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Despre feminitate și masculinitate în societatea 
modernă 

Roman Andreea, Bejan Gianina 

Trăim într-o societate confuză, o societate în care 
identitatea individului nu mai există, nu mai contează dacă 
ești bărbat sau femeie ci doar nivelul de „putere” la care ai 
ajuns. Uităm esența sufletului nostru și învățăm pe măsură 
ce ne maturizăm să ignorăm adevăratele nevoi, să le 
îngropăm sub teancuri de diplome, target-uri și cerințe 
sociale. 

Carl Gustav Jung vorbește în scrierile/teoriile sale despre 
Animus și Anima ca fiind partea opusă a psihicului feminin, 
respectiv masculin. Astfel, el susține că, de la naștere, în 
psihicul nostru există „bărbatul” și „femeia”, iar mai târziu în 
viață, atât corpul fizic cât și psihicul se dezvoltă, 
ajungând  să avem un sex dominant, iar complementar 
acestuia este cel opus. Aceasta poate fi o explicație a 
faptului că există femei cu înclinații spre rațional (sfera 
specifică masculinului) și bărbați ce sunt mai sentimentali/ 
sensibili ( deprindere din spectrul feminin). 

În societatea actuală  această latură a psihicului opusă 
genului (Animus și Anima), a cărei prezență este 
„sănătoasă/normală”, este adusă foarte mult la suprafață și 
tinde să „creeze” personaje confuze, ipostaze în care 
individului îi este din ce în ce mai dificil să se regăsească, 
să se înțeleagă și să își accepte rolul în societate. Ca 
urmare, femeile își pierd feminitatea și bărbații rămân fără 
masculinitate. 
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Emanciparea femeilor a avut la bază o idee și un concept 
bun – eliberarea femeilor din subjugarea bărbaților – însă 
feminismul extrem a dus prea departe această mișcare; s-a 
vrut egalitate între sexe, iar pentru asta femeile au ajuns  să 
demonstreze că și ele pot face tot ceea ce fac bărbații, ba 
chiar mai bine în unele cazuri, dar astfel femeia și-a pierdut 
feminitatea, s-a masculinizat, a apărut dorința de putere și 
s-a diminuat dorința de afectivitate și maternitate. 

Pe parcursul a mii de ani, omul s-a dezvoltat și a ajuns, 
încă din preistoric, să observe că femeia este mai bună în 
zona sigură/adăpostită unde putea avea grijă de copii și 
gospodărie, iar bărbatul era eficient în procurarea hranei și 
apărarea teritoriului. Această diviziune a rolurilor a apărut 
din nevoia de supraviețuire prin înțelegerea predispozițiilor 
ancestrale ale sexelor. Desigur, asta nu înseamnă că 
trebuie să rămânem îngrădiți în acest șablon, fără a evolua, 
însă putem păstra tiparul în care știm deja că ne potrivim, 
să păstrăm încărcătura simbolică și tradițională a rolului pe 
care îl avem. 

Studiile recente ne demonstrează că aceste schimbări se 
pot sesiza chiar și din punct de vedere fizic, dincolo de 
vestimentație (femeile începând să poarte haine masculine 
iar bărbații punând mai mult accent pe aspectul exterior), 
expresia facială și trăsăturile feminine s-au masculinizat, iar 
bărbații au început să aibă o înfățișare mai feminină. De 
asemenea, dezvoltarea tehnologiei care a facilitat un trai 
mai bun, a determinat o lipsă de implicare pe toate planurile 
familiei. Astfel, job-ul solicitant și extenuant, lipsa timpului 
petrecut alături de cei apropiați, duc la o comunicare 
superficială și un deficit major în implicarea pe plan 
personal. Aceste schimbări nu sunt lipsite de consecințe ci 
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duc la o lipsă de complementaritate în viața de cuplu și 
familie, la o inversare a rolurilor.  

Un prim pas în rezolvarea acestei situații este însăși 
conștientizarea ei. Ca femeie, este necesar să-ți accepți 
feminitatea cu tot ce implică aceasta: instinctul feminin, 
latura emoțională, rolul matern, sensibilitatea, tandrețea, 
capacitatea de comunicare și empatie, dimensiunea ludică. 
Pentru a-ţi accepta masculinitatea,  ca bărbat trebuie să-ţi 
asumi: gândirea raţională, rolul patern, capacitatea de a 
oferi protecție, siguranță și stabilitate, spiritul competitiv. 
Fiind asumate aceste caracteristici ale fiecărui gen, se 
poate determina redobândirea identităţii. Astfel, se poate 
crea cu o mai mare ușurință complementaritatea în viața de 
cuplu, o simfonie perfectă și firească între bărbat și femeie. 

Avantajul societății moderne este acela că, în prezent, nu 
mai definește și limitează fiecare caracteristică a fiecărui 
gen. Astfel, putem alege să fim feminine și dacă avem o 
meserie bărbătească sau masculini într-o profesie de 
domeniu feminin; nu mai avem tipare stricte în care să fie 
nevoie să ne încadrăm și avem libertatea de a ne 
autodefini. Dezavantajul limitelor este acela de a merge 
prea departe cu unele lucruri, desigur este important să ne 
putem alege singuri ce și cum vrem să fim în viață, dar 
totodată este necesar să știm care sunt consecințele 
acestor alegeri. 

Un exemplu destul de des întâlnit în societatea actuală este 
acela al „bărbatului adolescent”, căruia îi este greu să se 
maturizeze și care este încă îngrijit de o femeie, pe care 
armata nu îl mai îmbărbătează (pentru că nu mai este 
obligatorie și mulți nu o mai fac) și care își creează o 
situație ce le permite să rămână în zona de confort; cel mai 
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probabil acesta va trăi astfel până în jurul vârstei de 40 de 
ani (criza de 40 de ani), când va apărea nevoia de 
procreare și de urmași. Există desigur și exemplul „femeii 
de afaceri” care caută satisfacție și împlinire financiară și 
profesională, dar care ajunge să trăiască în frustrare în 
absența unui cămin călduros și a unei familii primitoare. 

Evident că fiecare situație în parte este diferită și unică în 
felul ei și nimeni nu se încadrează în tipare 100%, însă 
suntem constant influențați de lumea în care trăim. Impactul 
acesteia ne face să fim într-o continuă schimbare, 
dezvoltare și autodefinire; fapt ce poate fi benefic sau 
dăunător în funcție de capacitățile și dorințele de adaptare. 
Într-o societate ce ne uniformizează poate fi dificil să ne 
descoperim și să ne menținem unicitatea. 

Roman Andreea – Psiholog și Consilier Vocațional  

Bejan Gianina – Psiholog și Psihoterapeut A.B.A. 
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Violența domestică 

Diana Radu 

Definirea violenței domestice 

Reprezintă orice acțiune intenționată, excluzând momentele 
în care este vorba despre autoapărare, ce se petrece între 
un membru al familiei și un altul din cadrul aceleiași familii, 
manifestată atât fizic cât și verbal și care poate aduce 
prejudicii sau suferințe psihice, fizice, sexuale, emoționale. 
În această categorie intră și momentele în care nu se 
ajunge la act în sine, ci și la amenințare sau constrângere 
(conf. Poliția Română). 

Conform  Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea 
şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 
domestice (2016), Convenția de la Istanbul consideră că 
fenomenul violenței domestice se află în legătură directă cu 
drepturile omului, iar violarea acestui drept, face ca statul 
să fie responsabil dacă nu răspunde în mod corespunzător 
împotriva acestei forme de violență. Convenția de la 
Istanbul reprezintă primul tratat la nivel internațional ce 
recunoaște faptul că există o categorie a genului, definită 
social, dar și comportamente și roluri asumate ce pot 
contribui la acțiuni violente sau la acceptarea violenței. 

Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității din 
România (2000), consideră violența în familie ca fiind 
„utilizarea constrângerii fizice sau emoționale asupra unui 
alt membru al familiei, în scopul impunerii puterii și a 
controlului asupra acestuia” sau „ansamblul conflictelor din 
grupul familial, care au ca efect maltratarea partenerului 
sau a copilului” (Turliuc, Huţuleac & Dănilă, 2009). 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 3 / 2 0 1 9  

  

8 
 

„Grupul de lucru privind violența împotriva femeilor a 
Asociației Psihologilor Americani (Koss și colab., 1994) 
definește violența domestică ca fiind acte fizice, vizuale, 
verbale sau sexuale trăite de o femeie ca fiind 
amenințătoare, invazive sau atacatoare și care au ca efect 
vătămarea sau degradarea ei. Alte forme de violență 
împotriva femeii sunt: deprivarea de hrană, traficarea 
femeii, prostituția forțată, torturarea și umilirea sexuală.” 
(apud Godeanu, 2015). 

Conform lui Curic și Văetiși (2005), există trei componente 
între care există o relație de interdependență: 

 directă: se poate observa ușor, efectele sunt vizibile; 
exemple: bătaie, privare de  hrană, medicamente; 

 structurală: are legătură cu normele sociale/ 
politice/economice; vorbim în acest caz despre 
instanțele care consideră că între femei și bărbați 
există o inegalitate, bărbații fiind considerați ca 
având mai multă „forță, putere”; 

 culturală: reprezintă credințele și valorile specifice 
societății din care fac parte indivizii; are legătură cu 
un fenomen al normalizării, crescând astfel nivelul 
toleranței și pe cel al acceptării; exemple: „bătaia e 
ruptă din rai”, „mă bate pentru că mă iubește”, 
„femeia e proprietatea bărbatului” (Turliuc, Huţuleac 
& Dănilă, 2009). 

În literatura de specialitate, studiul violenței urmează șase 
planuri (apud Godeanu, 2015): 

1. Psihiatric: tulburări psihice, emoționale, consum de 
droguri sau de alcool, tulburări de personalitate; 
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2. Al situației sociale: face referire la presiunile sociale 
și economice și la normele societății din care face 
parte; 

3. Al resurselor insuficiente: interdependența dintre 
resursele scăzute de trai și declanșarea violenței; 

4. Patriarhal/autoritar: se consideră că bărbatul este 
capul casei și este necesar să aibă o autoritate în 
fața familiei ca să poată stabili legea; 

5. Al controlului social: se referă la nevoia oamenilor de 
a controla și la instinctul de supraviețuire; 

6. Ecologic, care plasează problematica violenţei 
domestice în plan familial interacțional. 

Cadrul legislativ  

Conform Legii 217/22 mai 2003 privind prevenirea și 
combaterea violenței în familie (România), violența în 
familie este definită astfel: „Art. 3. – (1) În sensul prezentei 
legi, violența în familie reprezintă orice acțiune sau 
inacțiune intenționată, cu excepția acțiunilor de autoapărare 
ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârșită de 
către un membru al familiei împotriva altui membru al 
aceleiași familii, care provoacă ori poate cauza un 
prejudiciu sau suferințe fizice, psihice, sexuale, emoționale 
ori psihologice, inclusiv amenințarea cu asemenea acte, 
constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. (2) 
Constituie, de asemenea, violență în familie, împiedicarea 
femeii de a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale” 
(Godeanu, 2015). 
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Cauzele violenței domestice 

Motivele principale și factorii care fac persoanele să se 
gândească mai mult timp dacă să plece sau să respingă 
plecarea sunt: 

 frica/teama; 
 considerentele religioase; 
 teama de greutățile materiale; 
 gândul că există o incapacitate în a crește copilul 

singur; 
 dependența financiară/emoțională de partener; 
 credința că partenerul se va schimba; 
 lipsa de cunoștințe profesionale care să-i asigure un 

loc de muncă; 
 teama că ar putea degenera situația în mai rău, de la 

violență la crimă; 
 gândul că nu poate obține copilul sau bunurile 

materiale personale din punct de vedere legal; 
 complexitatea relației cu partenerul; 
 gândul că un alt partener poate fi mai rău; 
 credința că partenerul face asta pentru că îl/o iubește 

(apud Godeanu, 2015). 

