mariana, pe frontiera de sud-vest, în perioada aprilie-decembrie 2017 

Eşantion:  9 polițiști de frontieră încadrați din sursă externă;  

Scop:  

 Facilitarea adaptării agenților încadrați din sursă externă la solicitările muncii 

specifice PF; 

 Formarea deprinderilor psihomorale implicate în siguranța și autoritatea 

profesională a polițistului de frontieră; 

 Prevenirea fenomenelor psihologice cu impact negativ puternic asupra mediului 

de muncă și a psihicului uman (bullying, mobbying, ultraj, suicid, etc). 

Obiectivele programului au vizat: 

 Cunoașterea factorilor de stres specifici Poliţiei de Frontieră, însușirea unor 

tehnici și metode de prevenire și combatere a stresului profesional; 

 Cunoașterea afecțiunilor psihice ce pot afecta randamentul în muncă și deteriora 

mediul de muncă; însușirea unor metode de prevenire și tratament; 
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 Cunoașterea riscurilor profesionale, însușirea unor tehnici și metode psihologice 

de comunicare asertivă, rezolvare de conflicte și prevenire a corupției; 

 

 Cunoașterea factorilor și dimensiunilor de personalitate ce asigură performanța în 

muncă; 

 Conştientizarea lucrătorilor noştri cu privire la necesitatea respectării 

metodologiilor de lucru, a procedurilor şi măsurilor legale în situaţia în care se confruntă cu 

situaţii dificile (crize psihologice, suicid, corupţie, ultraj, etc.). 

Activităţi: 

Programul s-a derulat într-o singură zi în care noii încadrați au participat, timp de șase 

ore, la activități teoretice și practic-aplicative (fișe de lucru pe probleme țintă), fiind parcurse 

următoarele etape: 

I. Expunerea temei “Managementul stresului profesional” ; exerciții practic-

aplicative de combatere a stresului și a îmbolnăvirilor datorate stresului - autocunoașterea – 

identificarea propriilor surse de stres/ agenților stresori; identificarea reacțiilor individuale în 

confruntarea cu agenții stresori;  

II. Expunerea temei „Tehnici de control al emoţiilor negative  şi managementul 

furiei la locul de muncă”; exerciții practic-aplicative de prevenire și combatere a furiei; 

III. Întocmirea și diseminarea unor pliante, precum: „Tipuri de personalităţi dificile 

şi modalităţi de relaţionare cu acestea”; „Comportamentul asertiv, pasiv și agresiv”; „Rețeaua 

de suport psihologic - condiție esențială pentru menținerea echilibrului psihic în situații de criză 

individuală”; 

IV. Consiliere psihologică pe probleme de psihologie a tutorilor profesionali şi a 

factorilor de decizie, la solicitarea acestora 

Concluzii: La finalul programului (decembrie 2017), participanții au exprimat păreri 

pozitive față de activitatea programului (informație psihologică oferită, mod de prezentare, 

atitudinea și implicarea psihologului) și și-au exprimat, în feedback-urile oferite, dorința ca astfel 

de activități să se mai repete în viitor pentru o permanentă eficientizare a muncii.  

 

4. Program complex de psihoprofilaxie intitulat „Comunicarea în stări de irascibilitate 

şi furie. Tehnici şi metode de auto-ajutor în managementul stărilor de furie şi irascibilitate”, 

susţinut de către psihologul Violeta-Angela Bulgariu, în perioada decembrie 2013- decembrie 

2014. 

  Autoarea declară că s-a inspirat din lucrarea „Act on life not on anger. Acceptance and 

Commitment Therapy. Guide to Problem Angry”, 2006, scrisă de Georg H. Eifert, Matthew 

Mckay, John P. Forsyth, New Harbinger Publications, Inc., Oakland, Canada. 

Ideea principală a tehnicilor ACT este: „Acceptă (acceptance - acceptă) cu seninătate 

ceea ce nu poţi schimba, fă-ţi curaj să schimbi ceea ce poţi (choose and change – alege și 

schimbă) şi dezvoltă-ţi abilitatea de a vedea diferenţa și a acționa (take action - acționează)”.  

Scopul programului a vizat: promovarea,  sănătăţii mintale în organizaţie şi prevenirea 

îmbolnăvirilor psihice prin abordarea  unor modele noi de conduită  în cazul stărilor de furie şi 

irascibilitate, precum și creşterea rezistenţei psihice a angajaţilor  la factorii perturbatori din 

mediul socio-profesional.  

Eşantion: angajaţii structurilor din zona de responsabilitate (aproximativ 560 lucrători) 

şi membrii lor de familie. 

Obiectivele programului au vizat ca participanţii:  



 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 
utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

,,A partnership for Change: reducing work related anger and violent emotionsˮ 
Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Comisiei Europene 

COD nr. 2017-1-RO01-KA202-037420 

 

 
 Să cunoască tehnica ACT- o nouă perspectivă de abordare a stărilor 

noastre de furie şi suferinţă. 

 Să conştientizeze vechile modele de coping pe care le utilizează în mod 

inconştient în stări de furie, supărare şi revoltă, şi care de cele mai multe ori nu funcţionează sau, 

dimpotrivă le provoacă daune sau  afecţiuni psihosomatice. 

 

 Să înţeleagă mecanismul de producere a stărilor de furie şi irascibilitate 

(mituri despre agresivitate şi demontarea lor, înţelegerea „produselor ”  minţii noastre şi a 

modului în care mintea umană „fabrică” stările de furie, revoltă,  agresivitate. 

 Să înveţe deprinderi şi să-şi exerseze abilităţile de reacţie şi atitudine 

sănătoasă la stimulii declanşatori ai stărilor de furie, prin exerciţii de grup aplicative de relaxare 

musculară cu imagerie mentală. 

 Să înveţe şi să exerseze un mod de gândire sănătos, practicând 

ACCEPTANŢA. 

 Să-şi însuşească deprinderea de a fi un fin OBSERVATOR al 

„produselor” minţii şi să le recunoască. 

 Să înveţe să facă faţă stărilor de furie, practicând RĂBDAREA, 

IERTAREA, BUNĂVOINŢA faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 

 Să înveţe să acţioneze pozitiv în viaţă, alegând obiective, ţinte de atins şi  

trecând la acţiune. Să înveţe să nu mai hrănească „tigrul furiei” încercând să controleze ceea ce 

nu pot controla, ci, dimpotrivă, să schimbe ceea ce pot schimba.  

Activităţi:  
1. Motivarea audienţilor prin: 

 Întâlniri de grup la nivelul structurilor în vederea  prezentării programului de 

psihoprofilaxie . 

 Prezentare în Power Point cu ajutorul videoproiectorului a unor tehnici şi metode 

de auto-ajutor în managementul stărilor de furie şi irascibilitate şi invitarea audienţilor de a 

participa la un training de grup format din  zece sesiuni .  

 Exerciţii de relaxare musculară dirijată 

 Distribuire de materiale informative, pentru formarea unei imagini generale cu 

privire la conţinutul programului. 

 Semnarea unui angajament a celor care doresc să participe la programul lărgit 

format din zece sesiuni. 

2. Continuarea programului lărgit cu zece sesiuni, dacă există persoane înscrise  (cel 

puţin 15 persoane ).  

 Prezentare terminologie ACT. 

Concluzii: În fișele de evaluare a programului de psihoprofilaxie prezentat (feed-back), 

participanții s-au declarat satisfăcuți de informația psihologică primită care s-a dovedit a fi 

accesibilă și aplicabilă în viața de zi cu zi.  

 

4. Program de psihoprofilaxie pentru managementul stresului profesional demarat 

de psihologul Sonia Oieru în zona de vest a frontierei, în perioada decembrie 2012 – decembrie 

2013.  

Eşantion: 870 lucrători.  

Autoarea programului s-a inspirat din citatul lui J.P. Sartre „Nu lucrurile sau oamenii ne 

fac rău, ci ceea ce credem noi despre toate aceste lucruri ne face rău” și, pornind de la 
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principiul potrivit căruia „Ceea ce fac alţii pentru mine este important, însă ce fac eu pentru 

mine este vital” 
 Scop:  

1. Obţinerea unui câştig important pe linia calităţii vieţii pentru participanţii la acest 

program decelabil în diferenţa între evaluarea iniţială şi cea făcută la sfârşitul programului . 

2. Conştientizarea participanţilor asupra responsabilităţii proprii în ceea ce priveşte 

gestiunea stresului. 

Obiectivele programului au fost următoarele:  

 creşterea capacităţii de planificare a activităţilor şi de management al timpului; 

 reducerea simptomelor  fizice, psihologice (cognitive, emoţionale, 

comportamentale) şi organizaţionale datorate stresului; 

 deprinderea de tehnici de relaxare şi respiraţie; 

 deprinderea de tehnici de tolerare a stresului; 

 deprinderea de tehnici de optimizare a relaţiilor interpersonale şi de analiză şi 

clarificare a rolului; 

 deprinderi de tehnici de rezolvare de probleme; 

 deprinderea de tehnici eutimice. 

Mod de desfăşurare:  

Participanţii au fost organizaţi pe serii de maxim 20 cursanţi selectaţi în funcţie de 

scorurile la scala de apreciere a simptomelor stresului, evident prioritate având cei la care 

scorurile sunt mari (medie peste 4). Frecvenţa întâlnirilor a fost de una pe săptămână, iar durata 

programului a fost de aproximativ 2 luni.   

Activităţi: 

Programul s-a desfășurat în 8 ședințe de lucru în cadrul cărora au fost următoarele 

activități teoretice și practic-aplicative (fișe de lucru): 

Şedinţa 1 – Psihoeducaţie privind rolul şi efectele stresului asupra calităţii vieţii noastre. 

„Cunoaştere stress”, „Simptome stress”, „Profilaxie stress”. Normalizare privind prezenţa şi 

implicaţiile stresului. Sublinierea responsabilităţii personale asupra modificării relaţiei cu stresul 

„Munca şi stresul” şi „Principii management stres”.  

Şedinţa 2 – Sublinierea rolului de releu al minţii noastre asupra procesării evenimentelor 

şi consecinţelor somatice ale acestor procesări. Importanţa respiraţiei şi a relaxării în 

managementul stresului. Deprinderea câtorva tehnici de respiraţie şi relaxare. Cursanţilor li se 

oferă la sfârşit broşura cu aceste tehnici şi li se prescrie tema de a exersa zilnic de 2 ori un 

exerciţiu de respiraţie şi o dată pe zi  unul de relaxare.  

Şedinţa 3 şi şedinţa 4 - Verificarea temei cu discutarea notelor favorabile precum şi a 

dificultăţilor întâmpinate în executarea ei. Schimbarea perspectivei asupra stresului. Reframing – 

exerciţii de recadraj. Câştigarea distanţei faţă de ce ni se întâmplă. Distragerea atenţiei - 

mindfullness şi managementul îngrijorării. Creşterea toleranţei la incertitudine. Prescrierea temei 

Şedinţa 5 şi şedinţa 6 – Verificarea temei cu discutarea notelor favorabile precum şi a 

dificultăţilor întâmpinate în executarea ei. Optimizarea relaţiilor interpersonale – fereastra Johari, 

asertivitate, regulile comunicării, feed-back-ul şi regulile lui. Managementul furiei prin 

acceptanţă şi angajare (ACT – acceptance and committment therapy). Prescrierea temei. 

Şedinţa 7- Verificarea temei cu discutarea notelor favorabile precum şi a dificultăţilor 

întâmpinate în executarea ei. Deprinderea tehnicilor de rezolvare de probleme, activity card-ul şi 

tehnicile eutimice. Prescrierea temei. 
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Şedinţa 8 –   Verificarea temei cu discutarea notelor favorabile precum şi a dificultăţilor 

întâmpinate în executarea ei. Evaluarea finală, feed-back cursanţi, concluzii, recomandări.  

Concluzii: În evaluarea programului, ea a folosit metoda test-retest folosind drept 

instrument o scală cu 8 trepte de apreciere a simptomelor datorate stresului, precum şi un 

chestionar modular privind simptomele la locul de muncă. Ultima aplicație a relevat modificări 

majore în simptomatologia stresului resimțit, în sensul reducerii intensității acestuia. Programul a 

fost extraordinar de apreciat de participanți care au considerat că le-a facilitat reabilitarea 

psihoafectivă după stresul provocat de restructurarea instituțională de la finalul anului 2011.  