Pirozynski (1991) considera că violența domestică este 
cauzată de mai multe elemente etiologice: „context 
sociocultural, resurse familiale, personale, sociale, factori 
de stres, contextul sociocultural, vulnerabilități”. El a creat 
Modelul interactiv al factorilor multicauzali ai violenței 
intrafamiliale ce sugerează că rolurile de gen și valorile 
personale, dar mai ales cele socioculturale ce au legătură 
cu violența, acționează asupra individului pe fondul 
vulnerabilităților și a factorilor de stres, „solicitând intrarea în 
funcțiune în scopul restabilirii homeostazei familiale a 
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resurselor personale, sociale și familiale” (apud Turliuc, 
Huţuleac & Dănilă, 2009). 

Pornind de la sistemele familiale, Strauss (1991) a 
prezentat factorii ce pot influența declanșarea conflictului/ 
violenței. Aceștia sunt reprezentați de: 

1. Conflictele intrafamiliale; 
2. Normele culturale care permit sau ajută  factorul 

normalizării, al acceptării; 
3. Prezența violenței în societate – pattern circular al 

actelor de violență acceptate de societate; 
4. Dominația bărbatului în familie și în societate – soțul 

este stâlpul casei, are tendința de a domina în casă, 
iar cea mai bună metodă de a comunica în cazul de 
față, este forța fizică sau verbală; 

5. Socializarea familiei în violență – familiile de 
proveniență reprezintă un exemplu și totodată oferă 
modele de rol ce pot fi preluate în familia viitoare. 

Formele și caracteristicile violenței domestice 

Conform art. 4 din Legea 217/22 mai 2003 din România, 
pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, 
aceasta se manifestă sub următoarele forme: 

1. Violența verbală: constă în brutalitate, insulte, 
amenințări, expresii umilitoare, jignitoare; 

2. Violența psihologică: poate provoca stări de 
tensiune, anxietate, suferință psihică, se poate 
produce atât asupra obiectelor, animalelor, cât și 
asupra oamenilor; violența psihologică constă în 
amenințări, neglijare, constrângeri, acte de gelozie, 
amenințare cu arme; 
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3. Violența fizică: lovire, îmbrâncire, tăiere, ardere, 
vătămare corporală sau a sănătății, mușcare; 
aceasta poate lua și forma unor accidente de tipul 
otrăvire, intoxicare etc.; 

4. Violența sexuală: acte degradante, hărțuire, abuz 
sexual, manipulare, brutalitate, întreținerea unor 
relații sexuale forțate, viol; 

5. Violența economică: sustragerea bunurilor personale 
ale unei alte persoane, lipsirea de mijloace de 
existență primară (hrană, medicamente, apă), 
interzicerea unor drepturi, interzicerea activității 
profesionale, impunerea de munci nocive; 

6. Violența socială: izolarea de familie, comunitate, 
prieteni, nu i se permite accesul la o instituție de 
învățământ; 

7. Violența spirituală: interzicerea satisfacerii unor 
necesități moral-spirituale, ridiculizare, interzicerea 
accesului la valori culturale, etnice, religioase, 
impunerea aderării la unele credințe și practici 
religioase pe care persoana nu le acceptă. 

În ceea ce privește caracteristicile violenței, National 
Judicial Institute on Domestic Violence (2004) menționează 
cinci caracteristici ale violenței domestice: 

1. Violența este un comportament pe care îl învățăm; 
2. Violența domestică este un comportament ce se 

repetă, ce poate conține mai multe tipuri de abuz, 
care pot progresa sau pot apărea în combinație; 

3. Cel care comite fapta este responsabil și nu cel care 
este abuzat, consumul de droguri sau de alcool; 

4. Crește pericolul în ceea ce privește victima sau 
copilul acesteia în momentul separării de partener; 
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5. Modurile de supraviețuire și mecanismele de apărare 
adoptate de victimă sunt cele ce îl fac pe agresor să 
se comporte astfel. 

Consecințele violenței domestice  

Consecințele pot fi împărțite în trei categorii: 

1. Consecințe asupra sănătății individului agresat: 
fizice, psihice, sexuale; 

2. Consecințe economice: șomaj, demisie, absenteism, 
abandon, schimbarea nejustificată și repetitivă a 
locului de muncă/școlii; odată cu acestea crește și 
utilizarea serviciilor sociale, judiciare sau cele de 
sănătate; 

3. Consecințe asupra copiilor: comportament învățat pe 
care îl pot reproduce atât cu copii de vârsta lor, cât și 
la maturitate; consecințe fizice, psihice, sociale (apud 
Godeanu, 2015). 

Mituri privind violența domestică  

Conform Turliuc, Huţuleac & Dănilă (2009) principalele 
mituri în cazul violenței domestice sunt următoarele: 

 Violența domestică apare în familiile cu un statut 
economic și social scăzut. 

În realitate: Violența poate apărea în toate clasele sociale și 
economice, chiar și în cazul familiilor cu un statut superior, 
însă acestea tind să țină mai bine sub control acest fapt, 
ascunzând faptul că s-a întâmplat acest lucru, expunerea 
publică fiind mai importantă. 
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Consecințe: Tindem să nu observăm când există violență 
domestică în familiile cu un statut socio-economic ridicat; în 
terapie: este mai greu de identificat și diagnosticat. 

 „Unele femei merită să fie bătute.” 

În realitate: nimic nu justifică violența domestică și mai mult 
decât atât, nimeni nu ar trebui să fie supus violenței fizice 
sau psihice sau să accepte violența. 

Consecințe: Victimele se simt responsabile pentru ceea ce 
se întâmplă, trăiesc cu frică și sfatul pe care îl primesc cel 
mai des este de a-i face pe plac agresorului și de a nu-l mai 
provoca. 

 „Îi place și ei dacă acceptă.” 

În realitate: putem vorbi despre sindromul Stockholm 
(victima este captivă psihologic, ea ajunge să fie atașată de 
agresorul ei) sau despre alte cauze cum ar fi: teama că 
dacă pleacă, poate înrăutăți lucrurile, nevoia de a avea o 
locuință, etc. 

Consecințe: de la violență se poate ajunge la acțiuni mai 
dramatice, cum ar fi crima. Persoanele la care apelează 
victima nu înțeleg procesul/motivul din punct de vedere 
psihologic care o ține în relație. 

 „S-a întâmplat doar o dată și nu se va mai repeta.” 

În realitate: Studiile arată faptul că în majoritatea cazurilor 
se parcurge un ciclu al violenței ce duce treptat la repetiție. 
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Consecințe: femeia înțelege de la cei din jur că e nevoie să 
fie lângă partener atât la bine, cât și la greu. 

 „Bărbații nu-și pot controla violența.” 

În realitate: Atunci când interacționează cu alte persoane, 
pot să-și controleze violența, deci și în cazul partenerelor 
pentru care se presupune că ar trebui să aibă niște 
sentimente. 

Consecințe: Bărbații își justifică faptele prin acest fapt, cum 
că nu se pot abține; ei renunță la autocontrol în relația cu 
soția. 

 „Se ajunge la violență din cauza consumului de 
alcool sau droguri.” 

În realitate: Într-adevăr există o corelație între cele trei, însă 
acestea nu reprezintă o cauză directă, ci doar facilitează 
cadrul în care apare violența. Mai mult decât atât, există 
persoane care sunt violente, deși nu consumă alcool sau 
droguri. 

Consecințe: E important însă, să se lucreze în principal cu 
adicția în aceste cazuri. 
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Educaţia sexuală – calea de protecţie împotriva 
abuzurilor 

Cristina Nicolae 

 
Părinţii îşi doresc să le ofere copiilor cea mai bună 
educaţie, dar care este cea mai bună educaţie de fapt? În 
ce constă o educaţie bună? 

Copiii au nevoie de informaţii despre oameni şi mediul 
înconjurător pentru a se putea dezvolta sănătos. Pe lângă 
aceste informații, ei au nevoie și de cunoștințe despre felul 
în care ei înșiși funcționează, atât la nivel corporal, cât și 
cognitiv-emoțional. Dar ce se întâmplă în cazul în care 
părinţii consideră că anumite informaţii trebuie ascunse, 
modificate, că ele trebuie ştiute doar de fete/băieţi atunci 
când au o anumită vârstă? 

Unul dintre subiectele tabu din familiile din România a fost 
şi este educaţia sexuală. Părinţii, care la rândul lor nu au 
primit deloc informaţii despre corpul uman şi sănătatea 
acestuia sau au primit informaţii modificate („copiii sunt 
aduși de berze/masturbarea îți face rău, e ceva rușinos”, 
etc) şi mult prea puţine, pot să transmită mai departe doar 
acelaşi model pe care îl cunosc. Cred că există părinți care 
vor să vorbească cu copiii lor despre acest subiect, 
sănătatea propriului corp, doar că nu știu exact cum să o 
facă (poate există anumite sentimente de jenă sau frică) 
sau nu sunt siguri ce ar trebui copiii lor să știe în funcție de 
vârsta pe care o au. Cel mai greu este să depășim nivelul 
de maturitate emoțională pe care l-au avut părinții noștri, 
ceea ce înseamnă că ne este greu să oferim copiilor alt 
model decât cel în care noi am fost crescuți (credem că 
acesta este singurul model bun de transmis sau nu știm 
efectiv cum să le comunicăm și alte informații). 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 3 / 2 0 1 9  

  

18 
 

Există anumite lucruri pe care pot să le facă părinții care își 
doresc să schimbe felul în care interacționează cu copiii 
sau cu fiii și fiicele lor (dacă aceștia au ajuns la 
adolescență, ne putem referi la ei cu apelativele de fii și 
fiice, acești termeni exprimând faptul că părinții îi văd cu 
adevărat așa cum sunt, niște adulți în devenire). Cel mai 
important este ca aceștia să adopte o atitudine plină de 
încredere și deschidere față de copii/adolescenți, mai ales 
când este vorba de un subiect vital – sănătatea propriului 
corp și ceea ce pot să facă este: 

1. Să se autoinstruiască, adică să afle cât mai multe 
informaţii despre corp şi sănătatea sexuală. 

2. Să îşi dezvolte o atitudine deschisă faţă de aceste 
subiecte, astfel încât să le transmită şi propriilor copii 
aceeaşi atitudine. Desigur, dacă dumneavoastră, 
dragi părinţi, nu aţi fost crescuţi într-o astfel de 
atmosferă, nu ştiţi ce aţi putea face pentru a vă simţi 
confortabil să vorbiţi cu copiii dumneavoastră despre 
corpul uman, despre părţile corpului uman, despre 
faptul că un copil se concepe prin sex și să explicați 
ce înseamnă actul sexual, preludiul, menstruația, 
masturbarea, sarcina, avortul, erecțiile nocturne, etc. 
Vă recomand să citiţi cărţi, articole și să vizionați 
filmulețe educative (Educaţie sexuală pentru copii şi 
adolescenţi – Meg Hickling) şi să discutaţi cu un 
psiholog sau psihosexolog. 

3. Dacă ne educăm pe noi, îi putem educa pe membrii 
familiei şi pe membrii comunităţii în care trăim 
(Hickling, 2007). 
 

Motivele pentru care este foarte important să existe 
educaţie sexuală în familii şi în comunitate (grădiniţe, şcoli, 
licee): 
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1. Pentru că sunt informaţii vitale despre propriul corp, 
adică despre sănătate. 

2. Informaţiile înseamnă protecţie. Copiii, cu cât au mai 
multe informaţii, cu atât sunt mai puţin vulnerabili. Infractorii, 
pedofilii şi agresorii sexuali, intră în contact cu copii 
vulnerabili, care nu au cunoștințe legate de propriul corp, de 
intimitate, de ceea ce înseamnă să te simți în siguranţă sau 
nu cu cineva, ce fel de atingeri sunt normale în diferitele 
tipuri de relații pe care un om le experimentează pe 
parcursul vieții sale. Copiii care nu primesc de la părinţi 
aceste tipuri de informaţii, trăiesc sentimente intense de 
frică şi ruşine în a vorbi cu aceștia în cazul în care sunt 
agresaţi sau au o anumită problemă legată de organele lor 
sexuale. De aceea, informaţia transmisă de părinţi, într-un 
cadru de încredere şi siguranţă, în mod repetat pe măsură 
ce copilul are diferite vârste, le oferă copiilor încredere în 
sine. Aceștia capătă putere, deoarece dețin informaţii 
extrem de importante despre propria lor sănătate și se simt 
în siguranță, pentru că știu că pot vorbi cu părinții lor despre 
orice subiect care îi frământă. Vă imaginați ce libertate și 
fericire trebuie să simtă cineva atunci când știe că se poate 
destăinui părinților indiferent de ceea ce gândește, crede 
sau a făcut? Că orice s-a întâmplat va fi acceptat și cineva 
îi va oferi sfaturi prețioase și suport, nu cuvinte aspre și 
pedepse? 