5. Programul de psihoprofilaxie generală intitulat „Managementul stresului şi 

formarea deprinderilor de a face faţă diferitelor situaţii de viaţă”, demarat de psihologul Oana 

Pricopi în perioada februarie-septembrie 2012, având în vedere restructurarea instituțională 

produsă în Poliţia de Frontieră la sfârșitul anului 2011.  

Eşantion: 500 asistați; 

Scop:  

 Pregătirea psihologică a personalului  pe linia managementului stresului şi 

optimizării personale, dezvoltarea unor abilităţi necesare adaptării la contextul socio-economic şi 

organizaţional actual. 

 Formarea deprinderilor de autoajutorare, de identificare a problemelor şi 

conştientizare a resurselor adaptative de care dispune. 

Obiective: 

 Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor (identificarea problemelor, 

stabilirea scopurilor, generare a soluţiilor, evaluarea alternativelor, luarea deciziilor şi 

implementarea soluţiilor); 

 Identificarea modelelor negative de gândire şi modificarea acestora 

(restructurare cognitivă); 

 Dezvoltarea capacităţii de autocontrol a stărilor psihice ; 

 Deprinderea unor tehnici de relaxare pentru reducerea supraîncărcării şi 

anxietătii. 

Activități: 

 Prezentarea etapelor procesului de rezolvare a  problemelor şi realizarea de 

exerciţii în grup de dezvoltare a abilităţii de rezolvare a problemelor (materialul „Asumăţi 

responsabilitatea; ai atitudine de învingător”, exerciţii practice, în grup, de rezolvare a unor 

probleme concrete); 

 Prezentarea principalelor distorsiuni de raţionament şi restructurarea 

cognitivă (materialul  „Limbajul interior şi dispoziţia sufletească” – aplicaţie teoretică şi 

practică); 

 Tehnici de imagerie dirijată, cu scopul modificării gândurilor negative automate 

şi deprinderii autocontrolului stărilor psihice („Tehnici individuale de control şi autoreglare a 

stării psihice” - exerciţii  bazate pe programare neurolingvistică,  Richard Bandler, John 

Grinder); 

 Tehnici de  relaxare  musculară (după Jacobson sau Schultz).  

Concluzii: Programul a fost apreciat de participanți, care au considerat că le-a facilitat 

adaptarea la diferite situaţii de stres. 
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7. Program de psihoprofilaxie demarat în anul 2011 de către psihologul Maria 

Anton, la Școala de Perfecționare a Pregătirii Profesionale a Polițiștilor de Frontieră Dr. Tr. 

Severin, program desfășurat pe două zile (6 h/ 3 teme practice-aplicative/zi).  

Eşantion: 40 lucrători 
Scop: Asigurarea echilibrului personal și profesional al lucrătorilor.  

Obiectivele programului: Autoarea a pornit de la ideea că, ar fi  bine să fim conştienţi 

de faptul că în viaţa noastră nu putem face schimbări radicale, dar putem învăţa să suportăm 

lucrurile mai uşor, astfel încât sănătatea să fie cât mai puţin afectată, accentul punându-se pe 

aspectele cu caracter informativ – preventiv - aplicativ. 

Activităţi: 

 Lucrătorii să identifice semnele instalării stresului: Ce este stresul? Cum apare 

stresul? Reacţii la stres? Stresul la locul de muncă; Modalităţi de management al stresului. 

Exerciţii practice – autocunoaştere şi autoevaluare; Tehnici de detensionare; 

 Lucrătorii să-şi dezvolte şi să promoveze un stil de viaţă sănătos: să descrie 

conceptul de „stil de viaţă sănătos”; Stilul de viaţă sanogen; Stilul de viaţă patogen; Formarea 

unui stil de viaţă sănătos; Stresul şi alimentaţia: Somnul de calitate; Sportul; Managementul 

timpului. Aplicaţie – evaluarea propriului stil de viaţă; Tehnici de detensionare;  

 Lucrătorii să-și identifice propriul stil de comportament predominant: 

Pasivitatea; Agresivitatea; Asertivitatea; Drepturile asertive; Principii de dezvoltare a 

comunicării asertive.  Aplicaţie – evaluarea propriului stil de comportament asertiv, pasiv, 

agresiv; Tehnici de detensionare 

 Lucrătorii să utilizeze tehnici eficiente de gestionare a stărilor emoţionale 

negative: Noţiunea de „inteligenţă emoţională” (IE); Formarea şi dezvoltarea IE – exerciţii 

practice; Cum să înveţi să te comporţi inteligent emoţional; Managementul furiei; Tehnici de 

detensionare 

 Lucrătorii să utilizeze tehnici eficiente de autocunoaştere, autoanaliză, 

dezvoltare şi optimizare personală din perspectiva psihologiei cognitiv – comportamentale: 

Credinţe raţionale vs. Credinţe iraţionale; Gândirea pozitivă – aspecte generale; Consecinţele 

negative ale gândirii pozitive exagerate; Tehnici de detensionare 

 Percepţia lucrătorilor față de programele de pregătire - aplicarea unui chestionar 

feed-back 

Concluzii: La evaluarea programului, participanții au apreciat ingeniozitatea și calitatea 

informațiilor psihologice primite, care le-a facilitat procesul de adaptare la diferite situaţii de 

muncă. Autoarea consideră că programul conceput de ea poate fi aplicat la nivelul oricărei 

instituţii, indiferent de specificul activităţilor desfăşurate (ordine publică şi siguranţă naţională, 

educaţie, sănătate etc.).  

8.  Program de psihoeducaţie a personalului în ce priveşte promovarea sănătăţi 

mintale în organizaţie, susţinut de psihologii Violeta-Angela Bulgariu și Rodica-Aluniţa Popa, 

în perioada decembrie 2009 - februarie 2011.  

Eşantion: 600 persoane 

Scopul acestui program a fost promovarea sănătăţii mintale în organizaţie şi prevenirea 

îmbolnăvirilor psihice prin prezentarea şi învăţarea unor modele de conduită şi a unui stil de 

viaţă sănătos. 
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Obiective:  

- învăţarea şi conştientizarea erorilor de gândire şi raţionament care au tendinţa să 

apară în mintea noastră atunci când traversăm situaţii dificile de viaţă (divorţ, deces, schimbări 

neaşteptate,  etc), identificarea gândurilor catastrofice şi înlocuirea lor cu unele raţionale;  

- învăţarea unor metode de modelare a reacţiei la stres, pentru a atinge starea 

psihică necesară  descoperirii de soluţii creative la problemele întâmpinate. 

Activităţi: 

Pasul 1: Autoevaluarea resurselor de adaptare la stres prin aplicarea unor scale - 

autoarele recomandă chestionarul situaţional: “Chestionar de autoevaluare a modalităţii de 

adaptare la stres”(Dr. Andrew Goliszek, 1998); identificarea obiectivă a nivelului de stres 

resimțit.  

Pasul 2: Punerea la dispoziția lucrătorilor a unor materiale informative complete privind 

stresul, cauze, simptome/manifestări, tehnici și metode de prevenire, fișe de lucru (erori, 

distorsiuni în gândire, decalogul iraţionalităţii, decalogul raţionalităţii, sfaturi pentru o viaţă 

raţională fericită, modelarea reacţiei la stres. 

Pasul 3: Printarea acestor fişe/materiale de lucru/informative, afişarea lor undeva în 

apropierea spaţiului de muncă, pentru a le putea consulta ori de câte ori este nevoie. În felul 

acesta lucrătorul se ajută să-și identifice gândurile, judecăţile disfuncţionale, nesănătoase şi să le 

înlocuiască cu gânduri, judecăţi sănătoase. 

Pasul 4: Cunoașterea și practicarea unor tehnici și metode de relaxare, destindere 

mentală și musculară.  

Concluzii: Programul a avut un real succes şi a fost extins la mai multe structuri din 

poliţia de frontieră 

 

9. Programul de psihoprofilaxie intitulat „Vreau să fiu un conducător de succes - 

paralelă între personalitate şi stilul managerial” a fost demarat de psihologul Mariana Cenea în 

perioada februarie-decembrie 2013. Autoarea a pornit de la ideea că relaţia om-implicare-succes-

performanţă ne duce obligatoriu cu gândul la necesitatea pregătirii psihologice a managerului, la 

cât de mult acesta cunoaşte şi utilizează tehnicile de stimulare şi motivare morală ce pot face 

funcţională această relaţie.  

Eşantion: 100 ofiţerii/managerii din sectorul operativ;  

Scopul acestui program a fost acela de a oferi şefilor direcţi/nemijlociţi un ansamblu de 

tehnici şi metode psihologice menite: 

 să le faciliteze procesul de autocunoaştere, optimizare şi dezvoltare personală; 

 să le faciliteze procesul de cunoaştere a subordonaţilor; 

 să prevină evenimentele cu impact puternic negativ asupra individului angrenat în 

procesul muncii şi asupra instituţiei, cum ar fi îmbolnăvirile, abaterile disciplinare, abuzurile 

emoţionale de orice fel sau actele de corupţie. 

 să eficientizeze munca prin flexibilizarea relaţiilor şef-subordonat şi îmbunătăţirea 

calităţii mediului de muncă 

 să elimine prejudecăţile în rândul lucrătorilor şi să îmbunătăţească comunicarea, 

cooperarea şi colaborarea interpersonală. 

Activităţi: Programul s-a demarat pe grupuri de câte cinci ofițeri care, timp de 3 zile, 

6h/zi, au participat activ la prezentări de teme, analize de caz, dezbateri libere pe problematica 

psihologică expusă şi întâlnită în viaţa profesională de zi cu zi, tehnici psihologice de dezvoltare 
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și  optimizare profesională. Constituirea grupurilor s-a realizat pe criterii de similaritate în 

activitatea profesională. 

 Programul a vizat 8 pași reprezentativi pentru succesul în munca de ofițer/ 

manager pe care-i prezentăm mai jos cu activitățile prevăzute: 

PASUL I:  Realizarea cunoaşterii de sine a managerilor prin autoevaluare 

 Se dezbat liber calităţile manageriale şi motivaţia eficientă pentru a conduce cu 

succes un grup de oameni.  

 Se lucrează pentru conştientizarea propriilor clişee/ scheme mentale, 

conştientizarea propriilor disfuncţionalităţi cognitive, eliberarea de aceste prejudecăţi, 

stereotipuri, scheme mentale;  

 Se lucrează pentru conștientizarea relației personalitate-stil managerial-succes 

profesional.   

PASUL II: Tehnici şi metode practice de gestionare a stresului; Tehnici pentru 

dezvoltare şi optimizare personală  

 Se prezintă aspecte generale privind: ce este stresul; care sunt efectele stresului 

asupra organismului uman; riscurile stresului în profesie; avantajele şi dezavantajele stresului din 

viaţa de zi cu zi; 

 Se dezbate liber, cu participanţii grupului, factorii de stres profesional pe care 

aceştia îi resimt la locul de muncă, precum şi formule psihologice de abordare (posibilităţi de 

eliminare a erorilor perceptive, a gândirii distorsionate, dezvoltarea gândirii pozitive)  

 Se prezintă tehnici şi metode psihologice de prevenire şi gestionare a stresului. 

PASUL III: Tehnici şi metode practice de îmbunătăţire a comunicării şi relaţionării  

 Se prezintă tehnici, metode practice şi modele pentru dezvoltarea comunicării şi 

comportării asertive; 

 Se prezintă tehnici de evitare a manipulării; 

 Se prezintă metode cognitiv-comportamentale de optimizare a comunicării; 

 Se prezintă secretele comunicării eficiente; 

 Se prezintă motivele care îi împiedică pe oameni să comunice în mod adecvat unii 

cu alţii; 

 Se prezintă atitudinile care ne împiedică să-i ascultăm pe ceilalţi, conducându-ne 

la conflicte; 

 Se prezintă necesitatea abilităţilor de autoexprimare; 

 Se prezintă modalităţi de comunicare cu persoane dificile;  

 Se dezbat liber dificultăţile de comunicare întâlnite la locul de muncă.  

PASUL IV: Tehnici şi metode practice de soluţionare a conflictelor interpersonale –  

 Se prezintă aspecte generale privind: ce este conflictul; abordare 

pozitivă/abordare negativă; avantaje/dezavantaje; tipuri şi modele de conflicte; etapele de 

soluţionare a conflictelor; sfaturi practice pentru prevenire şi gestionare. 

 Se dezbat liber şi se analizează conflictele şef-subaltern întâlnite la nivel 

organizaţional. 

PASUL V: Tehnici şi metode practice de observare psihocomportamentală şi 

cunoaştere a subordonaţilor  

 Se prezintă pprincipiile ce trebuie respectate în cunoaşterea subordonaţilor; 
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 Se prezintă metode, tehnici şi procedee pentru cunoaşterea celor mai importante 

dimensiuni observabile ale personalităţii umane: temperament, introversiune-extraversiune, 

stabilitate emoţională, impulsivitate, rezistenţă psihică, activism; 

 Se prezintă metodele de culegere a datelor privind personalitatea subordonaţilor: 

observaţia, convorbirea, analiza produselor activităţii; 

 Se prezintă strategii de motivare a personalului din subordine; 

 Se dezbate liber scopul şi necesitatea monitorizării psihocomportamentale a 

subordonaţilor cu risc psihologic; necesitatea colaborării cu psihologul pe timpul derulării 

programului de monitorizare; 

 Se dezbate liber modul de utilizare a informaţiei psihologice de către şefii 

nemijlociţi. 

PASUL VI: Psihopatologia umană cu risc psihologic la nivel social şi organizaţional; 

Tehnici de abordare a persoanelor dificile  

 Se prezintă tipurile de personalităţi dificile întâlnite în literatura de specialitate; 

 Se prezintă tulburările de comportament şi riscurile profesionale; 

 Se prezintă modalităţi de abordare a persoanelor dificile; necesitatea solicitării 

scrise a evaluării psihologice speciale; 

 Se prezintă cazuri concrete de situaţii conflictuale provocate de persoane dificile 

şi se reamintesc informaţiile de la pasul ce vizează comunicarea 

PASUL VII: Criza psihologică individuală; Reţeaua de suport psihologic 

 Se prezintă aspecte privind: ce este criza psihologică individuală; cauze posibile 

ce produc criza; forme de manifestare, traseu de instalare şi riscurile psihologice; paşii ce trebuie 

parcurşi pentru formarea reţelei de suport psihologic; se dezbat liber formele de intervenţie - 

ajutor specializat/ajutor nespecializat. 

PASUL VIII: Evaluarea programului 

 Se discută pe seama autoevaluării manageriale, în paralel cu prezentarea 

modelului ideal de manager; 

 Se prelucrează reglementările interne ce vizează activitatea de psihologie în MAI, 

obligaţiile ce revin managerilor pe această linie de psihoprofilaxie; 

 Se solicită feed-back participanţilor, precum şi propuneri pentru activitatea de 

pregătire psihologică ulterioară a personalului   

Concluzii: Programul s-a finalizat cu organizarea unui simpozion cu aceeași temă: 

„Vreau să fiu un conducător de succes - paralelă între personalitate şi stilul managerial”, 
simpozion la care audienți au fost polițiștii de frontieră și membrii familiilor lor, iar specialiștii 

(psihologi, sociologi, medici, preoți) au participat cu prezentări de lucrări și dezbateri. Deși 

feedback-urile primite de la participanți au fost unele pozitive, apreciem că programul a avut o 

eficiență de scurtă durată întrucât majoritatea participanților s-au pensionat în următorii 2 ani. 

10. Programul de psihoprofilaxie generală „Prevenirea evenimentelor critice şi a 

îmbolnăvirilor datorate comportamentelor vicioase”. 
Având în vedere faptul că, în perioada 2006-2007, din zece cazuri de suicid înregistrate la 

nivelul Ministerului Afacerilor Internelor, șase s-au produs în rândurile lucrătorilor Poliţiei de 

Frontieră Române, încă de la sfârșitul anului 2007, psihologul Cenea Mariana a demarat program 

care s-a reluat în fiecare an, cu tematică diferită, în funcţie de fenomenele psihologice 

predominante la nivel social, dar şi de morbiditatea psihologică internă întâlnită, respectiv:  

2008 – „Depresia şi suicidul – fenomene îngrijorătoare pentru societatea românească 

actuală”, 
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2009 – „Dependenţa patologică – cauze, riscuri, consecinţe. Impactul dependenţei 

patologice asupra personalităţii umane”,  

2010 – „Personalitatea umană în contextul social actual”,  

2011 – „Stresul, o problemă de sănătate pe care o poţi evita!” 

2012 - „Reţeaua de suport psihologic – condiţie sine qua non a menţinerii echilibrului 

psihic  în situaţii de criză individuală” 

2013 - „Managementul modern – între criterii de psihodiagnostic şi criterii de 

performanţă” 

2014 - „Comunicarea eficientă – criteriu esenţial pentru sănătatea omului şi a 

organizaţiei” 

2015 – „Mediul sănătos de muncă – beneficiu pentru om şi organizaţie” 

Scopul acestor programe: 

 Promovarea sănătăţii psihice şi psihosomatice în rândul lucrătorilor noştri; 

 Prevenirea evenimentelor critice, cu impact negativ asupra moralului de grup, 

asupra familiei sau cu impact mediatic negativ, la nivel instituţional. 

Obiectivele acestor programe: 

 Formarea unei educaţii medicale şi psihologice sănătoase în rândurile 

personalului 

 Asigurarea unui management eficient al stresului din viaţa de zi cu zi; 

 Creşterea pragului de toleranţă al lucrătorilor;  

 Creşterea randamentului, eficienţei şi productivităţii muncii; 

 Eliminarea prejudecăţilor vizavi de apelul la specialist (psihiatru, psiholog) şi 

dezvoltarea comunicării dintre poliţiştii de frontieră şi psiholog. 

Activităţi: 

Programele au cuprins mai multe etape ce au avut la bază: 

 colaborări cu medici, sociologi, psihologi din alte sisteme publice (sănătate, 

învățământ, justiție), preoți, pentru expuneri, prezentări de caz, speţe practice şi dezbateri libere, 

colaborări ce au permis ca abordarea problemelor de interes să fie analizate/dezbătute din mai 

multe perspective, astfel încât promovarea educaţiei medicale şi psihologice să fie cât mai 

completă; 

 realizarea unor filme documentare și prezentarea unor interviuri filmate cu 

medici specialişti, cu persoane suferinde, ce au avut la bază cazuri reale (Jocul patologic de 

noroc; Să luptăm împotriva alcoolului; Comportamentul polițiștilor de frontieră în trafic; 

Depresia – flagelul societății actuale, Personalitatea umană..., un mister) vizavi de prevenirea, 

dar şi de tratamentul celor mai frecvente tulburări psihosomatice întâlnite în mediul de muncă, 

cum ar fi tulburările digestive, tulburările cardiace  sau neurocirculatorii, afecțiunile 

dermatologice ale stresului sau ale sistemului autoimunitar, dar şi vizavi de cunoaşterea, 

prevenirea şi tratamentul tulburărilor care prezintă cele mai mari riscuri profesionale, cum ar fi 

tulburările de personalitate sau de comportament; 

 constituirea unor grupuri terapeutice pe problematică țintită (psihoprofilaxie 

focalizată: anxietate, adicţii); 

 pregătiri psihologice teoretice și aplicații practice cu personalul turelor de 

serviciu pe diverse teme de interes (stresul profesional - autoevaluare, conflictul interpersonal, 

patologia organizațională, prezentarea unor studii de caz pentru ca lucrătorii să poată înţelege 

simptomatologia/manifestarea tulburărilor, cauzele, consecinţele/riscurile la nivel individual, 

instituţional şi social, precum şi modalităţi concrete de prevenire şi de tratament, etc); 
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 organizarea de mese rotunde cu polițiștii de frontieră și cu membrii familiilor lor 

pentru dezbaterea unor probleme psihologice de interes social, cum ar fi: „Stresul vieţii de zi cu 

zi, între acceptare, compensare şi combatere”; „Bolile psihice – să înţelegem şi să ştim cum le 

abordăm în familie şi la locul de muncă”, „Conflictul interpersonal, între necesitate şi boală”; 

„Conducătorul nostru – şef, manager sau prieten?”; 

 organizarea unor campanii de conștientizare a efectelor nocive ale 

dependențelor de substanță și comportamentale, cum ar fi: 

 „PERFORMANŢĂ = SĂNĂTATE” (a constat în deplasarea la subunităţi şi 

prezentarea unor interviuri filmate cu pacienți suferinzi de alcoolism sau de joc patologic de 

noroc care au dorit să colaboreze și să se integreze personal în aceste campanii fiind convinși că 

expunerea suferinței lor îi va ajuta pe ceilalți să prevină; dezbateri libere pe tema interviurilor); 

 “TU ÎŢI ALEGI IMAGINEA!” (a constat în elaborarea şi lipirea de afişe în 

locurile de fumat – corpul fumătorului precum și în afișarea paşilor concreţi de renunţare la 

obiceiul fumatului); 

 organizarea anuală a câte unui simpozion în cadrul căruia au fost susținute 

mai multe workshop-uri - audienți au fost strict polițiștii de frontieră și membrii familiilor 

acestora, iar specialiștii au participat cu prezentare de lucrări dând astfel posibilitatea unui dialog 

direct şi deschis între specialiştii prezenţi şi poliţiştii de frontieră, eliminând astfel eventualele 

bariere, prejudecăţi, vizavi de tratamentul psihiatric şi psihoterapeutic în astfel de situaţii;  

 centralizarea punctelor de vedere, opiniilor şi propunerilor personalului (feed – 

back) cu privire la materialele prezentate şi la conceperea unui nou material pentru consolidarea 

trăsăturilor de personalitate compatibile cu profesia de poliţist de frontieră. 

Concluzii: Activitățile au fost foarte apreciate, acesta fiind și motivul pentru care s-au 

perpetuat anual până când s-a considerat că s-au abordat toate tipurile de probleme psihologice 

cu risc. 

 

IV. ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE PRIVIND RELAȚIA DINTRE 

TULBURĂRILE DE PERSONALITATE ȘI FURIE, VIOLENȚĂ ȘI STRES 

 

1. Studii cantitative realizate de către psihologi din instituţii din sistemul 

securităţii naţionale. 

 

a. ,,Munca în zonele post-conflict este la fel de stresantă ca și munca la locul de muncă 

în ţară - constatările dintr-un screening PTSD cu mai multe probeˮ), autor Ștefan Liță, secția 

de Servicii Psihologice, Jandarmeria Română, lucrare prezentată la IAMPS, București, 10 mai 

2018. 

Obiective: 

Ipoteza: H0 - diferențele dintre militarii care lucrează în ţară şi cei întorşi din Afganistan 

nu sunt semnificative. 

             H1 - diferențele dintre militarii care lucrează în ţară și cei reveniți din Afganistan 

sunt semnificative (Afganistan> Acasă). 

 Se ia în considerare o limită inferioară la screening-ul pentru PTSD sau când este de 

dorit să se maximizeze detectarea cazurilor posibile. 

 Se va lua în considerare o limită superioară la informarea diagnosticului sau la 

minimizarea falsurilor pozitive. 
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 Prevalența PTSD în setarea țintă: În general, cu cât prevalența PTSD este mai scăzută 

într-o anumită setare, cu atât este mai redusă punctul de oprire optim. 

Instrumente:  

 Versiunea militară a PTSD Checklist (PCL-4) a fost folosită pentru a examina PTSD în 

rândul personalului militar 

 PCL-4 este o măsură de 17 semne de auto-raport care reflectă simptomele DSMIV ale 

PTSD. Are o varietate de scopuri, printre care: screening-ul persoanelor fizice pentru PTSD; 

ajutând la evaluarea diagnosticului PTSD; monitorizarea modificării simptomelor PTSD.  