Iubirea ia locul fricii și aceasta este cea mai importantă 
lecție pe care un om o poate învăța despre viață! 

3. Informaţiile oferite de către părinți sunt informaţii ştiinţifice 
despre propriul corp. Părinţii se tem că atunci când copiii lor 
o să afle informaţii despre corpul uman şi sexualitate, o să 
fie interesaţi de sex. Studiile arată că lucrurile stau complet 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 3 / 2 0 1 9  

  

20 
 

invers. Cu cât mai multe informaţii are un copil, cu atât mai 
mult scad şansele ca acesta să fie agresat, să îşi înceapă 
viaţa sexuală la o vârstă fragedă, să contacteze boli cu 
transmitere sexuală, să facă avort sau să se lase abuzaţi în 
relaţiile parteneriale. 

Acceptați întrebările cu inima deschisă 

Fie că sunteți părinte sau bunic, încercați să primiți cu 
blândețe orice întrebare are copilul sau nepotul dumnea-
voastră. Este posibil ca anumite întrebări să trezească în 
sufletul dumneavoastră sentimente de furie și să vi se pară 
inacceptabile. Pentru copii și adolescenți, este esențial să 
simtă că în interiorul familiei pot adresa orice întrebare, 
pentru că va fi acceptată într-un cadru sigur și primitor. 
Copiii se tem cel mai mult de furia propriilor părinți, iar dacă 
simt că nu sunt acceptați și înțeleși de către aceștia, se pot 
gândi că este ceva în neregulă cu ei, că nu sunt suficient de 
buni sau demni de a fi iubiți și se vor îndrepta spre alte 
persoane/internet pentru a afla informații vitale despre 
propriul corp și lumea înconjurătoare. Dacă nu știți 
răspunsul unei întrebări pe care aceștia v-o adresează, fiți 
sinceri și spuneți-le că trebuie să vă gândiți și puteți vorbi 
după ce se termină masa sau mâine dimineață. Copiii sunt 
experți în a citi limbajul non-verbal, dacă le ascundeți 
adevărul ei vor simți lucruri pe care nu și le vor putea 
explica, de aceea vor aprecia enorm sinceritatea dumnea-
voastră. Le puteți destăinui chiar faptul că dumneavoastră 
nu ați vorbit cu nimeni despre aceste subiecte și vă simțiți 
inconfortabil/rușinați să vorbiți cu ei, dar veți încerca să le 
dați cel mai bun răspuns și vă bucurați că au încredere și vă 
întreabă astfel de lucruri. 

Copiii și adolescenții ar trebui să fie învățați cum să își 
dezvolte o percepție pozitivă și sănătoasă asupra 
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sexualității prin educație despre sănătatea sexuală în 
funcție de fiecare grupă de vârstă. 

Educația sexuală poate fi împărțită în trei domenii de 
învățare (Breuner, Mattson, 2016): 

1. Cognitiv (informații despre corpul uman, igienă și 
sănătate). 

2. Afectiv (sentimente, valori, atitudini). 
3. Comportament (comunicare, luarea deciziilor și alte 

abilități). 

Educația sexuală este mai mult decât instruirea copiilor și 
adolescenților despre anatomie și sexul biologic 
(reproducere). Aceasta trebuie să cuprindă informații 
despre o dezvoltare sexuală sănătoasă, identitate de gen, 
relații interpersonale, afecțiune, intimitate și imagine de 
sine, pentru toți adolescenții, incluzând adolescenții cu 
dizabilități, cei cu boli cronice de sănătate sau alte nevoi 
speciale. Sănătatea sexuală este influențată de credințe 
care diferă în funcție de etnie, rasă, cultură, religie și valori 
personale. Sănătatea sexuală include capacitatea de a 
începe și menține relații interpersonale profunde și de lungă 
durată, de a aprecia corpul și sănătatea fiecărui om, de a 
interacționa cu persoane de ambele sexe într-o manieră 
plină de respect și adecvată și de a exprima afecțiune, 
iubire și intimitate în moduri care corespund valorilor, 
preferințelor sexuale și abilităților celorlalte persoane. 

Este demonstrat că seminariile de educație sexuală pot 
preveni sau reduce riscul de sarcină în rândul 
adolescentelor și a contactării bolilor cu transmitere 
sexuală, pentru adolescenții cu sau fără dizabilități/boli 
cronice în S.U.A (Breuner, Mattson, 2016). 
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Educația sexuală în diverse părți ale lumii 

Educația sexuală în Finlanda 

În Finlanda, educația sexuală a fost integrată în programele 
școlare începând cu anii 1970. Aceasta făcea referire la 
practica sexului sănătos („safe sex”), ceea ce se referă la 
evitarea sarcinilor nedorite, bolile cu transmitere sexuală și 
care avea ca scop facilitarea dezvoltării unei sexualități 
pozitive. Datorită intensificării programelor de educație 
sexuală din anii 1970-1980 din școli, cunoașterea asupra 
sănătății sexuale a tinerilor s-a îmbunătățit. Îndrumarea 
națională privind educația sexuală a fost redusă după 
recesiune în 1990 (Ministry of Foreign Affairs of Finland and 
Population association, 2010 apud Virta, 2017). 

Ministrul a sugerat că scăderea nivelului de educație 
sexuală promovată în școli este posibil să fie motivul 
creșterii numărului de avorturi și boli cu transmitere sexuală 
observat după o lungă perioadă de declin. Din anul 2001, 
educația sexuală a fost reintrodusă ca parte a educației 
sănătății și biologiei, subiecte care sunt obligatorii în 
curricula școlilor și sunt predate elevilor de 13-15 ani (Virta, 
2017). 

Educația sexuală în Canada 

Pubertatea, importanta perioadă în care copiii încep să 
traverseze o serie de schimbări pe plan biologic, emoțional 
și cognitiv, începe pentru fete între 8-13 ani și pentru băieți 
între 9-14 ani. 

În Canada curricula elementară cuprinde pentru elevii de 
grad 4 (9 ani) următoarele informații pe care aceștia trebuie 
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să le cunoască (Ontario’s Health and Psysical Education 
Curriculum, 2015): 

 Schimbările fizice care au loc de-a lungul perioadei 
de pubertate și impactul emoțional și social pe care 
aceste schimbări le pot avea pentru copil (apariția 
pilozității, creșterea sânilor, transpirație excesivă, 
etc). 

 Importanța igienei personale și necesitatea schimbă-
rii acestei rutine (nevoia de a crește numărul de băi 
regulate). 

Elevii din gradul 5 (10 ani) vor învăța: 

 Să identifice părțile sistemului reproducător și felul în 
care corpul se schimbă de-a lungul pubertății. 

 Despre procesul menstruației și producerii spermei. 
 Să descrie stresul emoțional și interpersonal corelat 

cu pubertatea. 
 Să identifice strategii de a gestiona stresul și de a 

spori starea de bine și sănătate psihică. 

Perioada pubertății poate genera copilului, care se 
îndreaptă spre adolescență, un nivel ridicat de stres și 
ajutorul oferit elevilor pentru a înțelege schimbările prin care 
trece corpul lor îi poate ajuta să își dezvolte strategii de a 
face față stresului. De asemenea, elevii vor învăța despre 
importanța respectului față de toată lumea, incluzându-i pe 
cei care vor intra în pubertate mai devreme sau mai târziu 
decât ei (Ontario’s Health and Psysical Education 
Curriculum, 2015). 

Elevii de gradul 6 (11 ani) vor învăța: 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 3 / 2 0 1 9  

  

24 
 

 Despre factorii care pot afecta modul în care o 
persoană se înțelege pe sine sau își înțelege iden-
titatea personală (imaginea de sine, stereotipurile, 
conștiința sinelui, identitatea de gen și culturală). 

 Schimbările fizice, sociale și emoționale care apar în 
adolescență (creșterea corpului, schimbările de la 
nivelul pielii, creșterea influenței prietenilor/colegilor, 
intensificarea sentimentelor). 

 Respectul pe care trebuie să îl ai în relațiile 
personale, față de tine însuți/însăți și față de ceilalți, 
incluzând importanța unei bune comunicări. 

 Felul în care stereotipurile, precum homofobia și 
presupunerile legate de gen, rasă, orientare sexuală, 
etnie, cultură și abilități, pot afecta felul în care o 
persoană se simte. 

Pe măsură ce copiii cresc și intră în adolescență, 
înțelegerea faptului că multiplele schimbări prin care trec în 
această perioadă îi pot afecta pe ei și pe colegii lor, îi ajută 
să își dezvolte o imagine sănătoasă asupra Sinelui. 

Elevii de grad 7 (12 ani) vor învăța: 

 Despre importanța de a comunica cu un posibil 
partener despre a amâna începerea activității 
sexuale pentru când vor fi mai mari, motive pentru a 
nu deveni încă activi sexuali, nevoia de a comunica 
foarte clar și de a înțelege deciziile despre activitatea 
sexuală într-o relație sănătoasă. 

 Să definească bolile cu transmitere sexuală (BTS) și 
să descrie simptomele. 

 Cum să prevină bolile cu transmitere sexuală și 
sarcinile nedorite, incluzând amânarea începerii 
activității sexuale și importanța folosirii prezerva-
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tivelor atunci când vor deveni activi din punct de 
vedere sexual. 

 Factorii de natură fizică, emoțională, socială și 
psihologică pe care trebuie să îi ia în considerare 
atunci când iau decizii legate de sănătatea sexuală 
(efectele secundare ale contraceptivelor, sarcină, 
impactul asupra altor relații, etc). 

Elevii au nevoie de informații și deprinderi pentru a putea 
lua cele mai bune decizii în legătură cu propria lor sănătate. 

Educația sexuală în Cipru  

Educația Sexuală este inclusă în curriculumul Educației 
Sănătății al Ministerului Educației și Culturii și are ca 
tematică, Planificarea Familială – Sănătatea Sexuală și a 
Reproducerii. Educația Sănătății constituie un subiect de 
predare în școala primară (6-11 ani) și în gimnaziu (12-14 
ani). La liceu (15-17 ani), Educația Sănătății nu constituie 
un subiect separat, ci este inclus în predarea Biologiei 
(obligatoriu pentru 15 ani și opțional pentru 16-17). 
Curricula a fost dezvoltată în acord cu ghidul Organizației 
pentru Sănătatea Mondială – Standarde pentru Educație 
Sexuală în Europa (2010) (The Cureent State of Sexuality-
Education in Cyprus-Georgia-Poland-Romania and 
Netherlands). 

Educația sexuală în Georgia 

Educația sexuală nu face oficial parte din educația formală 
predată în școli. Totuși, anumite subiecte sunt incluse în 
curricula de Biologie. A fost nevoie de ceva timp pentru 
introducerea acestor subiecte în curriculum. Guvernul 
Georgiei are ca obiective creșterea conștientizării și 
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educației asupra sănătății reproductive și sexuale și 
dezvoltarea accesului persoanelor la servicii medicale de 
calitate. 

Studiile arată că Georgia are nivelul cel mai scăzut din 
Europa de Est, în a folosi contraceptive. În 2016 
mortalitatea maternală a fost estimată ca fiind una dintre 
cele mai mari din zona Europei, 36 la 100.000 vieți la 
naștere. Cauzele principale ale mortalității maternale în 
2015 au fost hemoragiile (21), infecțiile (10.5), preeclampsia 
(hipertensiunea arterială) (5.3) și embolismul (5.3) (The 
Cureent State of Sexuality-Education in Cyprus-Georgia-
Poland-Romania and Netherlands). 

Educația sexuală în Polonia 

Educația sexuală în Polonia este practic inexistentă. 
Începând cu 1999, curricula școlară cuprinde o clasă de 
educație sexuală de bază, care se bazează pe ideea de 
familie, căsătorie și moralitate creștinească. Curricula este 
centrată pe un set de valori pre-impuse. Nu există spațiu 
(psihologic) de a discuta sau de a accepta alte idei și valori 
asupra vieții, decât căsătoria și practicarea sexului pentru 
reproducere (The Cureent State of Sexuality-Education in 
Cyprus-Georgia-Poland-Romania and Netherlands). 