 Eşantion: 25 de jandarmi care s-au întors din Afganistan, 225 de jandarmi, din 5 zone 

diferite care lucrează acasă în unități mobile. 

Analiza datelor: analiză comparativă, inferență Bayesiană, T-Test de Independență 

Rezultate: • Mediile la scala PCL ale jandarmilor întorși din Afganistan nu sunt 

semnificativ diferite de mediile PCL ale jandarmilor care lucrează acasă. 

• De asemenea, nu există diferențe semnificative între diferitele categorii de militari care 

au desfăşurat misiuni în Afganistan: bărbați versus femei; mai vârstnic versus tânăr; experiență 

înaltă față de experiență redusă; 1 misiune față de 2 misiuni; mai puține luni față de mai multe 

luni. 

Concluzii: Posibile explicații ale rezultatelor: Activitatea voluntară; Perioadă lungă de 

formare (selecții, cursuri, examene); Salariu bun; Activități de mentorat (nu în zona de luptă); Ei 

au fost bine tratați de colegi în timpul misiunii; Experiență profesională valoroasă; Potențial 

ridicat de promovat după desfășurare; Provocarea experienței de viață. 

b. ,,Selecția personalului în aplicarea legii: prezicerea rezistenței la stresˮ  
(Autor Darius Mihai Turc, Centrul de Psihosociologie, M.A.I.) poster prezentat la cea de-

a 27-a Conferință a Societății Europene de Psihologie a Sănătății din Bordeaux, 2013. 

Scopul studiului: evidențierea rolului caracteristicilor de personalitate în înțelegerea 

comportamentului în situații stresante, relevante pentru evaluarea psihologică a candidaților în 

selecția pentru activități cu un grad ridicat de risc.  

Ipoteza de cercetare: caracteristicile personalității vor putea prezice, împreună, o parte 

din varianța modalității de evaluare a impactului stresant al evenimentelor, a alegerii strategiilor 

de coping, precum și din robustețea psihologică. 

Eșantionul: Lotul de subiecţi a fost constituit din 386 de persoane, angajaţi ai unor 

unităţi din domeniul ordinii și siguranței publice, ce execută misiuni speciale de intervenţie. 

Participanții, selecționați pe bază de voluntariat, prezentau următoarele caracteristici: vârsta 

cuprinsă între 21 și 33 de ani; sex masculin; deţinători ai unor funcţii operative în cadrul 

unităţilor din care fac parte; vechimea minimă de 3 ani la respectivul loc de muncă. 

Instrumente: chestionarul 16PF, inventarul MMPI-2, Scala  evenimentelor de viață 

(LES), Scala strategiilor de adaptare la stres (LF) și Scala robusteţii psihologice (H). 

Analiza datelor: Pentru a testa ipotezele de cercetare, pentru analiza datelor a fost 

utilizată regresia liniară multiplă. În vederea realizării acestui din urmă procedeu statistic, a fost 

conceput un model teoretic al regresiei, în care fiecare din cele trei variabile criteriu definitorii 

pentru rezistența la stres, respectiv modalitatea de evaluare a impactului stresant al 

evenimentelor, alegerea strategiei de coping și robustețea a fost explicată prin intermediul 

diferențelor individuale. Principala bază teoretică a fost teoria cognitivă a stresului. 

Rezultate:  

 s-a încercat găsirea unei anumite ecuații de predicție privind rezistența la stres, prin 

metoda regresiei liniare multiple, având ca bază teoretică modelul cognitiv al stresului. 
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 rezultatele au demonstrat că aproximativ jumătate din varianţa impactului stresant al 

evenimentelor de viață asupra individului, precum și din alegerea strategiei de coping, pot fi 

explicate cu ajutorul caracteristicilor personalității. 

Concluzii:  

 rezistența față de stres, în acest context, nu reprezintă numai o sumă algebrică a 

unor caracteristici ale personalității, care facilitează în mai mare sau mai mică măsură perceperea 

situației sau amplitudinea reacției. 

 rezistența la stres este considerată în mod adecvat o construcție complexă, cu 

numeroși determinanți care interrelaționează și nu o simplă variabilă care poate fi măsurată și 

corelată direct cu comportamentul adaptiv. 

c.  Lucrarea ,,Relaţia dintre nivelul de stres, stilul de coping şi robusteţea 

psihologică la personalul care desfăşoară misiuni specialeˮ , poster prezentat de Turc 

Darius, Turc Mirela (Centrul de Psihosociologie al MAI), în cadrul conferinţei Societăţii 

europene de psihologia sănătăţii, 23-26 septembrie 2007, Pisa, Italia. 

Obiective: studiu exploratoriu privind relaţia dintre nivelul de stres, stilul de coping 

şi robusteţea psihologică la personalul care desfăşoară misiuni speciale . 

Eşantion: 128 persoane de sex masculin care desfăşoară misiuni speciale şi sunt 

frecvent expuşi la stres. 

Analiza datelor: coeficientul de corelaţie Pearson. 

Instrumente:  

 - Scala evenimentelor de viaţă (Holms, Rahe, 1967); 

 - Scala de evaluare a robusteţii psihologice – (Paul T. Bartone, Robert J. Ursano, 

Kathleen M. Wrigth, Larry H. Ingraham, Departamentul de Psihiatrie Militară, Walter Reed 

Army Institute of Research, Washington, 1989); 

 - Scala de evaluare a strategiilor de adaptare la stres (autori: Lazarus, 

Folkman,1995). 

Rezultate:  

 corelaţii semnificativ pozitive între nivelul de stres şi copingul centrat pe 

emoţie (r=.240, p<.01) şi corelaţii semnificativ negative între nivelul de stres şi robusteţea 

psihologică (r=-.237, p<.01);  

 corelaţii semnificativ pozitive între robusteţe psihologică şi coping centrat pe 

problemă (r=.139, p<.01) şi corelaţii semnificativ negative între robusteţe şi coping centrat 

pe emoţie (r=.262, p<.01). 

Concluzie: studiul aduce dovezi că oamenii cu strategii de coping active şi cu o 

bună robustețe psihologică pot gestiona bine stresul în posturile care presupun misiuni cu 

grad de risc. 

d. Lucrarea Cât de eficient gestionează stresul personalul din  forţele speciale: un 

studiu privind stilurile de coping folosite de personalul din forţele speciale , autori: Ştefan 

Liţă, Andrea Mihalcea, Caterina Zaharia, Mirela Turc (Centrul de Psihosociologie al MAI), 

poster prezentat în cadrul Congresului de terapii cognitiv comportamentale,  Barcelona 

2007. 

Obiective: investigarea influenţei ambelor stiluri de coping, cognitiv şi 

comportamental asupra personalităţii ofiţerilor implicaţi în misiuni de menţinere a păcii  

Principala ipoteză: dacă robusteţea psihologică şi strategiile de coping 

cognitive/comportamentale joacă un rol important în explicarea reacţiilor la stres a 

poliţiştilor. 
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Eşantionul: 167 subiecţi (116 ofiţeri care aplicau pentru misiuni de menţinere a 

păcii - MPO) şi (51 care lucrau pentru misiuni de menţinere a păcii - MPO). 

Analiza datelor: analiza de regresie  

Instrumente:  

- Scala de evaluare a robusteţii psihologice (Paul T. Bartone, Robert J. Ursano, 

Kathleen M. Wrigth, Larry H. Ingraham, Departamentul de Psihiatrie Militară, Walter Reed  

Army Institute of Research, Washington, 1989). 

- Scală privind evaluarea strategiilor de coping (C.J Moss, Billings,1995)  

- Scala Mississippi pentru evaluarea stresului postraumatic (autori: Keane T., 

Caddell J.M., Taylor K.L.,Centrul Naţional pentru Studierea Tulburărilor de Stres 

Postraumatic, Centrul Medical Boston,1988). 

- Scală de percepere a efectelor muncii şi  evenimentelor de viaţă.  

Rezultate:  

 scorurile scăzute la robusteţe psihologică şi coping comportamental, la fel ca 

si scorurile înalte la coping evitant sunt asociate cu mai mult stres postraumatic în ambele 

grupuri (aplicanţii r²=37%; specialiştii r²=49%);  

 specialiştii (ofițerii care lucrează deja în MPO) prezintă un nivel ridicat al 

nivelului de stres postraumatic (t=-3.44, p=.001) şi o medie mare a copingului evitant (t=-

4.36, p=.001)  şi la scala schimbării (t=-3.48, p=.001), dar o medie scăzută la coping 

comportamental (t=4.36, p=.001) şi scala angajamentului (t=3.97, p=.001); 

subcomponentele evenimentelor de viaţă şi stresului muncii explică mult mai mult din 

varianţa stresului postraumatic pentru specialiști  r²=49%,, decât pentru aplicanţi r²=13%,  

(ofiţerii care aplică acum pentru MPO). 

Concluzie:  

 studiul aduce dovezi că robusteţea psihologică şi strategiile de coping active 

previn stresul postraumatic în posturile care presupun grad ridicat de risc ; 

 Rezultatele sunt interesante, deoarece ambele categorii de subiecţi, atât 

aplicanţii, cât şi specialiştii reprezintă o populaţie specială (forţele speciale) care deja au 

trecut peste o serie de evaluări psihologice şi care de obicei lucrează sub un stres ridicat; 

 Datele de asemenea sugerează că psihologii din sistemul de ordine şi 

siguranţă publică ar trebui să selecteze oameni cu o robustețe psihologică ridicată 

(deoarece explică 29% din varianţa stresului postraumatic şi să instruiască ofiţerii de a 

folosi mai mult strategiile de coping active (explică 43% din varianța stresului 

postraumatic), în loc de cele evitare, care sunt neadaptative.  

e. Studiul intitulat ,,Caracteristici  de personalitate şi stresul ocupaţional la personalul 

care desfăşoară misiuni specialeˮ, realizat de psiholog Mirela Turc (Centrul de 

Psihosociologie al MAI), în anul 2007 a avut în vedere următoarele aspecte: 

Obiective generale: 

a. Studiul stresului profesional plecând de la modelul lui Cooper privind stresul 

ocupaţional; 

b. Studiul relaţiei dintre personalitate şi stresul profesional specific personalului 

care desfăşoară misiuni speciale; 

Obiective specifice: 

a. Conturarea profilului psihologic, ca reper asupra trăsăturilor de personalitate 

caracteristice personalului care desfăşoară misiuni speciale; 
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b. Identificarea consecinţelor majore ale stresului ocupaţional (reacţiile la stres) în urma 

perceperii factorilor stresanţi din organizaţie; 

c. Identificarea relaţiei dintre caracteristicile de personalitate şi solicitările profesionale 

din organizaţie, percepute ca stresori; 

d.  Identificarea relaţiei dintre caracteristicile de personalitate şi  modalităţile de reacţie 

la stresul profesional specific personalului care desfăşoară misiuni speciale. 

Eșantion: Lotul de subiecţi este format dintr-o echipă de 42 ofiţeri şi agenţi, ce fac parte 

dintr-o formaţiune de intervenţie rapidă a Ministerul Administraţiei şi Internelor, toţi fiind de sex 

masculin, de naţionalitate română, cu o medie de vârsta de 35 de ani. 

Instrumente: 

 Indicatorul de stres ocupaţional „OSI” (Cooper C., Sloan S., Williams S.) 

A fost utilizată o variantă adaptată de către profesorul Horia Pitariu  a  Occupational 

Stress Indicator (OSI). Indicatorul conţine 6 scale investigând, componentele majore ale 

modelului teoretic al stresului ocupaţional elaborat de Cary L. Cooper: principalele surse ale 

stresului ocupaţional, consecinţele majore ale stresului profesional, mecanismele de adaptare şi 

diferenţele interindividuale în raport de variabilele considerate ca moderatori ai stresului.  

 Scala Locul controlului în muncă (Spector, 1998) 

 CPI 260 (Gough, 2002) 

Analiza datelor: calculul mediei, minim, maxim, abaterea standard, calculul coeficientul 

de consistenţă internă Alfa, coeficientul de corelaţie Pearson. 

Rezultate:  

- Cele mai importante surse de presiune percepute de personalul care desfăşoară misiuni 

speciale de intervenţie rapidă, din perspectiva modelului teoretic al stresului elaborat de C. 

Cooper, sunt: relaţiile interumane, interfaţa muncă – familie, rol managerial, responsabilităţile de 

la locul de muncă, aprecierea muncii, tracasările cotidiene şi climatul organizaţional. Reacţiile la 

stresul profesional în acest caz, presupun insatisfacţie profesională, şi anume insatisfacţie faţă de 

structura şi climatul organizaţional de la locul de muncă şi anumite reacţii în planul sănătăţii 

mintale, şi anume este afectată starea de linişte sufletească, atunci când relaţiile de la locul de 

muncă sunt deficitare şi responsabilităţile sunt prea mari.  

-  s-a constatat că supraîncărcarea muncii şi lipsa unui echilibru între muncă şi familie 

poate duce la insatisfacţii legate de locul de muncă. 

 - s-a constatat că pentru a face faţă solicitărilor profesionale, personalul care desfăşoară 

misiuni de intervenţie rapidă recurge la strategiile active de coping,ceea ce duce la gestionarea 

eficientă a stresului profesional.  

 - variabilele de personalitate dezvăluie indicii foarte utile în privinţa modului în care 

oamenii percep factorii stresanţi şi reacţionează la stres, precum şi modul în care pot deţine 

controlul asupra factorilor stresanţi din organizaţie, astfel:  

 există o relaţie între caracteristicile de personalitate şi stresul profesional, 

specific personalului care desfăşoară misiuni speciale de intervenţie rapidă;  astfel un nivel de 

stres scăzut corelează cu un profil psihologic caracterizat printr-un bun autocontrol, 

conştiinciozitate, ambiţie şi eficienţă în realizarea sarcinilor, maturitate, responsabilitate, 

meticulozitate, prudenţă şi adaptare la efort. 

 anumite caracteristici de personalitate (V1, ,V3, Sc, Do, Sc, So, Sa,  tipul A de 

comportament, Loc) predispun la diminuarea acţiunii factorilor stresanţi, facilitând un control 

mai eficient al stresului, iar alte caracteristici (Cs, Sy, Sa, Em, Sc, Lp, Anx ,Do, Sa, Nar, Em, Gi 

)  contribuie la perceperea mai intensă a stresorilor şi la sporirea efectelor acestora. 



 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 
utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

,,A partnership for Change: reducing work related anger and violent emotionsˮ 
Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Comisiei Europene 

COD nr. 2017-1-RO01-KA202-037420 

 

 
Concluzii: personalitatea are un rol important în privinţa modului de percepere a 

factorilor stresanţi şi în determinarea reacţiilor specifice ale subiecţilor în condiţii de stres. 

Stresul nu poate fi conceput doar în ipostaza unor evenimente externe, independente de evaluarea 

subiectivă a acestora, iar anumite caracteristici ale personalităţii predispun spre o evaluare mai 

negativă a impactului acestor evenimente, iar alte caracteristici predispun spre un control mai 

eficient al stresului, diminuându-i în acest fel acţiunea. 

f. În lucrarea „Caracteristici de personalitate și orientare în coping la jandarmi” 

publicată în volumul „Managementul stresului profesional – ghid pentru personalul din 

domeniul ordinii și siguranței publice”, vol. II, Editura Ministerului Administrației și Internelor, 

2006, psihologul Ramona Ciobanu (Jandarmeria Română) prezintă rezultatele studiului său 

efectuat pe parcursul a doi ani (2005 și 2006). 

Obiective: dacă există diferenţele sub aspectul robusteţii psihologice existente între 

subiecţii cu orientare accentuată şi cei cu orientare slabă spre una dintre cele 2 strategiii de 

coping utilizate (focalizarea pe problemă şi focalizarea pe emoţii).  

Eşantion: lot de 400 de subiecţi - militari activi ce îndeplinesc misiuni cu risc crescut (de 

asigurare şi restabilire a ordinii şi liniştii publice, de pază şi protecţie instituţională a obiectivelor 

de importanţă deosebită şi strategice atribuite conform legii, a unor transporturi speciale şi de 

valori, a instanţelor judecătoreşti, precum şi de pază, protecţie, supraveghere şi intervenţie a 

conductelor magistrale de transport produse petroliere).  

Instrumente: 

 1. Scala de evaluare a strategiilor de adaptare la stres (autori: Lazarus, Folkman,1995); 

 2. Chestionarul de personalitate R.B.CATTELL – 16PF (denumit „Chestionarul celor 16 

factori ai personalităţii”) Forma A; 

 3. Scala de evaluare a robusteţii psihologice (Paul T. Bartone, Robert J. Ursano, 

Kathleen M. Wrigth, Larry H. Ingraham, Departamentul de Psihiatrie Militară, Walter Reed 

Army Institute of Research, Washington, 1989). 

Analiza datelor: Testarea ipotezelor s-a realizat prin proceduri statistice precum testele 

de semnificaţie şi matricea de corelaţii.  

Rezultatele studiului confirmă ipotezele şi aduc noi informaţii cu privire la configuraţia 

relaţiilor dintre orientarea în coping şi robusteţea psihologică a individului confruntat cu 

provocările mediului militar. 

 Prin focalizare pe emoţii, reacţionează la stres subiecţii care pot fi caracterizaţi 

astfel: 

 eu slab (emotivitate, imaturitate afectivă, instabilitate) care reacţionează la 

frustraţie într-o manieră emoţională, fug de responsabilităţi, care abandonează uşor, putând fi 

implicaţi şi în accidente şi fiind mai predispuşi să reacţioneze în situaţii stresante inadecvat; 

 supraeu slab (lipsă de toleranţă la frustrare; schimbători, influenţabili, predispuşi 

la oboseală  nervoasă, inconstanţă şi nesiguranţă, care neglijează obligaţiile sociale şi arată un 

general dezinteres faţă de normele morale colective. Pot prezenta tendinţă spre disimulare, 

vagabondaj, încălcare a legii, accese de furie nestăpânite; 

 imaturitatea emoţională (caută ajutorul şi simpatia altora, indulgenţi cu sine şi cu 

ceilalţi,  introspectivi; în plan social fiind dornici să atragă atenţia, neliniştiţi, chiar ipohondri). 

 Prin focalizare pe problemă reacţionează la stres subiecţii care pot fi 

caracterizaţi astfel: 

 eu puternic, matur şi calm. Indivizii sunt stabili, calmi, realişti şi nu se amestecă 

în conflicte; 
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 supraeu puternic – dau dovadă de conştiinciozitate, perseverenţă, responsabilitate 

personală; indivizii sunt ordonaţi, consecvenţi, atenţi la oameni şi lucrurile din jur, au o bună 

capacitate de concentrare, reflectând înainte de a vorbi, preferând compania oamenilor eficienţi; 

 comportament realist, dar dur, subiecţi care nu se aşteaptă la lucruri 

extraordinare de la ceilalţi, bazându-se pe sine, cu spirit practic şi relativă insensibilitate faţă de 

ceilalţi; maturi emoţional, aspri, chiar cinici. 

Concluzii:  

 Abilitatea unei persoane de a face faţă dificultăţilor ţine de felul cum aceasta 

abordează şi interpretează propriile experienţe.  

 Rezistenţa la stres s-a evidenţiat a fi asociată mai ales cu factorii implicare şi 

control, în funcţie de care s-au evidenţiat diferenţe în ce priveşte orientarea în coping. Subiecţii 

cu scoruri înalte în ce priveşte implicarea (cu bună capacitate de a găsi sensul, scopul şi valoarea 

propriei persoane, a celorlalţi şi a activităţii) şi subiecţii cu scoruri înalte în ce priveşte controlul 

(cu buna capacitate de a fi autonomi şi de a considera că îşi pot influenţa propriul viitor) sunt mai 

predispuşi la orientare în coping prin focalizare pe problemă. Cei care nu deţin aceste calităţi par 

mai predispuşi la coping prin focalizare pe emoţii. 

g. Studiul intitulat „Influenţa diferenţelor individuale în gestionarea stresului la 

personalul ce execută misiuni speciale”  realizat anul 2004, de către psihologii Ştefan Liţă și 

Mirela Turc (Centrul de Psihosociologie al MAI) şi prezentat cu ocazia Simpozionului de 

Psihologie Militară INFO-PSIHO 2004. 

Obiective: Pornit de la modelul “reactivităţii diferenţiate” al lui Bolger şi Zuckerman 

(1995), utilizând metoda regresiei multiple, s-a analizat influenţa pe care trăsăturile de 

personalitate o au asupra  modului de gestionare a stresului, în ceea ce priveşte impactul perceput 

al evenimentelor stresante, alegerea diferitelor strategii adaptative şi în final nivelul stresului 

posttraumatic.  

Studiul a pornit de la două ipoteze: prima potrivit căreia anumite trăsături de 

personalitate predispun spre o percepere mai intensă a nivelului de stres şi determină alegerea 

anumitor tipuri de strategii adaptative; cea de-a doua potrivit căreia strategiile de adaptare au un 

important rol explicativ în ceea ce priveşte nivelul de stres posttraumatic al poliţiştilor, strategiile 

evitante contribuind la creşterea acestuia. 

Eşantionul a fost alcătuit din 42 de ofiţeri şi subofiţeri ce fac parte din trupele de 

intervenţie antiteroristă ale Ministerului de Interne, toţi fiind de sex masculin, cu o vârstă medie 

de 27 de ani. 

Analiza datelor. Pentru evidenţierea rolului trăsăturilor de personalitate în gestionarea 

stresului a fost utilizată metoda regresiei multiple.  

Instrumente:  
- chestionarul R.B.CATTELL – 16PF (denumit „Chestionarul celor 16 factori ai 

personalităţii”) Forma A; 

- inventarul de personalitate Singer-Loomis pentru evaluarea trăsăturilor de personalitate 

şi modurilor cognitive; 

- scala de evaluare a robusteţii psihologice (Paul T. Bartone, Robert J. Ursano, Kathleen 

M. Wrigth, Larry H. Ingraham, Departamentul de Psihiatrie Militară, Walter Reed Army 

Institute of Research, Washington, 1989); 

- o scală de percepere a impactului evenimentelor stresante; 

- Scalele Lazarus-Folkman (autori: Lazarus, Folkman,1995) şi  Moss-Bilings pentru 

evaluarea strategiilor adaptative (autori: R.H. Moss &  A.G.Billings, 1995); 
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- Scala Mississippi pentru evaluarea stresului posttraumatic (autori: Keane T., Caddell 

J.M., Taylor K.L.,Centrul Naţional pentru Studierea Tulburărilor de Stres Postraumatic, Centrul 

Medical Boston,1988). 

           Rezultate:  

 Factorii A, B, C, F, H, M şi Q3 din chestionarul 16 PF pot da indicii foarte utile 

în privinţa modului în care oamenii gestionează impactul evenimentelor  negative.  

 modurile cognitive IF, IS, IN, ET, ES, EN, EF, cât şi funcţia senzorială de 

receptare a informaţiilor, procesarea perceptivă a datelor şi extraversia s-au dovedit a fi 

importante în alegerea strategiilor de adaptare. 

 robusteţea psihologică joacă un rol central în alegerea strategiei de adaptare la 

stres.  

 persoanele cu o stabilitate emoţională scăzută (C-) tind să fie mai afectate de 

evenimentele profesionale nefavorabile, cei cu o capacitate scăzută de autocontrol (Q3-) au 

tendinţa de a folosi strategii centrate pe emoţie, iar cei  care utilizează moduri cognitive 

extraverte (EN şi ET) sunt mai predispuşi spre  strategiile centrate pe problemă. 

 poliţiştii care utilizează preponderesnt strategii evitante au fost găsiţi ca având 

mai multe conflicte muncă-familie şi mai multe simptome psihosomatice.  

 

 

 cei care folosesc copingul activ au un nivel mare de satisfacţie în muncă, 

neavând implicaţii asupra conflictelor familiale sau a simptomelor psihosomatice.  

 adaptarea la stres centrată de problemă duce la experienţe de muncă pozitive, în 

timp ce cea centrată pe emoţie contribuie la experienţe negative în muncă.  

 poliţiştii care se confruntă mai mult cu experienţe stresante utilizează mai mult 

strategiile evitante.  

 cei care utilizează strategii centrate pe emoţie sau strategii evitante sunt mai 

necontrolaţi şi mai impulsivi (Q3-), iar cei ce utilizează strategii evitante sunt mai predispuşi spre 

apariţia stresului posttraumatic. 