Educația sexuală în România  

În România este permis ca tinerii să aibă acces la servicii 
de sănătate reproductivă și sexuală începând cu vârsta de 
16 ani, dacă serviciul nu include proceduri chirurgicale, caz 
în care este nevoie de acordul unui părinte. Modulele de 
Educație Sexuală nu sunt predate într-o manieră cuprin-
zătoare, nu există traininguri pentru profesori și nici o 
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evaluare corespunzătoare. Comparând rezultatele reale cu 
cele așteptate, cu privire la accesul universal la educația de 
sănătate, incluzând educație sexuală și reproductivă, s-a 
dovedit că un număr foarte mic de elevi a participat la acest 
tip de clase (6% în 2014-2015, potrivit Ministerului 
Educației) (The Cureent State of Sexuality-Education in 
Cyprus-Georgia-Poland-Romania and Netherlands). 

Tinerii și adulții din societatea românească nu sunt 
conștienți de importanța pe care o are educația sexuală 
asupra calității unei vieți. Adulții trăiesc sentimente de frică, 
deoarece se gândesc că aceasta va conduce la 
promiscuitate și că tinerii își vor începe viața sexuală mai 
devreme. Institutul de Statistică al României susține că 
aproximativ 18.600 de adolescente au dat naștere unui 
copil în 2014, dintre care 2.212 au avut vârsta cuprinsă 
între 12-15 ani. Mai mult de două treimi trăiesc în mediul 
rural. Procentul adolescentelor care devin mame este 
printre cele mai mari din Europa, el fiind de 15.6% în 2013 
(Eurostat - Oficiul de statistică al U.E), țara noastră fiind 
urmată de Bulgaria unde procentul este de 14.7%. 

Consider că sănătatea este primordială în viața noastră și 
că trebuie să fim conștienți că noi avem responsabilitatea 
asupra vieții noastre, contribuind în fiecare zi cu ceea ce 
gândim, spunem și facem, la crearea marelui tablou al 
societății și lumii în care trăim. În fiecare zi putem decide să 
acționăm în favoarea unei vieți sănătoase, putem hotărî să 
facem sport, să citim cărți, să ne informăm, să pășim conști-
enți pe acest drum extraordinar spre centrul ființei noastre. 

O parte importantă a sănătății este educația sexuală. Este 
responsabilitatea noastră de a ne întreba: „eu ce gândesc 
de fapt despre acest subiect”? Trebuie să ne găsim propria 
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voce în sutele de voci și păreri care ne invadează mintea și 
sufletul, trebuie să credem în vocea noastră și să o lăsăm 
să grăiască adevăr. Adevărul circulă precum poveștile din 
popor, din grai în grai. 

Educația sexuală înseamnă protecție, înseamnă putere, 
încredere în sine, în familie, în comunitate, adică evoluție. 
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Sunt Cristina Nicolae, psiholog în cadrul Fundației Inocenți 
– Romanian Children’s Relief, psihoterapeut experiențial și 
psihosexolog. Cred în puterea extraordinară pe care fiecare 
om o are în sufletul său și cred că această putere este 
precum o lumină, lumina care ne arată drumul corect, chiar 
și atunci când noi credem că nu îl știm. 
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Fragmente din propriu-mi drum spre Sine 

Cristina Nicolae 

Simt nevoia să povestesc, în măsura în care mă pot folosi 
de cuvinte pentru a descrie o experiență foarte personală, o 
parte din perioada vieții mele care a avut cel mai puternic 
impact asupra dezvoltării mele de până acum. În viață 
avem nevoie să trăim o varietate complexă de experiențe și 
să cunoaștem diferiți oameni, în care să ne oglindim și 
recunoaște multiple părți ale sufletului nostru. Cum altfel le-
am putea vindeca? 

Avem nevoie să trăim tot ceea ce ne este dat să trăim, 
pentru că indiferent de câtă suferință și neajutorare simțim 
în anumite momente din viață, paradoxal (sau complet 
natural) este ceea ce avem cu adevărat nevoie în acea 
perioadă a vieții noastre. Când spun că avem nevoie, mă 
refer la faptul că, pentru a pătrunde pe cărarea destinului 
nostru, trebuie să găsim un sens în orice experiență care ne 
este oferită pentru a crește. În aceste momente se pare că 
viața strigă la noi: „Responsabilitatea propriului tău destin 
este doar a ta!” 

Dacă pot găsi un sens în ceea ce tocmai trăiesc, indiferent 
de câtă amărăciune și durere există în interiorul meu, pot 
îndura ceea ce viața cere de la mine în acel moment. 

„Dacă e ca viața să aibă un rost, atunci trebuie să existe 
deopotrivă un sens și în suferință. Suferința face parte din 
viață și este de nedezrădăcinat din ea, precum soarta și 
moartea. Fără suferință și moarte, viața omului nu este 
întreagă.” (Viktor E. Frankl – Omul în căutarea sensului 
vieții) 
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Cu toții trecem prin diverse experiențe dureroase în viață, 
poate fi vorba despre decesul unei ființe apropiate, 
pierderea unei relații, unui loc de muncă, unei case, 
dezamăgiri, frustrări și dureri, adânc încrustate în suflet și în 
corp. Poate cu toții am gândit la un moment dat, chiar și 
numai pentru o secundă: „nimeni nu a suferit vreodată ca 
mine” sau „suferința mea îmi îngăduie să fiu crud și nemilos 
cu alții”, dar oare putem vreodată compara suferința a doi 
oameni diferiți? Fiecare dintre noi reprezintă o ființă unică și 
irepetabilă, fiecare simțim fericire, tristețe, furie și 
dezamăgire, dar felul în care aceste emoții și sentimente 
iau naștere în interiorul nostru este incomparabil cu cel al 
altui individ. Tocmai această unicitate al cărui dar ne este 
dat să îl purtăm, ne oferă și marea responsabilitatea pe 
care o avem față de viața noastră. 

„Dacă se pompează o anumită cantitate de gaz într-o 
cameră goală, gazul va umple camera complet și uniform, 
indiferent cât de mare ar fi ea. Tot astfel, suferința umple tot 
sufletul uman și gândirea conștientă, indiferent dacă este 
vorba de o suferință mare sau de una mică. De aceea 
„mărimea” suferinței umane este absolut relativă.” (Viktor E. 
Frankl – Omul în căutarea sensului vieții) 

În drumul spre împlinirea destinului meu, am avut  (mi s-a 
dat, de către Inconștient, Dumnezeu, Energie sau cum vrea 
fiecare să îi spună) la un moment dat (atunci când aveam 
20-21 de ani) de urcat o treaptă. Această provocare a 
apărut în viața mea luând forma unei relații parteneriale. O 
relație marcată de suferință, durere profundă, gelozie 
absurdă, minciuni, umilință. Toate aceste emoții 
distrugătoare trăite pe o perioadă lungă de timp, te macină 
precum o otravă pe care continui să o bei, îți distrug 
încrederea și stima de sine, credința în viață, în bunătate, în 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 3 / 2 0 1 9  

  

31 
 

(propria-ți) frumusețe. Te identifici atât de mult cu părerile 
deformate ale acelei persoane despre tine încât uiți cine 
ești, uiți să te iubești și să te apreciezi, practic intri într-un 
proces de autodistrugere, pentru că tu îi permiți acelui 
individ (indiferent ce rol are el în viața ta) să se comporte 
așa cu tine. Granițele nu mai există, granițele dintre tine și 
el, dintre tine și suferință, dintre tine și durere, pur și simplu 
te dizolvi. Uneori ajungi să te dizolvi și la propriu pentru că 
suferința psihică (anxietate, depresie) va fi rapid urmată de 
suferința fizică (pierdere în greutate, tulburări de 
alimentație, coșmaruri). La un moment dat, în mijlocul 
acestei furtuni de suferință am stat de vorbă cu un psiholog 
care mi-a zis: „dacă acum ești dezamăgită, înseamnă că  
te-ai amăgit”… - EU m-am amăgit -… am realizat că eu am 
avut și încă aveam la momentul respectiv puterea asupra 
propriei mele stări sufletești și asupra a ceea ce decideam 
să fac cu viața mea. Nu știu exact cum am început să îmi 
recâștig încrederea în propriile forțe, dar pot să identific 
anumite momente care mi-au oferit curaj și încredere în 
procesul natural al vieții și în faptul că totul o să fie bine, 
pentru că totul era bine, trebuia doar să învăț să (mă) văd. 

„-  Unde e comoara? întrebă. 

       ……….. 

 Ca să ajungi la ea va trebui să urmezi semnele. 
Dumnezeu a scris în lume drumul pe care   fiecare 
om trebuie să meargă. Trebuie numai să citești ce a 
scris El pentru tine.” (Paulo Coelho – Alchimistul) 

În momentul în care am decis că nu mai pot accepta și 
îndura situația de viață în care mă aflam și pentru care 
eram complet răspunzătoare, am decis că este momentul 
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să pun punct acelei relații toxice și să încerc, deși la acel 
moment îmi părea imposibil, să trec peste, să fiu bine, 
adică, cu alte cuvinte, să depășesc momentul (abisul) 
depresiei. Spun depresie pentru că deși nu mi s-a pus acest 
diagnostic de către un medic psihiatru, aveam multe dintre 
criteriile necesare (slăbisem 7 kg în aproximativ 6 luni, 
plângeam aproape zilnic, aveam stări de anxietate, tulburări 
de alimentație și somn și cel mai important, mi se părea că 
viața mea fără acea persoană nu avea niciun SENS) – îmi 
pierdusem sensul și această rană îmi producea foarte multă 
durere. 

„Lipsa de sens împiedică plenitudinea vieții și în consecință 
înseamnă boală. Sensul face să devină suportabile multe, 
poate chiar totul.” (C.G.Jung – Amintiri, vise, reflecții) 

Am luat o decizie foarte importantă – să intru într-un proces 
psihoterapeutic. Era ca și cum sufletul meu era spart în 
milioane de bucăți și bucățile fuseseră împrăștiate pe fundul 
oceanelor, trebuia deci să îmi recuperez cumva măcar o 
parte din el și în rest să mi-l reconstruiesc. Pentru că lipsa 
de sens este ceea ce doare cel mai mult într-o situație 
limită, am avut nevoie să găsesc un sens a ceea ce trăiam, 
iar un prim sens a fost – să trec peste acea suferință, să o 
transcend. Mă uitam în viitor și îmi doream să fiu bine cu 
mine, să fiu fericită, să mă bucur de viață, aveam deci un 
scop. 

Trauma emoțională pe care o trăiam era profundă și aveam 
nevoie de ajutor pentru a-mi reface sufletul. Acel proces 
psihoterapeutic m-a ajutat să mă uit din nou la mine cu 
acceptare, să îmi recunosc din nou calitățile și să învăț să 
mă iubesc (pentru că da, a fost un proces de învățare). 
Această bază solidă de încredere (în propria persoană și 
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într-o altă persoană, terapeutul) mi-a oferit destulă energie 
pentru a începe să mă recompun. Eram un fel de arhitect, 
plecat în marea sa aventură cu viața, construcția celui mai 
frumos castel din lume, în urma distrugerii celui din urmă. 
Făcusem rost de ustensilele necesare, acum aveam nevoie 
să mă conectez la cea mai sănătoasă parte din mine și să 
mă pun pe treabă. Frământarea mea era – oare ce o să fac 
în tot acel timp, pe care înainte îl petreceam (suferind) cu 
acea persoană? 

A trebuit să încep să mă cunosc și să îmi cunosc cele mai 
adânci și suferinde părți din mine, de fapt a trebuit să îmi 
vindec acele părți, căci după vindecare și iubire de sine 
urlau ele. Astfel am început să citesc cărți, foarte multe cărți 
și pot spune că trei dintre acestea m-au ajutat să îmi 
recreez o mare parte din suflet, realizând că mi-l pot picta 
singură, nu mai aveam nevoie să alerg pe fundul oceanelor 
după ce fusesem cândva. 

Începeam o nouă perioadă a vieții mele și simțeam această 
stare în toate celulele corpului meu, era un fel de euforie 
care mă cuprindea, era o speranță ce mă făcea 
încrezătoare. 