            Concluzii:  

 Acest studiu a oferit dovezi importante privind importanţa modurilor cognitive 

în adaptarea la stres, dovedind că senzorialitatea extravertă, gândirea extravertă, intuiţia 

extravertă şi afectivitatea extravertă joacă un rol pozitiv în alegerea strategiilor de adaptare, fiind 

asociate cu strategiile active, iar afectivitatea introvertă, senzorialitatea introvertă şi intuiţia 

introvertă joacă un rol negativ în alegerea acestor strategii, fiind asociate cu strategiile pasive. 

 Personalitatea  este un factor important ce determină reacţiile specifice ale 

oamenilor în condiţii de stres. Stresul nu poate fi conceput doar în ipostaza unor evenimente 

externe, independente de evaluarea subiectivă a acestora, iar anumite caracteristici ale 

personalităţii predispun spre o evaluare mai negativă a impactului acestor evenimente. 

  La unii indivizi există o probabilitate mai mare de a percepe evenimentele în 

anumite modalităţi care să determine reacţii mai virulente la stres şi să aleagă strategii mai puţin 

adaptative. 
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II.  ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE CALITATIVE DESPRE 

CAUZELE GENERALE ALE FURIEI, VIOLENȚEI ȘI STRESULUI ÎN MEDIUL 

DE LUCRU SPECIFIC ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

 

 

 

INTRODUCERE 

 

Fiecare sinucidere este o tragedie personală, care ia prematur viața unui individ și are un 

efect de undă continuă, care afectează în mod dramatic vieţile familiilor, prietenilor şi 

comunităţii.   

În fiecare an, mai mult de 800 000 de oameni se sinucid - o persoană la fiecare 40 de 

secunde.  

Care sunt cauzele suicidului? De ce atât de mulți oameni îşi iau viața in fiecare an? Din 

cauza sărăciei? Șomajului? Destrămării relațiilor? Sau din cauza depresiei sau altor tulburări 

mintale grave? Sunt sinuciderile rezultatul unei act impulsiv, sau sunt urmarea efectelor 

consumului de alcool sau droguri? Există multe astfel de întrebări dar nu este simplu de răspuns. 

Un singur factor nu este suficient pentru a explica de ce o persoană a murit prin suicid: 

comportamentul suicidar este un fenomen complex care este influențat de mai mulți factori care 

interacţionează - personali, sociali, psihologici, culturali, biologici și de mediu. 

În timp ce legătura dintre tulburările de suicid și mentale este bine stabilită, generalizarea 

factorilor de risc este contraproductivă. Tot mai multe dovezi arată că pentru a înţelege riscul de 

suicid este imperios necesară înţelegerea contextului. Multe sinucideri au loc în mod impulsiv, în 

momente de criză și, în aceste condiții, accesul facil la mijloacele de suicid - cum ar fi pesticidele 

sau armele de foc - poate determina dacă o persoană trăiește sau moare.  

Alţi factori de risc pentru suicid includ o redusă abilitate în a gestiona stresul acut sau 

cronic generat de diverse probleme de viaţă, cum ar fi problemele financiare.  

În plus, cazurile de violență de gen și abuz asupra copilului sunt puternic asociate cu un 

comportament suicidar. Ratele de suicid, de asemenea, variază în cadrul țărilor, cu rate mai mari 

în rândul celor care au minorități sau există discriminare. 

Stigmatizarea, încadrând in special tulburările psihice și suicidul, împiedică mulți oameni 

să solicite ajutor. Creșterea conştientizării comunităţii și eliminarea tabuurilor sunt importante 

pentru țările care fac eforturi pentru a preveni sinuciderea. 

Datele statistice arată că românii sunt din ce în ce mai predispuşi la sinucideri, rata 

acestora depăşind cu mult media raportată de către alte state ale Uniunii Europene, în special pe 

segmentul adolescenţilor şi al adulţilor cu vârste între 50 şi 54 de ani. Conform informaţiilor 

prezentate de Eurostat, 6 români cu vârsta între 15 şi 19 ani la suta de mii de locuitori aleg să se 

sinucidă, comparativ cu media europeană de 4,6.  

De asemenea, numărul bărbaţilor care aleg să-şi pună capăt zilelor este mai mare decât 

cel al femeilor: 9 bărbaţi la suta de mii de locuitori, comparativ cu 6,9, media UE, în timp ce rata 

sucidului în rândul femeilor este de 3,2, comparativ cu 2,2, media UE. 
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În ceea ce priveşte categoria cea mai predispusă la suicid, adulţii cu vârsta între 50 şi 54 

de ani, putem constata cu uşurinţă că, şi aici, România conduce: o rată de 40,6, comparativ cu 

28,7 la suta de mii de locuitori-media UE. 

Cu toate că suicidul este evitabil, la fiecare 40 secunde, o persoană se sinucide sau este 

tentată să-şi ia viaţa. Datele OMS arată că suicidul este a doua cauză a mortalităţii pe scară 

mondială şi afectează populaţiile cele mai vulnerabile ale planetei şi, mai mult, grupurile sociale 

care suferă deja de marginalizare şi discriminare. 

A 66-a Adunare Mondială a Sănătății a adoptat în mai 2013, în premieră, planul de 

acţiune al OMS pentru sănătate mentală. Prevenirea suicidului face parte integrantă din acest 

plan, obiectivul fiind reducerea cu 10% a ratei suicidului până în anul 2020. 

De cele mai multe ori suicidul este un act impulsiv, accesul facil la pesticide sau arme de 

foc determină fatalitatea gestului, iar stigmatizarea şi tulburările mentale îi împiedică pe 

sinucigaşi să ceară ajutor. 

În România, în anul 2012, s-au înregistrat, conform raportului OMS, 2 782 cazuri de 

suicid, din care 418 femei şi 2 364 bărbaţi. 

În ceea ce priveşte incidenţa suicidului în Ministerul Afacerilor Interne, conform 

studiului realizat de Centrul de Psihosociologie al MAI (2010), din analiza comparativă a datelor 

statistice referitoare la cazurile de suicid înregistrate în MAI, în perioada 2005-2009, cu 

statisticile oficiale privind incidenţa suicidului în populaţia generală, se constată că rata medie 

anuală a sinuciderilor în rândul personalului MAI, în perioada de referinţă, a fost de 6,6/100.000, 

în timp ce la nivelul populaţiei generale s-a înregistrat o medie de 13,3/100.000. 

De asemenea, din analiza datelor studiului privind incidenţa suicidului în Poliţia Română, 

în perioada 2010-2015, realizat de Serviciul de Psihosociologie al IGPR, se constată că rata 

medie anuală a sinuciderilor, în perioada menţionată, este de 9,26/100.000, aceasta fiind cu 44% 

mai mică decât cea înregistrată la nivelul populaţiei generale, respectiv 13,4/100.000 (INML). 

În scopul evidenţierii prevalenţei şi specificului suicidului în toate unităţile/instituţiile 

Ministerului Afacerilor Interne, pe baza datelor existente la nivelul tuturor structurilor M.A.I. a 

fost realizată o analiză a conduitelor suicidare, inregistrate în perioada 2010-2015.  

Totodată, concluziile şi recomandările prezentului studiu, printre altele, vor servi ca 

puncte de reper pentru elaborarea unei metodologii de evaluare şi intervenţie posteveniment în 

cazurile de suicid şi tentativă de suicid. 

 

CONCLUZII  

Aşa cum constată majoritatea studiilor care au abordat fenomenul suicidar, cea mai 

constantă caracteristică a acestuia este complexitatea. Acest fenomen nu poate fi înţeles, 

monitorizat sau, cu atât mai mult, controlat, decât printr-o abordare multifactorială. Atât pentru 

colectarea datelor despre cazurile de suicid, cât şi pentru monitorizarea cauzelor conduitei 

suicidare, este nevoie de o colaborare eficientă între structurile medicale, de psihologie, de 

resurse umane şi cele manageriale. 

Chiar dacă statistic numărul de sinucideri în MAI nu pare a fi semnificativ comparat cu 

media naţională, resursele investite în acest domeniu se justifică dacă ne gândim că actul suicidar 

este doar forma extremă de tranşare a problemelor de viaţă, doar vârful unui iceberg în care sunt 

cuprinse  o multitudine de alte probleme pentru rezolvarea cărora oamenii au nevoie de asistenţă 

calificată. Eficienţa dovedită a acestor măsuri nu poate decât să încurajeze susţinerea şi 

îmbunătăţirea lor. 
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Analiza datelor referitoare la cazurile de suicid şi tentativele de suicid înregistrate în 

Ministerul Afacerilor Interne, relevă următoarele aspecte: 

1.          Analiza comparativă a datelor statistice referitoare la cazurile de suicid în 

M.A.I, înregistrate în perioada 2010-2014, cu statisticile oficiale privind incidenţa  suicidului  în 

populaţia generală, relevă faptul că rata medie anuală a sinuciderilor înregistrate în M.A.I, în 

perioada 2010-2014 este de 8,2/100.000, în timp ce în rândul populaţiei generale se 

înregistreazăo medie de 13,4/100.000, conform datelor publicate de I.N.M.L 

2. Se constată o reducere a incindenţei suicidului la nivelul MAI, astfel, dacă în anul 

2011 ponderea acestuia era 10,2/100.000, în anul 2012 a fost de 8,6/100.000, în anul 2013 a fost 

de 5,7/100.000, în anul 2014 a fost de 7,2/100.000, iar în anul 2015 a fost de 5,8/100.000. 

3. Prevalenţa suicidului în MAI, în perioada 2010-2015: 

a. în funcţie de rezidenţă: aproximativ 74% din cazuri sunt înregistrate în mediul 

urban 

b. în funcţie de statutul marital: aproximativ 52% dintre personae erau celibatare 

(necăsătorite sau divorţate) 

c. în funcţie de vârstă: aproximativ 49% din cazuri au fost înregistrate în intervalul 

de vârstă 36-45 ani, aprox.30% în intervalul de vârstă 25-35 ani, aprox.18% peste 46 ani, iar 

aprox. 3% sub 25 ani 

d. în funcţie de unităţile în care îşi desfăşurau activitatea, rata medie a sucidului este 

de: 9,26/100.000 în Poliţia Română, 5,07/100.000 în Jandarmeria Română, 5,15/100.000 în 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi 0,26/100.000 în Poliţia de Frontieră. Cazuri izolate de 

suicid au fost înregistrate şi în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte (2 cazuri), în cadrul 

Direcţiei Generale Logistică (1 caz), în cadrul Direcţiei Informare şi Relaţii Publice (1 caz) şi în 

cadrul Instituţiei Prefectului (1 caz) 

e. în funcţie de domeniul de activitate, distribuţia conduitelor autolitice este 

următoarea: cea mai mare pondere (aprox.27%) desfăşurau activităţi de ordine de publică, aprox. 

20% desfăşurau activităţi de intervenţie, aprox.12% desfăşurau activităţi de pază şi protecţie, iar 

aprox.12% desfăşurau activităţi de logistică. Ponderi reduse (aprox.1%) regăsim şi in alte 

domenii de activitate, cum ar fi: rutieră, proximitate, criminalistică, investigaţii criminale, 

evidenţă operativă, transporturi feroviare, pirotehnic,cabinet, secretariat, paşapoarte, imigrări, 

finaciar, redactor multimedia, antidrog etc.      

4. Mijloacele de autolizată preferate de personalul MAI sunt prin spânzurare (39%), 

împuşcare (28%), precipitare (14%), intoxicaţie voluntară (10%), plăgi autoproduse cu un obiect 

tăietor (6%), submersie (3%).                                                

5. Cele mai importante probleme implicate în suicid sunt din sfera relaţiilor familiale 

şi de cuplu (64,8%) acestea fiind asociate cu comportamente dezadaptative de consum de alcool 

(25%), stări depressive (22,7%) şi joc pathologic (11,4%); urmează, în ordinea importanţei, 

problemele financiare (45,5%). În niciunul dintre cazuri problemele de serviciu nu au fost 

identificate ca reprezentând cauza sau factorul declanşator al actului suicidar. 

6. În majoritatea cazurilor este evidenţiat stresul emoţional şi stresul situaţional grav. 

7. Cea mai mare parte dintre cei care s-au sinucis nu se regăsesc în evidenţele 

medicale sau ale structurilor de psihologie cu diagnostice psihiatrice sau tendinţe 

psihopatologice. Observaţia de mai sus nu induce ideea că persoanele respective nu aveau 

probleme de natură psihopatologică, ci evidenţiază dificultatea de identificare a problemelor de 

natură psihologică sau medicale.  
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8. În ceea ce priveşte adresabilitatea către compartimentul de psihologie, se constată 

că persoanele aflate în stres situaţional grav nu apelează la serviciile de psihologie, în principal 

din cauza mentalităţii dar şi din cauza existenţei rolului multiplu în care se află psihologul de 

unitate (relaţiile în care psihologii îndeplinesc simultan mai multe roluri în acelaşi context 

profesional). În consecinţă, persoanele înregistrate cu suicid nu au beneficiat de servicii de 

consiliere psihologică şi nici nu au urmat un demers psihoterapeutic.  

9. În majoritatea cazurilor informaţiile relevante au fost obţinute post-factum, 

constituind un impediment asupra calităţii datelor cu conţinut psihologic. În descrierea 

comportamentelor persoanelor respective se regăsesc criterii de diagnostic pentru tulburări 

psihice, ceea ce conduce la concluzia că există o probabilitate ca acestea să fi fost diagnosticate 

psihiatric în situaţia în care s-ar fi efectuat consult psihiatric. 

10.  Analiza post-factum a factorilor de risc ai comportamentului suicidar, a 

evidenţiat existenţa unor vulnerabilităţi, în marea lor majoritate fiind aspect cunoscute de colegi, 

şefi, familie, psihologi dar care nu au fost correlate pentru a putea estima gradul de risc pe care îl 

generează. 

11.  Personalul cu probleme psihosociale este identificat tardiv, prin cooperarea mai 

puţin eficientă  a diferitelor structuri implicate: comanda subunităţilor şi colegii de muncă 

(tulburări de comportament, stări depresive, consum de alcool etc.), structurile de resurse umane 

(probleme familiale, actualizarea periodică a datelor personale), structurile medicale locale 

(control medical periodic neadaptat specificului locului de muncă), serviciul financiar (datorii 

bancare, credite). 

12.  Existenţa potenţialului suicidar în tulburările psihice acute, care pot apărea brusc, 

fără o simptomatologie anterioară. 

13.  Disiparea responsabilităţii, prin absenţa unor reglementări de colaborare între 

structurile de psihologie, medicină, resurse umane şi comanda unităţii cu privire la situaţiile de 

criză (persoane cu comportamente auto şi heteroagresive care refuză asistenţa psihologică sau 

consultul medical). 

14.  În momentul actual nu există indicatori ai riscului suicidar operaţionali şi nu 

există reglementări privind responsabilităţile diferitelor structuri (medicale, psihologice, de 

resurse umane, manageriale) pentru elaborarea şi identificarea acestora. 

15.  Personalul MAI este diagnosticat psihiatric, atunci când comportamentul acestuia 

necesită evaluarea medicului de specialitate din sistemul public şi se face la recomandarea 

medicului de unitate din centrele medicale MAI. Trebuie menţionate câteva precizări: concluziile 

expertizelor medico-psihiatrice nu se regăsesc în dosarul de personal al lucrătorilor, deci 

personalul nu cunoaşte riscurile conduitei, iar psihologul cu drept de liberă practică în psihologie 

aplicată în domeniul securităţii naţionale nu are obligaţia de stabili un diagnostic nosologic, deci 

nu poate ajuta cu nimic în acest sens. Aşa încât, se explică de ce, pentru cele mai multe cazuri nu 

este stabilit diagnosticul unei boli mentale ca factor agravant.  

16.  Eforturile profesionale ale psihologilor de unitate sunt maxime, raportându-ne la 

numărul asistaţilor repartizaţi (care pot depăşi şi 800) şi desfăşurate în limitele competenţelor 

solicitate instituţional (drept de liberă practică în psihologie aplicată în domeniul securităţii 

naţionale), care nu permite evaluări clinice nosologice. Cu toate acestea, în cazul unui deces prin 

suicid, psihologul de unitate este cel care trebuie să justifice dacă, din punct de vedere 

administrativ, a desfăşurat toate etapele asitenţei psihologice: dacă a evaluat psihologic 

personalul, ce anume a identificat şi dacă a intervenit conform recomandărilor formulate, în 

condiţiile în care nu vorbim despre o evaluare clinică psihologică ce ar putea să certifice un 
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diagnostic şi nici de competenţe în psihoterapie sau consiliere, care ar justifica demersurile 

recomandate. 

17.  Intervenţia de specialitate necesită costuri pe care instituţia nu le poate suporta, 

dar nici consecinţele pe care nu le cunoaştem nu ni le putem asuma.  

18.  Intervenţiile de prevenire a suicidului trebuie să se concentreze pe promovarea 

sănătăţii mintale, oferirea de sprijin telefonic şi online, educarea profesioniştilor, programe 

specifice destinate grupurilor vulnerabile (persoane îndoliate în urma suicidului-supravieţuitorii, 

persoane care au avut tentative de suicid, persoane cu tulburări psihiatrice) şi persoanelor cu 

tendinţe suicidare şi limitarea accesului la mijloace letale. 

 

RECOMANDĂRI 

 

Având în vedere aspectele mai sus menţionate, recomandăm următoarele: 

1. Iniţierea unui program specific de asistenţă psihosocială şi de prevenţie a riscului 

suicidar. 

2. Crearea/implementarea unui sistem de avertizare timpurie, a unui mecanism de 

semnalare în timp util a eventualelor comportamente suicidare prin implicarea corespunzătoare a 

tuturor factorilor ce pot contribui la identificarea acestora. 

3. Stabilirea unor proceduri clare privind un mod coerent de acţiune în astfel de 

situaţii, care să fie adoptat de toţi factorii implicaţi, ce pot contribui la renunţarea comiterii unor 

astfel de fapte de către lucrătorii ce trec printr-o perioadă dificilă, precum şi corelarea 

responsabilităţilor diferitelor structuri (medicale, psihologice, de resurse umane, manageriale) în 

gestionarea situaţiilor de criză, cu risc suicidar, a situaţiilor persoanelor diagnosticate psihiatric 

ce îşi desfăşoară activitatea sub diferite restricţii de ordin medical şi/sau psihologic. 

4. Organizarea unor sesiuni de formare/cursuri privind comportamentul suicidar, cu 

experţi în domeniul prevenirii suicidului (din interior şi din afara MAI). 

5. Dezvoltarea şi diseminarea unor ghiduri şi seturi de instrumente cu strategii 

pentru prevenirea sinuciderii, în scopul pregătirii întregului personal privind încurajarea 

comportamentului de căutare/solicitare a ajutorului şi oferirea/obţinerea suportului necesar în 

situaţii de criză psihologică. 

6.  Elaborarea unui set de instrumente practice (proceduri, metodologii) pentru 

prevenirea şi gestionarea comportamentului suicidar la locul de muncă, intervenţia în caz şi 

intervenţia ulterioară suicidului. 

7. Utilizarea unor instrumente de evaluare psihologică (scale şi chestionare de 

evaluare a riscului suicidar: scala lipsei de speranţă a lui Beck; scala de măsurare a ideaţiei 

suicidare a lui Beck; scala modificată de evaluare a ideaţiei suicidare; scala Columbia de 

evaluare a severităţii riscului suicidar, chestionarul evaluării comportamentului suicidar; 

checklist-ul de evaluare a suicidului a lui Rogers etc), care alături de interviuri să poată ajuta la 

estimarea riscului de suicid  şi la stabilirea motivaţiei suicidare. 

8. Îmbunătăţirea îngrijirilor (după tentative) pentru persoanele care au tentative de 

suicid. Istoricul tentativelor de suicid a fost considerat întotdeauna cel mai puternic indicator al 

viitorului comportament suicidar. Prin urmare, sunt foarte importante strategiile eficiente de 

îngrijire după tentativa de suicid, destinate persoanelor care au avut o astfel de tentativă. 

Păstrarea legăturii şi monitorizarea (follow-up) celor care au avut o tentativă de suicid poate 

reduce ratele de suicid.  
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9. Depistarea activă precoce, prin diagnostic clinic psihiatric şi evaluare clinică 

psihologică, urmate de tratament psihofarmacologic, intervenţii specializate precoce, 

psihoterapie cognitiv-comportamentală.  

10. Specialitatea psihologie clinică şi psihoterapia necesită o mai mare susţinere, 

având în vedere importanţa rolului acestora, încă din etapa de evaluare, esenţială de altfel şi 

continuând cu cea de intervenţie specifică.  

11. Sprijinirea specialiştilor psihologi, în sensul dobândirii competenţelor necesare în 

domeniul consilierii şi psihoterapiei. 

12. Actualizarea cadrului normativ existent, în sensul corelării responsabilităţilor 

diferitelor structuri (medicale, psihologice, de resurse umane, manageriale) în gestionarea 

situaţiilor de criză, cu risc suicidar, a situaţiilor persoanelor diagnosticate psihiatric ce îşi 

desfăşoară activitatea sub diferite restricţii de ordin medical şi/sau psihologic. 
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III. ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE CALITATIVE DESPRE 

CAUZELE GENERALE ALE FURIEI, VIOLENȚEI ȘI STRESULUI ÎN MEDIUL DE 

LUCRU SPECIFIC PENITENCIAR 

 

 

 

INTRODUCERE 

 

 Această recenzie, componentă a primului produs al proiectului Erasmus + Key Action 2 

A Partnership for Change: reducing work related anger and violent emotions, Erasmus +Key 

Action 2 , evidențiază concluzii importante ale unor studii privind gestionarea emoțiilor negative, 

a furiei și a stresului la locul de muncă, în sistemul penitenciar european. 

 Când vorbim despre instituții penale, trebuie să ne gândim la toți oamenii din spatele 

zidurilor. În afară de deținuți, există și o populație formată din personal de penitenciare 

(supraveghetori, personal din sectorul medical, educatori/profesori, psihologi, asistenți sociali, 

personal administrativ etc.), care împart același spațiu, același aer și apă pentru spălat sau băut, 

pericolele din mediul închisorii (Andrew Fraser pp. 185), și care trăiesc între două lumi: mediul 

penitenciar și cel familial. Pare foarte interesantă studierea modului în care aceștia reușesc să 

rămână echilibrați și totuși diferiți în viața de zi cu zi – personal al instituției penitenciare și 

cetățeni în același timp. Pentru a avea succes într-un mediu rigid, steril și imprevizibil, 

personalul trebuie să-și adapteze personalitatea, emoțiile și sentimentele la mediul carceral, 

pentru a putea funcționa eficient (Tracy, 2005). 

 Conform statisticilor penale anuale ale Consiliului Europei SPACE I - Survey privind 

populația din penitenciare (2015), actualizată la 25 aprilie 2017, 

 la data de 1 septembrie 2015, penitenciarele europene aveau un grad ridicat de ocupare, 

custodiind, în medie, aproape 92 de deținuți la 100 de locuri. 29,7% din Administrațiile 

Penitenciare erau supraaglomerate. Începând cu anul 2009, densitatea populației penitenciare 

europene rămâne aproape de capacitatea maximă. 

 La data de 10 mai 2017, 32 de reprezentanți ai sindicatelor, din 14 țări europene s-au 

întrunit la Bruxelles, iar principalul lor mesaj a fost că politicile de austeritate ale Europei 

continuă să aibă un impact extrem de negativ asupra condițiilor de ocupare a forței de muncă din 

sistemul penitenciar. 