 „Noi nu știm cât de departe poate ajunge procesul 
conștientizării și unde-l va mai duce pe om. Este un 
element nou în istoria creației, pentru care nu există termeni 
de comparație.” (C.G.Jung – Amintiri, vise, reflecții) 

În afara faptului că am început să citesc mult (doar eram 
„forțată de împrejurări”), am început să fac diverse activități 
singură. Mă simțeam deja atât de puternică încât nu aveam 
nevoie de nimeni ca să fac exact ceea ce îmi doream. Așa 
că am început să îmi hrănesc sufletul cu concerte de 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 3 / 2 0 1 9  

  

34 
 

muzică la Ateneu și de asemenea, îmi găsisem o terasă 
preferată la care mergeam și citeam. Fericirea pe care o 
simțeam era izvorâtă din faptul că începusem să decid ce 
vreau să fac cu viața mea și trecusem la acțiune. Simțeam 
cum începuse să se nască în mine un sentiment de bucurie 
și încredere, în propria-mi viață, în sănătate și în fericire, în 
tot ce semnifică Dumnezeu sau Energia Universală. 

Cred că intrasem într-o zonă foarte intimă din mine însămi, 
din care am început să conștientizez foarte multe aspecte 
ale mele, ale lumii înconjurătoare, inconștientul începuse să 
mi se releve, să urce în conștiință. Astfel am început să mă 
transform, era un proces la care doar eu aveam acces, 
eram singurul spectator și singurul creator. Mă simțeam 
fericită, aș localiza acele senzații în zona plexului solar. Era 
ca și cum aveam acolo un foc mic, dar stabil, care începuse 
să îmi dea viață chiar din mijlocul Universului. Nu toate 
zilele erau la fel, stările mele erau precum valurile mărilor, 
uneori vântul sufla cu furie, dar de cele mai multe ori 
soarele era sus pe cer și marea era calmă. Oricum m-aș fi 
simțit, aveam o convingere că totul este bine deja, că sunt 
pe drumul pe care trebuie să fiu. 

Urcasem deja multe trepte în noua mea Călătorie, dar 
ajunsesem la una foarte înaltă și pentru ceva timp nu am 
știut cum să trec peste ea. Răspunsul a venit printr-un 
cadou primit de la o prietenă – o carte (David Richo – 
Puterea coincidenței). Am primit acest cadou în aprilie de 
ziua mea, înainte de această carte, cele două ajutoare pe 
care le-am avut alături în acest proces au fost, Paulo 
Coelho – Alchimistul și C.G.Jung – Amintiri, vise, reflecții, 
citite în această ordine în decembrie-ianuarie. Cea de-a 
treia carte m-a ajutat să mă conectez la cea mai frumoasă 
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energie pe care o aveam în jurul meu și o să descriu exact 
cum s-a întâmplat. 

„Evenimentele consecutive ale vieții reprezintă ordinea 
exterioară a existenței noastre. În vise și sincronicitate se 
manifestă o ordine interioară, care ne arată legea acauzală, 
ascunsă, a lucrurilor. Intuițiile sau revelațiile ivite ca din 
senin sunt sincronistice întrucât reprezintă momente 
lămuritoare, ce permit observarea unei semnificații mai 
profunde a vieții noastre. Funcția intuiției este aceea de a 
dezvălui, în această clipă unică de iluminare, larga paletă 
de posibilități. Astfel, intuiția este o rampă de lansare pentru 
eliberarea imensului nostru potențial interior.” (David Richo 
– Puterea coincidenței) 

Eram acasă și ajunsesem aproximativ la jumătatea cărții, 
moment în care am simțit că pur și simplu nu mai am nicio 
urmă de sentimente de furie, dezamăgire sau frică în 
legătură cu acel om (da, frică, pentru că după despărțirea 
noastră, acea persoană trimisese în stânga și în dreapta 
cuvinte de amenințare la adresa mea). Am închis cartea, 
am sunat la cea mai apropiată librărie de lângă mine, am 
întrebat dacă au această carte (voiam să cumpăr două 
exemplare, unul pentru el și altul pentru altă persoană), mi-
au spus că mai au doar două, le-am zis să le oprească 
pentru că vin în zece minute să le cumpăr. Eram pur și 
simplu împinsă de o forță mai presus decât rațiunea, 
simțeam o încredere în propria-mi ființă, în Univers, în 
bunătate, încât inima mi se umpluse de iubire pentru tot, 
pentru viață, pentru ce trăisem alături de acel om, pentru ce 
trăiam atunci, pentru toată schimbarea prin care treceam. 
Am plecat în grabă, am luat cartea și m-am îndreptat spre 
locul unde lucra pentru a-i oferi-o. Întâmplarea a făcut ca el 
să nu fie în acel moment acolo, dar i-am lăsat-o colegului 
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său. În zilele următoare, ne-am întâlnit întâmplător (sau nu) 
într-un loc, nu ne-am vorbit, dar nu au mai existat nici acele 
emoții atât de nimicitoare între noi, am fost pur și simplu doi 
oameni, cu două vieți diferite, cu două drumuri diferite, 
uitându-se unul la altul, fără ranchiună. 

Acest moment a fost acea eliberare ultimă (dacă oare ne 
putem referi la ceva ca fiind ultim) de care sufletul meu 
avea nevoie pentru a se detașa definitiv, pentru a încheia 
acel proces de separare și pentru a merge mai departe în 
frumoasa călătorie pe care o începusem. 

„- De aceea există Alchimia, continuă flăcăul. Pentru ca 
fiecare om să-şi caute comoara şi s-o găsească şi pe urmă 
să vrea să fie mai bun decât până atunci. Plumbul îşi va 
împlini rolul său până ce lumea nu va mai avea nevoie de 
plumb; şi atunci el va trebui să se transforme în aur. 
Alchimiştii fac acest lucru. Arată că, de câte ori căutăm să 
fim mai buni decât suntem, totul în jurul nostru devine mai 
bun.” (Paulo Coelho – Alchimistul) 

Crizele personale reprezintă calea de reîntoarcere spre 
adâncurile ființei noastre. Adâncuri în care nu vrem să 
intrăm deoarece acolo găsim cele mai profunde și puternice 
frici, frica de a fi abandonați, de a fi vulnerabili, de a fi 
singuri în lumea asta mare. Ca să eliberăm fricile, este 
nevoie să renunțăm la control, trebuie să ne lăsăm să fim, 
să trăim ceea ce ne este dat. Momentele în care suferim, 
sunt momentele în care avem nevoie să ne iubim cel mai 
mult. Să avem grijă de corpul și sufletul nostru, să ne 
bucurăm mintea și simțurile, să ne îmbrățișăm (la propriu!) 
și să începem să ne descoperim. Cred că oamenii 
reprezintă cele mai valoroase și minunate comori de pe 
acest pământ. Suntem un Univers de necunoscut, care 
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așteaptă să se releve, dar depinde doar de noi să îi 
permitem acest lucru. 

„Suntem eroii propriei noastre vieți 
 Și în fața obstacolelor, ne închinăm cu recunoștință 
 Căci ele poartă adevărul vieții-n ființă 
 Către care noi, plecat-am călătorii 
 Abandonându-ne vieții, rămânem de fapt drepți în fața 
trăirii 
 Căci frica se dizolvă atunci când stai și-o simți 
 Sunt, doar sunt și totul e posibil, îmi Cânți, îți Cânt, îmi 
Cânți” 

Cristina Nicolae – psiholog clinician, psihoterapeut 
experiențial, cu formare în psihosexologie, Psiholog 
Fundația Inocenți – Romanian Children’s Relief 

E-mail:  
cristinanicolae004@gmail.com  
cristina.nicolae@inocenti.ro 
Tel: 0755/698.936 
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Călătorie spre ceilalți, prin centrul ființei mele 

Cristina Nicolae  

De când ne naștem și până în ultima clipă a vieții noastre, 
trăim printre oameni. Acest fapt de viață ne aduce cele mai 
mari bucurii și mulțumiri, dar și cele mai profunde tristeți și 
frustrări. De multe ori ne gândim: „De ce nu reușim să ne 
înțelegem cu ceilalți? De ce nu putem comunica mai bine? 
Cum și unde pierdem contactul unul cu celălalt?”. Fie că 
este vorba de parteneri, părinți, copii sau prieteni, de foarte 
multe ori în viață ne simțim singuri, deși suntem înconjurați 
de oameni, ne simțim goi sufletește, deși aparent nu ne 
lipsește nimic în relația în care suntem. 

Ce trebuie să facem ca să reușim să comunicăm mai 
eficient, mai intim, mai autentic cu cei de lângă noi? Aceste 
întrebări sunt teme existențiale, la care vă invit să reflectați, 
să discutați despre ele cu voi înșivă, dar și cu ceilalți, cât 
puteți de sincer, ca și cum ați vorbi direct din inimă, către 
inimă. 

Înainte de a îmi dori să îmbunătățesc COMUNICAREA CU 
CELĂLALT, aș putea să mă opresc puțin asupra 
COMUNICĂRII CU MINE ÎNSĂMI/ÎNSUMI. 

Comunicarea cu sine este pilonul principal al vieții noastre 
interioare, fără de care nicio relație nu se poate dezvolta, 
pentru că înainte de toate, nevoie de grijă și iubire are 
relația cu propriul meu suflet și corp. 

 „Orice tentativă de schimbare ce ar viza ameliorarea 
comunicării cu ceilalți mă va face să îmi pun întrebări și în 
legătură cu comunicarea cu mine însămi/însumi. Și în 
această autointerogare, prima etapă, niciodată încheiată, va 

https://www.facebook.com/crisu.vpr
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fi să recunosc ce simt, prin ce trec chiar în clipa în care 
ceva se întâmplă. Plăcere sau neplăcere, tristețe, mânie 
sau bucurie, fericire, iubire sau dezamăgire. Și toate 
acestea nu sunt atât de simplu de identificat pe cât se pare, 
pentru că am învățat să ne negăm, să ne ascundem sau să 
ne cenzurăm sentimentele și emoțiile” (Jaques Salome-
Dacă m-aș asculta, m-aș înțelege). 

Cu toții avem diferite relații în viață: de prietenie, de 
colegialitate, etc., dar ce înseamnă pentru fiecare dintre noi 
a avea o relație? Ce înseamnă să iubești pe cineva? Cum 
trăiești în interiorul tău și în exterior (în relație cu celălalt) 
acest sentiment?  Este important să facem deosebirea între 
relații și natura sentimentelor pe care le avem la un moment 
dat față de cineva. 

În sensul că pot avea o relație cu partenerul meu, dar în 
anumite momente să simt față de el sentimente de furie sau 
să îmi iubesc fratele, dar să îmi fie imposibil să comunic cu 
el. Este important să te întrebi cum intri în relații, CE din tine 
caută CE din celălalt? Ceea ce ne atrage spre un anumit 
potențial partener sau spre o nouă relație de prietenie, este 
mai mult decât ce putem noi conștientiza pe moment. 
Motorul interior care ne face să respingem sau să dorim 
anumiți oameni în viața noastră este inconștientul nostru și 
aici sunt legate și interconectate multe părți din noi care ne 
sunt încă necunoscute, adică nu au fost aduse încă în 
planul conștientului  (toate relațiile noastre importante  din 
copilărie, fricile noastre legate de trecut, prezent și viitor, 
caracteristici pe care nu le recunoaștem încă la noi, dar le 
vedem în ceilalți, dorințe, așteptări….etc.). 

„Legăturile noastre cu ceilalți se formează pe un fond 
interior de dorințe, goluri, temeri, nevoi și așteptări. Toate 
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acestea dau senzația unui labirint în care este practic 
imposibil să înțelegi substraturile unei legături” (Jaques 
Salome-Dacă m-aș asculta, m-aș înțelege). 