 Deși literatura publicată abundă în informații despre stres, burnout și gestionarea furiei, 

există puține studii care tratează personalul din penitenciare; acestei categorii i-a fost acordată o 

atenție diminuată în literatura de specialitate. Puține cercetări au examinat măsura în care 

personalul din penitenciare se confruntă cu emoții în timpul programului de lucru și modul în 

care aceste emoții pot conduce la stres, divorț, probleme legate de abuzul de substanțe, violența 

în familie și rata ridicată a mortalității la înainte de vârsta  pensionării. 

 Au fost făcute multe studii în Statele Unite, însă puține în Europa (majoritatea în Marea 

Britanie, Suedia și Olanda). (Schaufeli & Peeters, 2000, pp.20). În Europa, cercetarea vieții 

personalului din penitenciare este în principal una calitativă și etnografică. 
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STRES, FURIE ȘI EMOȚII NEGATIVE ÎN SISTEMUL PENITENCIAR 

 

 Personalul din penitenciare experimentează diferite presiuni fizice, emoționale, legate de 

locul de muncă, care pot provoca stres și care pot avea diferite consecințe (e.g. burnout și alte 

tulburări psihosomatice). 

  Stresul poate fi cauzat de conflicte personale cu deținuții sau de experiența eșecului. Mai 

mult de atât, cultura organizațională și administrativă afectează sănătatea și bunăstarea 

personalului din penitenciare și contribuie la burnout. 

 Având în vedere realitățile dure din penitenciar și impactul lor distructiv asupra tuturor 

celor care iau contact cu acesta, pentru o parte a personalului, distanțarea poate fi un mecanism 

de coping, un mijloc de supraviețuire psihologică (....). Aceștia pot deveni disociați, sfârșind, pur 

și simplu, prin a fi imuni sau nepăsători la suferința deținuților. 

 Personalul se confruntă deseori cu paradoxul rolurilor și al emoțiilor conflictuale în ceea 

ce privește munca pe care o desfășoară. (Tracy, 2004). Aceste aspecte pot avea implicit efecte 

negative asupra familiilor lor (Crawley, 2002). 

 

ANALIZA CERCETĂRILOR  DESPRE STRES, FURIE ȘI EMOȚII NEGATIVE LA 

LOCUL DE MUNCĂ, ÎN SISTEMUL PENITENCIAR EUROPEAN 

 

STUDII CANTITATIVE 

 

 Am decis să ne concentrăm pe analiza studiilor existente deja, pentru a identifica 

concluziile relevante pentru recenzia de față, recunoscând, în același timp, limitele acestora. 

Inițial, cercetarea bibliografiei on-line a fost realizată prin asocierea cuvintelor Europa de Est, 

personalul din penitenciar, mediul penitenciar, gestionarea stresului, gestionarea furiei, programe 

de sănătate. Am considerat că partea estică a Europei ar putea fi de mare interes pentru proiectul 

nostru, dar nu am găsit foarte multe informații. Astfel, am eliminat cuvântul Est; am studiat cărți, 

articole despre stres, furie și emoții negative legate de personalul de penitenciar. Am luat în 

considerare și rezumate ale unor conferințe, precum și alte lucrări nepublicate încă. 

 Stresul ocupațional este o realitate întâlnită pretutindeni, cu rezultate nefavorabile pentru 

instituții. Am rezumat câteva studii relevante în următorul tabel: 

 Numărul persoanelor încarcerate în Spațiul Economic European (SEE) a crescut între anii 

2008 și 2014. 

În ciuda creșterii ușoare a numărului de deținuți, majoritatea țărilor au înregistrat o scădere a 

numărului personalului în ultimii cinci ani, iar în unele țări, aceste aspecte au fost dramatice  

( e.g. Letonia, unde trei din 10 angajați (30,5%) au părăsit sistemul penitenciar, între 2008 și 

2013, și Marea Britanie, unde numărul personalului a fost redus cu puțin peste o cincime 

(21,2%). 

Problemele identificate de sindicate: amenințarea privatizării, reducerea costurilor, nivelurile de 

salarizare, securitatea la locul de muncă și o forță de muncă în curs de îmbătrânire. 

Violența îndreptată împotriva personalului, de către deținuți a reprezentat una dintre principalele 

probleme de sănătate și de siguranță identificate de sindicate. 

Preocupări privind sănătatea și siguranța 

Cele mai multe sindicate au indicat existența unor structuri și/sau politici menite să mențină și să 

îmbunătățească sănătatea și securitatea personalului, deși există o slabă preocupare pentru o 

pregătire în 
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domeniul sănătății și al siguranței. 

În majoritatea țărilor, sindicatele pot influența pozitiv standardele de sănătate și siguranță, deși 

există unele particularități în Spania și Italia. 

Stresul 

 Aproape toate sindicatele care au participat la studiu au considerat că nivelul de stres în rândul 

personalului din penitenciare a crescut în ultimii cinci ani. 

O echipă condusă de G.Kinman, Dr A. Clements, D.J. Hart, Universitatea Bedfordshire,UK 

(2016) 1,682 personal de penitenciare, din Marea Britanie 

 (85 % bărbați) Evaluarea măsurii în care personalul britanic este expus riscului de a se 

confrunta cu condiții de muncă cu rezultate negative, în ceea ce privește stresul, și compararea 

situațiilor periculoase cu care se confruntă personalul. 

Identificarea stării de sănătate mintală și a satisfacției la locul de muncă, în acest sector, și 

compararea cu cele identificate în studiile asupra altor categorii de personal de securitate și din 

serviciile de urgență. 

Identificarea situațiilor periculoase, care sunt principalii predictori ai stării de sănătate mintală și 

ai satisfacției la locul de muncă. chestionar on-line Instrumentul  Standarde de 

management (35 itemi) 

Chestionarul privind sănătatea (Goldberg, 1978) - un instrument utilizat pe scară largă, dezvoltat 

de Warr și colab. (1979). 

 

Actele de  violență exercitate de către deținuți sunt frecvente. 

 

Bunăstarea psihică și satisfacția profesională sunt mult mai slab reprezentate decât în alte grupuri 

ocupaționale extrem de stresate. 

Nu au fost îndeplinite criteriile de referință stabilite de HSE, din Marea Britanie, pentru 

gestionarea stresului asociat muncii. 

84% dintre respondenți simt o presiune în plus înainte de intrarea în serviciu atunci când se 

confruntă cu diferite probleme personale. 

Respondenții se simt stigmatizați atunci când recunosc existența nivelului de stres la locul de 

muncă și eșecul în gestionarea acestuia. 

Respondenții beneficiază de mult mai mult sprijin din partea colegilor decât din partea 

superiorilor. 

Mai puțin de 7% au identificat calitatea formării la locul de muncă ca fiind foarte bună sau 

excelentă; 

7 din 10 respondenți regretă alegerea locului de muncă. 

60% intenționează să părăsească sistemul penitenciar în viitorul apropiat. 

75% din eșantionul chestionat au indicat faptul că menținerea în serviciu după vârsta de 60 de ani 

ar afecta foarte mult performanța la locul de muncă. 

M.Pane, Universitatea of Albania (2016)  290 personal de penitenciare, din Republica Albania 

(13 penitenciare) Analiza nivelului de depersonalizare  și identificarea factorilor care îl 

influențează.  chestionar Inventarul Maslach pentru sindromul burnout, 3 subscale (epuizare 

emoțională, depersonalizare și împlinire personală) 

 

Vârstă 

Nivel mai ridicat de depersonalizare la personalul cu vârste cuprinse între 48 și 58 de ani. 
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Gen 

Un grad mai mare de depersonalizare la personalul masculin, care lucrează în contact direct cu 

deținuții 

 

Stare civila 

Respondenții necăsătoriți sunt mai dezumanizați decât cei căsătoriți, pentru că nu pot să-și 

împărtășească familiei gândurile. 

  

Experienţă 

Noii angajați au o predispoziție de a experimenta depersonalizarea, pentru că încă nu s-au 

adaptat la locul de muncă. 

 

Distanța față de locul de munca  

 Niveluri mai mari de depersonalizare la personalul care parcurge o distanță ce îi solicită mai 

mult de  90 de minute spre și de la serviciu. 

 

Grupul țintă 

 Niveluri mai mari de depersonalizare la personalul care lucrează cu deținuții de sex masculin 

(pericol) 

 

Munca în ture 

Cei care lucrează în ture alternative sunt mai dezumanizați. 

 

Relațiile cu superiorii și colegii 

Cu cât este mai slab nivelul de comunicare și cooperare în cadrul organizației, cu atât este mai 

mare nivelul epuizării emoționale, astfel nivelul depersonalizării este mai mare. 

A. Isenhardt, U.Hostettler (2012)  89 din cele  112 penitenciare din Elveția, 2.045 angajați

 Studiul a analizat impactul victimizării asupra burnout –ului din partea personalului, a 

testat rolul ipotetic de mediere al sentimentului de siguranță, în relația dintre victimizare și 

burnout și a inclus caracteristici legate de sex și job. modelarea prin ecuații structurale -

 Victimizarea și asistarea la acte de violență între deținuți afectează în mod negativ 

sentimentul personal de siguranță și conduc la o creștere a burnout-ului. 

Sentimentul de siguranță a mediat efectele actelor de violență și ale burnout-ului.  

Caracteristicile legate de sex și job s-au dovedit, de asemenea, importante. Acest lucru este 

valabil mai ales pentru personalul care lucrează cu deținuții tineri și cu cei arestați preventiv, care 

au experimentat mai des acte de violență și un sentiment mai scăzut de siguranță. 

C.Verdeș, F.M. Boengiu Fugaru (2018) 70 dintr-un total de 500 de angajați, Penitenciarul 

București Rahova, România Identificarea factorilor relevanți care ar putea contribui la 

îmbunătățirea calității vieții personale și profesionale chestionar chestionar de opinie 

cu 7 itemi Surse de stres: 

40% au identificat caracteristicile neplăcute (miros, căldură, frig, lumină, zgomot etc.) 

 

Simptomele din ultimul an:  

28% au identificat  oboseală /epuizare bizară 

Tehnici de reducere a tensiunii/stresului: 

80% tratează lucrurile în mod obiectiv și caută cele mai bune soluții 
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Măști folosite pentru a ascunde tensiunea/ stresul la locul de muncă:  

17% masca profesionistului competent 

 

Probleme generate de tensiune/ stres în ultimul an: 

40% conflicte interpersonale 

30% probleme legate de sănătate 

 

Acțiuni/gânduri/ comportament atunci când se confruntă cu un eșec:  

74% simt nevoia de a face ceva pentru a îmbunătăți lucrurile 

 70% caută soluții pentru o anumită problemă 

 

Nevoia de formare: 63% consideră utilă 

formarea profesională 

 

 În ceea ce privește penitenciarele, sistemul social este o importantă dimensiune 

necunoscută, care trebuie luată în considerare atunci când se dorește o explicație a 

comportamentului personalului și al deținuților (...) Este rezultatul unei tensiuni între reguli 

formale și  informale, reglementări și cerințe neoficiale din partea personalului, pe de o parte, și 

rețelele informale pe care deținuții le creează, pe de altă parte. (Taylor, A., 2008, pp. 79-80) 

 

DISCUȚII 

 Nu există nicio îndoială că penitenciarul este un mediu extrem de stresant. 

Supraaglomerarea este una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă 

penitenciarele din Europa. Potrivit Comitetului ONU împotriva torturii, supraaglomerarea și 

lipsa de personal sunt probleme care pot conduce la violență în rândul deținuților, inclusiv 

violența sexuală, mai ales în timpul nopții. (Comitetul împotriva torturii, observații finale, 

Bulgaria, 14 decembrie 2011, CAT / C / BGR / CO / 4-5). Supraaglomerarea este, de asemenea, 

un factor predispozant pentru contactarea unor boli infecțioase, atât pentru deținuți, cât și pentru 

personal. 

 Fiecare penitenciar ar trebui să aibă programe de educație pentru sănătate și strategii de 

reducere a stresului, pentru personal, indiferent de funcția pe care o ocupă, și ar trebui ca acestea 

să fie sprijinite și acceptate de întreg personalul, inclusiv de manageri. 

 Este nevoie de cercetări suplimentare pentru stabilirea celor mai bune strategii pentru 

gestionarea emoțiilor negative, a furiei și a stresului în penitenciare. 
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