Orice fel de relație (de prietenie, de iubire, de serviciu, etc.) 
are patru ingrediente esențiale fără de care relația nu poate 
exista, ca și cum acestea ar compune interiorul nevăzut al 
relației. Acestea constau în a dărui, a primi, a cere și a 
refuza. Tu în ce fel dăruiești de obicei în relațiile pe care le 
ai? Îți este ușor sau greu să dăruiești (îmbrățișări, cuvinte, 
cadouri, susținere, etc)? Te simți mai confortabil să 
dăruiești sau să primești? În ce fel primești iubirea, 
complimentele, ajutorul? În ce fel răspunzi? Știi să ceri? În 
ce mod o faci? Simți că ai dreptul de a cere sau aștepți de 
la celălalt să îți ghicească dorințele? Îl acuzi pe celălalt 
când nu și-a dat seama ce îți dorești („dacă mă iubește, 
trebuie să știe ce am nevoie, nu trebuie să îi tot spun”)? Cât 
de confortabil te simți să refuzi? În ce fel o faci sau nu o 
faci? Cum primești și cum răspunzi refuzurilor celorlalți? 

Câte întrebări, câte căutări interioare, câte straturi se relevă 
la o singură întrebare, câte frici apar, câte „așa trebuie” ne 
vin în minte, câte strângeri de inimă… 

„Ah, viață interioară 
 Dă-mi din bogăția ta, lasă-mă să mă văd dinăuntru în afară 
Vino și deschide-ți singur calea, aud șoptind de undeva din 
depărtare 
 A, era chiar din inima mea, ce dulce glas și de mult uitat… 
 Vin suflete, călare!” 

Dorințele, stele arzătoare ce ne invadează sufletul și 
mintea, uneori nu știm ce să facem cu ele, sunt prea multe 
sau poate au dispărut cu desăvârșire și îmi pot aminti vag 
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că sufletul meu avea propriile lui dorințe. Oricât ar fi de 
absurde sau imposibile, fiecare dorință are dreptul de a 
exista în imaginarul nostru. De multe ori părinții, învăluiți de 
frică sau furie, le refuză copiilor dreptul la a avea anumite 
dorințe, pe care ei cred că nu au cum să le îndeplinească 
sau le consideră absurde („I-am spus să nu se mai 
gândească la a avea un câine, nu ne putem permite cât 
timp stăm în apartament”). Ce pot să facă părinții în aceste 
situații? De exemplu pot cere copiilor să le povestească mai 
mult despre dorința pe care o au, să își imagineze 
împreună ce fel de câine ar fi potrivit familiei lor, cum ar 
arăta, adică să ia parte împreună cu propriul copil la 
această lume extraordinară a imaginației și fanteziei. 

Știu din propria mea viață cât este de greu să facem 
această schimbare, aceea de a nu mai amputa dorințele 
celor din jur pentru că ni se par irealizabile, absurde sau 
pentru că ne simțim responsabili să le satisfacem. Ce 
putem face este să ne dezvoltăm conștiența și să detectăm 
când apare în interiorul nostru tendința de le spune celorlalți 
„știi că asta nu este posibil, nu ai avea cum să trăiești acolo, 
lasă prostiile, acum trebuie doar să înveți, nu avem bani 
pentru așa ceva, nu te mai gândi, etc…”. În momentul în 
care apare tendința de a contrazice sau a ne impune 
punctul de vedere într-o discuție, să alegem conștienți să 
nu judecăm ceea ce spune celălalt, oricum ni s-ar părea. Să 
ascultăm activ, să îi oferim celuilalt spațiul necesar pentru a 
se exprima, pentru a exista, pentru a-și dori, iar noi să fim 
martori la experiența la care tocmai luăm parte. 

Vă dați seama că atunci când avem o discuție cu cineva, 
poate fi iubitul, doamna de la magazin sau un copil în 
curtea unei școli, în acel moment, ochii noștri văd doar acea 
persoană, din toate posibilitățile existente, din toți oamenii 
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din lume? Pentru simțurile noastre în acel moment, există 
doar acel om. Ce minune! 

Ce se întâmplă atunci când de prea mult timp nu spunem 
ce gândim, ce simțim, de ce ne este frică? 

„Astăzi, știm că somatizările sunt limbaje simbolice prin 
care încercăm să le comunicăm celor din jur (și nu 
întotdeauna celor apropiați) adevăratele noastre senti-
mente, când acestea sunt cenzurate sau interzise de 
temeri. Ele exprimă mai ales o trăire legată de pierderi și de 
despărțiri, de situații neîncheiate, de misiuni de fidelitate, de 
conflicte inter și intrapersonale. Durerile constituie prin ele 
însele un adevărat limbaj codat, structurat, care vine uneori 
să umple lacunele unei relații pierdute sau devenite 
imposibile. Corpul, a cărui memorie este inalterabilă, poartă 
mesaje de confirmare sau de informare primite în copilărie-
mesajele de fidelitate, de loialitate față de un anumit părinte 
sau altul, misiunile compensatorii de vindecare a rănilor 
ascunse ale acelorași părinți (pe care copilul le înțelege 
devreme și încearcă să le vindece, asumându-și sarcina de 
a le îngriji). Copilul are o abilitate nemaipomenită de a 
enunța într-un mod simbolic, dar adesea cu multă 
neîndemânare sau violență, ceea ce părinții sau anturajul 
nu spun. Răniți de aceste comportamente, părinții le 
combat, le descalifică și merg până la a-și duce copiii la 
tratament” (Jaques Salome-Dacă m-aș asculta, m-aș 
înțelege). 

Te invit să fii atent la ceea ce corpul tău încercă să îți 
comunice, să înveți să exprimi prin cuvinte ceea ce simți și 
gândești, să privești viața precum o călătorie în care este 
nevoie să te descoperi și redescoperi constant. O călătorie 
în care facem puzzle-uri pentru a (ne) înțelege, apoi le 
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distrugem și le (ne) reconstruim constant, devenind în 
fiecare zi mai centrați, mai atenți la lumea noastră 
interioară, mai sănătoși și mai dispuși să vedem magia 
vieții. 

P.S. Îți recomand să citești o carte extraordinară – Jacques 
Salome – „Dacă m-aș asculta, m-aș înțelege”. 

Despre autor: Cristina Nicolae – Psiholog clinician, 
psihoterapeut experiențial, cu formare în psihosexologie, 
Psiholog Fundația Inocenți – Romanian Children’s Relief 

E-mail:  

cristinanicolae004@gmail.com / 
cristina.nicolae@inocenti.ro 
Tel: 0755/698.936 

„În încercarea de a descoperi în ceilalți ce au ei mai bun, 
cumva scoteam la suprafață și din noi înșine ce avem mai 
bun” – William Arthur Ward (1921-1994). 

 

 

 

 

 

  

https://carturesti.ro/carte/daca-m-as-asculta-m-as-intelege-52589
https://carturesti.ro/carte/daca-m-as-asculta-m-as-intelege-52589
https://www.facebook.com/crisu.vpr
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Povestea celor doi lupi – lupta cu stările de anxietate 
și depresie 

Petru Mădălin Constantinescu 

Un bătrân indian îi învaţă despre viaţă pe nepoţii săi. 

El le spuse: „Se dă o luptă înăuntrul meu… este o luptă 
teribilă între doi lupi. Un lup reprezintă frica, furia, invidia, 
tristeţea, regretul, lăcomia, aroganţa, ura şi minciuna. 
Celălalt reprezintă bucuria, pacea, dragostea, optimismul, 
umilinţa, bunăvoinţa, prietenia, generozitatea, credinţa şi 
adevărul. Aceeaşi luptă are loc înăuntrul vostru, şi de 
asemenea înăuntrul fiecărui om”. 

Copiii au reflectat la asta pentru un minut. Apoi unul dintre 
copii l-a întrebat pe bunic: „Care lup va câştiga?” 

Bătrânul indian i-a răspuns: „Cel pe care-l vei hrăni.” 

Un faimos terapeut, Thomas Hohensee, folosind metafora 
prietenului şi duşmanului interior pe care fiecare îi avem, 
atrage atenţia asupra faptului că, adesea, în loc să ne 
lăsăm ghidaţi de prietenul interior, care ne încurajează, ne 
explică cum şi în ce mod putem avea o viaţă de succes, noi 
ne bazăm câteodată pe duşmanul interior care doreşte să 
ne critice peste măsură, să ne facă să ne simţim fără 
valoare sau chiar rataţi sau să ne îngrijoreze. 

Povestea celor doi lupi interiori exprimă foarte bine acest 
lucru. Tristeţea, stările depresive sau îngrijorările, 
anxietatea neadaptativă sunt rezultatul faptului că gândim 
într-un anume fel despre noi, adesea nerealist şi cu 
consecinţe negative. Dacă nu reuşeşti să-ţi învingi 
îngrijorarea apare anxietatea sau chiar un atac de panică 
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(ceea ce reprezintă o anxietate de nivel înalt), poţi să 
încerci să devii prietenul tău și să te calmezi, să te linişteşti 
spunându-ţi lucruri pozitive în loc de lucruri negative, dar 
gândurile nu sunt totul. În cazul unui atac de panică la nivel 
emoţional şi fizic se întâmplă lucruri cât se poate de 
neplăcute: frică, teroare, tremurat, paloare, roşeaţă, 
transpiraţii, etc. 

Cel mai practic atunci este să încerci să te relaxezi. 

O bună tehnică de relaxare este scanarea propriului corp şi 
încercarea de a înlătura zonele tensionate. Pentru a realiza 
acest lucru foarte bine, relaxarea se poate învăţa prin 
exerciţii practice aşa cum înveţi un sport şi este o 
necesitate mai ales în lumea noastră agitată de zi cu zi. 

O altă tehnică este respiraţia diafragmatică, unde se respiră 
în mod special la diafragmă uşor şi lent. Aceasta tehnică 
induce de asemenea relaxarea şi poate fi un instrument 
împotriva anxietăţii. 

O altă tehnică pentru inducerea relaxării este imaginarea 
unui loc special în care ai fost, unei scene trăite într-un loc 
special, relaxant. Această scenă în imaginaţia ta poate 
induce de asemenea relaxarea şi diminua anxietatea. 
Pentru aceasta este însă necesar să exersaţi abilitatea 
imaginativă a acestui loc atunci când nu sunteţi anxioşi. 
Poate fi, de asemenea, util să încerci să-ţi distragi atenţia 
exterioară de la ceea ce te face să-ţi fie frică şi să îţi 
îndrepţi atenţia către ceva mai plăcut şi mai puţin terifiant. 

În cazul în care trăieşti stări depresive adesea acompaniate 
şi de o stimă de sine scăzută, atunci este momentul când 
trebuie să hrăneşti lupul cel bun şi să permiţi prietenului tău 
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interior să-ţi vorbească şi să-ţi arate că lucrurile pot fi bune, 
chiar foarte bune şi că ai valoarea ta personală, indiferent 
de ceea ce duşmanul tău interior încearcă să-ţi sugereze. În 
plus nu te lăsa condus spre inactivitate şi inacţiune, 
continuă să fi activ şi să-ţi îndeplineşti activitaţile zilnice 
deoarece aceasta te poate ajuta să-ţi revi foarte repede. 

Aceste câteva repere cu privire la stările de anxietate şi 
depresie nu pot înlocui intervenţia unui psiholog specializat 
atunci când situaţia o cere, aşa că nu ezita să contactezi un 
psiholog pentru ca viaţa ta să devină împlinită şi de succes 
şi nu uita… hrăneşte lupul cel bun. 

Psih. Petru Mădălin Constantinescu 
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Sinele autentic sugrumat (poezie cu psihologie ) 

Angelica Burcea 

Mintea mea vorbește mai tare decât mine 
Și mie mi-e dor tare să fiu printre cuvinte. 
Dar oare unde m-ai lăsat 
Tu minte zăpăcită tare? 
Nu-mi spune că iar m-ai abandonat 
Pe mine sinele adevărat? 
  
Iar ai uitat să mă verbalizezi, 
Iar ai uitat să mă socotești de drept, 
Sau poate așa ți-e mai comod din fire, 
Să te prezinți mereu un altfel și nu cu mine. 
  
O! Bună, dragă, 
Ți-aș pune în haine palma mea 
Și ți-aș cânta cu inimă și brațe, 
Profund suspin să curg-acum 
Din mers și scârțâit de toace. 
  
Să pice lin, argumentat, 
Ideile prin tine, 
Să curgă rar și apăsat, 
Emoțiile din mine. 
  
Ș-aș vrea să pot goli de tot 
Mișcarea ce mi-e vie în piept 
Și gândurile umflate, 
Pline, palide uscate, 
Ce-atârnă de un „nu pot”. 
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Nu pot să spun că-i gol în vise, 
Că n-am țigară să consum 
Flăcări să tot stea aprinse, 
Dorințele cu alt volum. 
  
Să spun că pot să-mi țip frustrarea, 
Golul ce nu-l pot a scrie, 
Sătulă parcă de prezența lipsită de conținut, 
Îmi dau voie să simt durerea somatizată 
de demult. 
  
Nu vreau să cânt un alt verset, 
Să fac o palidă copie vie, 
E prea recent, prea vehement 
Să relatez ce mă îmbie. 
  
Îmbibate în trecut se plâng buzele frunții, 
Sunt tot lipite de ani buni ca văile și munții. 
  
Când simți că totu-i prea înrămurit 
Și mintea ta-i pe-o cale, 
O iei în vale rumegând străfunduri prea amare. 
Ai vrea să pui un punct accentuat 
Într-un conflict mereu actualizat. 
  
Fă bine și nu lăsa în cale, 
În calea repetițiilor de viață, 
Ia virgula ce-ți pune în față 
Speranța ce te-alungă-n vale. 
  
Și-acum când ai decis să-nchizi, 
Fă bine și nicicând să vinzi 
Speranțe false sau vieți de amanet, 
Că uiți adesea să te bucuri de moment. 
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Ai vrea poate să-mi lași în dar 
Un vis, un gând, o feerie,   
Sau fugi s-adormi pe veci cu har 
O aprinsă, ucigătoare amintire. 
  
Te pup cu buzele lipite 
Și-ncerc să sigilez cutia din care ai ieșit. 
Fă bine la altă-ntrevedere 
Să fii fluturi și nimic. 
  

Ai face bine, tu amalgam de frimituri, 
Gânduri, adicții, băuturi, 
Să te scuturi pe la porumbei 
Risipind povești în flori de tei. 
  
Ca pân-la urmă întreaga viață e un vis 
Purtat adesea călător, 
Un vis ce zboară uneori învins 
Către o pagină să fie prins. 
  
Tu, om ce-ți scrii cu mâna ta ziua de mâine, 
Adaugă-mă în lista ta de lăudat, 
S-arăți cine ești cu adevărat. 
Sunt eu, tu, un sine sugrumat. 
 

Sper că această poezie a ajuns la tine în toată profunzimea 
și complexitatea ei. Acum ia aer, respiră și fii mereu 
autentic. Ia sinele tău cu tine pentru a nu-ți chinui mintea cu 
situații repetitive și conflicte interioare. 
 
Te îmbrățișez cu drag, 
Psiholog Angelica Burcea 

http://www.abeautyworld.ro/ 

http://www.abeautyworld.ro/
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Instrumente destinate evaluării performante în 
psihologie 

A 
 
ABAS II – Adaptive Behavior Assessment System – Scala 
de evaluare a comportamentului adaptativ – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 257,50€ 
ABCD-M – Chestionarul Big Five Minulescu – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 226,63€ 
ADI-R – Autism Diagnostic Interview, Revised – Interviul de 
diagnosticare a autismului, revizuit – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 1.566,67€ 
ADOS-2 – Autism Diagnostic Observation Schedule, 
Second Edition – Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 
1.208,90€ 
AMI – Achievement Motivation Inventory – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 141,01€ 
APM – Matrici Progresive Raven Avansat – 
Distribuitor: RTS Romanian Psychological Testing Services, 
Preț: 720 lei 
APS-SF – Scală de Evaluare a Tulburărilor din Adolescenţă 
– forma scurtă – Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 
600 lei 
ASEBA – Sistemul Achenbach Al Evaluării Bazate 
Empiric – Distribuitor:  
Romanian Psychological Testing Services, Preț: 1.230 lei 
ASRS – Autism Spectrum Rating Scales – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 299,97€ 
ASSET – A Shortened Stress Evaluation Tool – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 286,84€ 
ASSI – Chestionarul  Stimei de Sine – Distribuitor: Psiho 
Profile 
  

https://monitorulpsihologiei.com/abas-ii-adaptive-behavior-assessment-system-scala-de-evaluare-a-comportamentului-adaptativ/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluarea-comportamentului/abas/
https://monitorulpsihologiei.com/abcd-m-chestionarul-big-five-minulescu/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/abcd-m/
https://monitorulpsihologiei.com/adi-r-autism-diagnostic-interview-revised/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/autism%20adhd/adi-r/
https://monitorulpsihologiei.com/ados%E2%80%912/
https://monitorulpsihologiei.com/ados%E2%80%912/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/autism%20adhd/ados%E2%80%912/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/autism%20adhd/ados%E2%80%912/
https://monitorulpsihologiei.com/pmov-ru-si-pmov-sel/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/evaluarea-motiva%C8%9Biei/ami/
https://monitorulpsihologiei.com/matrici-progresive-avansate-apm/
http://rtscluj.ro/content/view/10/11/
http://rtscluj.ro/content/view/10/11/
https://monitorulpsihologiei.com/aps-sf-scala-de-evaluare-a-tulburarilor-din-adolescenta/
https://monitorulpsihologiei.com/aps-sf-scala-de-evaluare-a-tulburarilor-din-adolescenta/
http://www.cognitrom.ro/produs/evaluarea-tulburarilor-din-adolescenta/
http://www.cognitrom.ro/produs/evaluarea-tulburarilor-din-adolescenta/
https://monitorulpsihologiei.com/sistemul-achenbach-al-evaluarii-bazate-empiric-aseba/
https://monitorulpsihologiei.com/sistemul-achenbach-al-evaluarii-bazate-empiric-aseba/
http://rtscluj.ro/content/view/66/24/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/autism%20adhd/asrs/
https://monitorulpsihologiei.com/asset-a-shortened-stress-evaluation-tool/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/Stres%20%C8%99i%20well-being/asset/
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/assi
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/assi
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B 
BASC-2 – Behavior Assessment System for Children – 2 – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 412,71€ 
BDI-II –  Inventarul de Depresie Beck – Distribuitor: RTS 
Romanian Psychological Testing Services, Preț: 300 lei 
BFA – Big Five Adjectives – Distribuitor: TestCentral, Preț: 
206,57€ 
BFQ – Big Five Questionnaire – Distribuitor: TestCentral, 
Preț: 221,92€ 
Big Five©plus– Distribuitor: Psiho Profile 
BML – Bateria memoriei de lucru – Distribuitor: TestCentral, 
Preț: 255,58€ 
BVRT – Benton Visual Retention Test – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 193,39€ 
BWAS – Barron-Welsh Art Scale – Distribuitor: TestCentral, 
Preț începând cu 103,59€ 
 
C 
CAS – Cognitrom Assessment System – 
Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 4.800 lei 
CASE-SF – Scalele de evaluare clinică pentru persoanele 
în vârstă – Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 650 lei 
CCPintranet – Platformă de orientare școlară și 
profesională – Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 
4.800 lei 
CDI – Child Depression Inventory – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 210,25€ 
CERQ – Chestionar de evaluare a copingului cognitiv-
emoţional –  
Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 400 lei 
CONNERS 3 – Scalele de evaluare Conners, a treia 
ediție – Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 220,73€ 
CPI – California Psychological Inventory (260, 434) – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 205,51€ 

https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluarea-comportamentului/basc-2/
https://monitorulpsihologiei.com/inventarul-de-depresie-beck/
http://rtscluj.ro/content/view/129/2/
http://rtscluj.ro/content/view/129/2/
https://monitorulpsihologiei.com/bfa-big-five-adjectives/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/bfa/#2126
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/bfa/#2126
https://monitorulpsihologiei.com/bfq-big-five-questionnaire/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/bfq/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/bfq/
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/big-fiveplus
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/neuropsihologie-%C8%99i-aptitudini-cognitive/bml/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/neuropsihologie-%C8%99i-aptitudini-cognitive/bml/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/neuropsihologie-%C8%99i-aptitudini-cognitive/bvrt/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/aptitudini-%C8%99i-abilita%C8%9Bi/bwas/
https://testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/aptitudini-%C8%99i-abilita%C8%9Bi/bwas/
https://monitorulpsihologiei.com/platforma-computerizata-de-evaluare-psihologica-cas/
http://www.cognitrom.ro/produs/evaluare-psihologica/
http://www.cognitrom.ro/produs/evaluare-clinica-persoane-in-varsta/
http://www.cognitrom.ro/produs/consiliere-si-orientare-in-cariera/
http://www.cognitrom.ro/produs/consiliere-si-orientare-in-cariera/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/depresie/cdi/#2740
http://www.cognitrom.ro/produs/coping-cognitiv-emotional/
https://monitorulpsihologiei.com/conners-3/
https://monitorulpsihologiei.com/conners-3/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/autism%20adhd/conners-3/#17794
https://monitorulpsihologiei.com/cpi-california-psychological-inventory-inventarul-psihologic-california/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/personalitate/cpi/
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CPM – Matrici Progresive Raven Color – 
Distribuitor: Romanian  
Psychological Testing Services, Preț 845 lei 
CSEI – Coopersmith Self-Esteem Inventories – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 152,15€ 
CSI-4 – Chestionar de evaluare a copiilor de vârstă școlară 
– Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 600 lei 
CSS – Studiu privind Satisfacția Clienților – 
Distribuitor: Hart Consulting 
 
D 
d2 – Test de atenție – Distribuitor: Romanian Psychological 
Testing Services, Preț 357 lei 
DA 12profile – Distribuitor: Psiho Profile 
DAPP-BQ – Dimensional Assessment of Personality 
Pathology: Basic Questionnaire – Distribuitor: TestCentral, 
Preț începând cu 209,83€ 
DAS – Dyadic Adjustment Scale – Distribuitor: TestCentral, 
Preț: 95,85€ 
DASS – Scalele de Depresie, Anxietate și Stres – 
Distribuitor: Cognitrom, Preț: 250 lei 
DDDI – Dula Dangerous Driving Index – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 50,39€ 
DDST II – Denver Developmental Screening Test – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 150,21€ 
DECAS – Inventar de personalitate – Distribuitor: Psiho 
Proiect, Preț începând cu 380 lei+TVA 
DS – Chestionarul Dezirabilității Sociale – Distribuitor: Psiho 
Profile 
 
E 
ECI- 4 – Chestionar de evaluare a copiilor – 
Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 600 lei 

https://monitorulpsihologiei.com/cpm-matrici-progresive-raven-color/
http://rtscluj.ro/content/view/9/9/
http://rtscluj.ro/content/view/9/9/
https://monitorulpsihologiei.com/csei-coopersmith-self-esteem-inventories/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/inteligen%C8%9Ba-emo%C8%9Bionala/csei/
http://www.cognitrom.ro/produs/evaluarea-copiilor-de-varsta-scolara/
http://www.hart.ro/ro/instrumente/macro-surveys/css-studiu-privind-satisfactia-clientilor/
https://monitorulpsihologiei.com/testul-d2-test-de-atentie/
http://rtscluj.ro/content/view/40/17/
http://rtscluj.ro/content/view/40/17/
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/da12profile
https://monitorulpsihologiei.com/dimensional-assessment-of-personality-pathology-basic-questionnaire-dapp-bq/
https://monitorulpsihologiei.com/dimensional-assessment-of-personality-pathology-basic-questionnaire-dapp-bq/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluare-psihopatologica-pe-axa-i-%C8%99i-axa-ii/dapp-bq/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluare-psihopatologica-pe-axa-i-%C8%99i-axa-ii/dapp-bq/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/terapia-copilului-cuplului-%C8%99i-a-familiei/das/#3183
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/terapia-copilului-cuplului-%C8%99i-a-familiei/das/#3183
https://monitorulpsihologiei.com/dass-scalele-de-depresie-anxietate-si-stres/
http://www.cognitrom.ro/produs/depresie-anxietate-stres/
https://monitorulpsihologiei.com/dddi/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/psihologia-transporturilor/dddi/
https://monitorulpsihologiei.com/denver-ii-denver-developmental-screening-test-ii-ddst-ii-sistemul-de-evaluare-a-comportamentului-copiilor/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluarea-nivelului-de-dezvoltare/ddst-ii/#2482
https://monitorulpsihologiei.com/decas-inventar-de-personalitate/
https://www.decas.ro/
https://www.decas.ro/
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/ds
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/ds
https://monitorulpsihologiei.com/eci-4-chestionar-de-evaluare-a-copiilor/
http://www.cognitrom.ro/produs/evaluarea-psihiatrica-a-copiilor/
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EDI-3 – Inventarul tulburărilor de comportament alimentar-3 
– Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 500 lei 
EFE – Evaluarea Funcțiilor Eului – Distribuitor: TestCentral, 
Preț: 62,90€ 
Engaging Leader – Distribuitor: Hart Consulting 
EOS – Studii de Opinie a Angajaților – Distribuitor: Hart 
Consulting 
EPQ-R – Eysenck Personality Questionnaire – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 128,57€ 
EQ-i – Emotional Quotient Inventory – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 843,62€ 
EQ-i LD – EQ-i Leadership Report – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 1.462,30€  
ESQ2 – Employee Screening Questionnaire – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 387,75€ 
ETP duo – Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de 
Personalitate – Distribuitor: Psiho Profile 
Evaluarea 360° sau feedback-ul multi-sursa – 
Distribuitor: Hart Consulting 
EVIQ-S – Proba de evaluare a aptitudinilor cognitive 
generale – Distribuitor: Psiho Proiect 
 
F 
FFNPQ – Five-Factor Nonverbal Personality 
Questionnaire – Distribuitor: TestCentral, Preț: 210,38€ 
FJAS – Fleishman Job Analysis Survey – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 259,12€ 
Flanker AC, Flanker AD si PON – Distribuitor: Psiho Proiect 
FPI – Freiburger Persönlichkeitsinventar – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 231,99€ 
 
G 
GAMA – General Ability Measure for Adults – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 437,74€ 

http://www.cognitrom.ro/produs/tulburari-de-comportament-alimentar/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/terapia-copilului-cuplului-%C8%99i-a-familiei/efe/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/terapia-copilului-cuplului-%C8%99i-a-familiei/efe/
http://www.hart.ro/ro/instrumente/evaluarea-personalitatii/engaging-leader/
http://www.hart.ro/ro/instrumente/macro-surveys/eos-studii-de-opinie-a-angajatilor/
http://www.hart.ro/ro/instrumente/macro-surveys/eos-studii-de-opinie-a-angajatilor/
https://monitorulpsihologiei.com/epq-r-scala-de-personalitate-eysenck/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/epq-r/
https://monitorulpsihologiei.com/eq-i-emotional-quotient-inventory/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/inteligen%C8%9Ba-emo%C8%9Bionala/eq-i/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/leadership-%C8%99i-dezvoltare/eq-i-ld/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/recrutare/esq2/
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/etpduo
http://www.hart.ro/ro/instrumente/360-feedback/
https://monitorulpsihologiei.com/eviq-s-proba-de-abilitati-cognitive-generale/
https://monitorulpsihologiei.com/eviq-s-proba-de-abilitati-cognitive-generale/
https://www.decas.ro/
https://monitorulpsihologiei.com/ffnpq-chestionarul-nonverbal-de-personalitate-in-cinci-factori/
https://monitorulpsihologiei.com/ffnpq-chestionarul-nonverbal-de-personalitate-in-cinci-factori/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/ffnpq/
https://monitorulpsihologiei.com/fjas-fleishman-job-analysis-survey/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/assessment-center/fjas/
https://monitorulpsihologiei.com/probele-flanker-ac-si-flanker-ad/
https://www.decas.ro/
https://monitorulpsihologiei.com/fpi-r-fpi-g-freiburger-personlichkeitsinventar/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/fpi/
https://monitorulpsihologiei.com/general-ability-measure-for-adults-gama/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/neuropsihologie-%C8%99i-aptitudini-cognitive/gama/
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Gata pentru școală – Bateria de evaluare a copilului 
preșcolar – Distribuitor: TestCentral, Preț: 299.05€ 
 
H 
HDI – Hamilton Depression Inventory – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 268,40€ 
HiPIC – Hierarchical Personality Inventory for Children – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 187,59€ 
Hogan Assessments: HPI, HDS, MVPI – Distribuitor: Hart 
Consulting 
 
I 
IM – Chestionarul implicării motivaționale – 
Distribuitor: Psiho Profile 
INEM – Chestionarul Inteligenței Emoționale – 
Distribuitor: Psiho Profile 
IST – Intelligenz-Struktur-Test 2000 R – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 183,78€ 
IVE – Eysenck Impulsiveness Questionnaire – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 155,94€ 
 
J 
JSS – Job Stress Survey – Distribuitor: TestCentral, Preț: 
216,62€ 
JVIS – Jackson Vocational Interest Survey – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 386,87€ 
 
K 
KEV – Das Kieler Einschulungs-verfahren / Evaluare pentru 
înscrierea la școală – Distribuitor: TestCentral, Preț: 
286,49€ 
KOHS – Testul Kohs al cuburilor – Distribuitor: TestCentral, 
Preț: 193,73€ 
 

https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-psihologie-educationala/consiliere-%C8%99colara/gata/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/depresie/hdi/
https://monitorulpsihologiei.com/hierarchical-personality-inventory-for-children-inventarul-ierarhic-de-personalitate-pentru-copii-hipic/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/hipic/
https://monitorulpsihologiei.com/hpi-hogan-personality-inventory-profilul-de-personalitate-hogan/
http://www.hart.ro/ro/instrumente/evaluarea-personalitatii/
http://www.hart.ro/ro/instrumente/evaluarea-personalitatii/
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/im-(new)
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/inem
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/neuropsihologie-%C8%99i-aptitudini-cognitive/ist/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/ive/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/Stres%20%C8%99i%20well-being/jss/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/Stres%20%C8%99i%20well-being/jss/
https://monitorulpsihologiei.com/jvis-jackson-vocational-interest-survey/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-psihologie-educationala/orientare-voca%C8%9Bionala/jvis/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-psihologie-educationala/consiliere-%C8%99colara/kev/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-psihologie-educationala/consiliere-%C8%99colara/kev/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/neuropsihologie-%C8%99i-aptitudini-cognitive/kohs/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/neuropsihologie-%C8%99i-aptitudini-cognitive/kohs/
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L 
Leadership Versatility Index – Distribuitor: Hart Consulting 
LOQ – Leadership Opinion Questionnaire – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 150,23€ 
LSI – Learning Styles Inventory – Distribuitor: TestCentral, 
Preț: 274,58€ 
 
M 
MAB-II – Multidimensional Aptitude Battery II – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 627,60€ 
MACI – Millon Adolescent Clinical Inventory – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 332,56€ 
MASC – Multidimensional Anxiety Scale for Children – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 92,03€ 
MCMI®-III – Millon® Clinical Multiaxial Inventory – III – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 382,48€ 
MLQ – Multifactor Leadership Questionnaire – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 309,62€ 
MMPI®-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-
2 – Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 322,36€ 
MMSE-2 – Mini-Mental State Examination, Second Edition 
– Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 127,09€ 
MPACI – Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 259,35€ 
MSCEIT – Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence 
Test – Distribuitor: TestCentral, Preț: 619,81€ 
 
N 
NEO FFI – NEO Five-Factor Inventory – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 141,61€ 
NEO-FFI-3 – NEO Five-Factor Inventory-3 – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 113,93€ 
NEO PI-R – NEO Personality Inventory, Revised – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 288,87€ 

http://www.hart.ro/ro/instrumente/leadership-versatility-index/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/leadership-%C8%99i-dezvoltare/loq/
https://monitorulpsihologiei.com/lsi-learning-styles-inventory/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-psihologie-educationala/consiliere-%C8%99colara/lsi/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-psihologie-educationala/consiliere-%C8%99colara/lsi/
https://monitorulpsihologiei.com/mab-ii-multidimensional-aptitude-battery/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/neuropsihologie-%C8%99i-aptitudini-cognitive/mab-ii/
https://monitorulpsihologiei.com/maci-millon-adolescent-clinical-inventory/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluare-psihopatologica-pe-axa-i-%C8%99i-axa-ii/MACI/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/anxietate/masc/
https://monitorulpsihologiei.com/mcmi-iii-millon-clinical-multiaxial-inventory-iii/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluare-psihopatologica-pe-axa-i-%C8%99i-axa-ii/mcmi-iii/
https://monitorulpsihologiei.com/mlq-multifactor-leadership-questionnaire/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/leadership-%C8%99i-dezvoltare/mlq/
https://monitorulpsihologiei.com/mmpi-2-minnesota-multiphasic-personality-inventory-2/
https://monitorulpsihologiei.com/mmpi-2-minnesota-multiphasic-personality-inventory-2/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluare-psihopatologica-pe-axa-i-%C8%99i-axa-ii/mmpi-2/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/neuropsihologie-%C8%99i-aptitudini-cognitive/mmse-2/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluare-psihopatologica-pe-axa-i-%C8%99i-axa-ii/mpaci/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/inteligen%C8%9Ba-emo%C8%9Bionala/msceit/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/neo-ffi/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/neo-ffi-3/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/neo-pi-r/
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NEO-PI-3 – NEO Personality Inventory – 3 – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 193,06€ 
NEO PI-R LD – NEO PI-R Leadership Report – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 756,07€ 
NEPSY – Bateria de evaluare neuropsihologică la copii 3-
12 ani  – Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 3.500 lei 
NPQ – Nonverbal Personality Questionnaire – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 295,93€ 
 
O 
OMNI-IV – Inventarul tulburărilor de personalitate – 
Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 800 lei 
 
P 
PANSS – Positive and Negative Syndrome Scale – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 228,04€ 
PASAT 2000 – Poppleton-Allen Sales Aptitude Test – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 338,78€ 
PCL-R – Hare Psychopathy Checklist-Revised, 2nd 
Edition – Distribuitor: TestCentral, Preț: 463,32€ 
PDSQ – Chestionarul de screening şi diagnostic psihiatric – 
Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 700 lei 
PEDa – Platformă de evaluare a dezvoltării 3-6/7 ani – 
Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 3.800 lei 
PEDb – Platformă de evaluare a dezvoltării 6/7-18/19 ani – 
Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 4.000 lei 
PEP-3 – Psychoeducational Profile – Third Edition – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 1.308,53€ 
PLIV-TH – AZUBI-TH Arbeitsprobe zur berufsbezogenen 
Intelligenz fur handwerkliche und technische Tatigkeiten – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 328,65€ 
 
  

https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/neo-pi-3/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/leadership-%C8%99i-dezvoltare/neo-pi-r-ld/
http://www.cognitrom.ro/produs/evaluare-neuropsihologica-copii/
https://monitorulpsihologiei.com/npq-chestionarul-nonverbal-de-personalitate-nonverbal-personality-questionnaire/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/npq/
http://www.cognitrom.ro/produs/tulburarii-de-personalitate/
https://monitorulpsihologiei.com/panss-positive-and-negative-syndrome-scale/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluare-psihopatologica-pe-axa-i-%C8%99i-axa-ii/panss/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/aptitudini-%C8%99i-abilita%C8%9Bi/pasat/
https://monitorulpsihologiei.com/pcl-r-hare-psychopathy-checklist-revised-2nd-edition/
https://monitorulpsihologiei.com/pcl-r-hare-psychopathy-checklist-revised-2nd-edition/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/psihologie-pentru-aparare-ordine-publica-%C8%99i-siguran%C8%9Ba-na%C8%9Bionala/pcl-r/
https://monitorulpsihologiei.com/pdsq-chestionarul-de-screening-si-diagnostic-psihiatric/
http://www.cognitrom.ro/produs/screening-si-diagnostic-psihiatric/
http://www.cognitrom.ro/produs/evaluarea-dezvoltarii-copii/
http://www.cognitrom.ro/produs/evaluarea-dezvoltarii-adolescenti/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/autism%20adhd/pep-3/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/aptitudini-%C8%99i-abilita%C8%9Bi/pliv-th/
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Q 
QOLI® – Quality of Life Inventory – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 138,73€ 
 
R 
RORSCHACH – Distribuitor: TestCentral, Preț: 272,53€ 
 
S 
SACS – Scala de abordare strategică a copingului – 
Distribuitor: Cognitrom, Preț începând cu 400 lei 
SBDQ – Supervisory Behavior Description Questionnaire – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 150,23€ 
Scenotest – Metoda proiectivă a diagnozei prin joc – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 2.075,93€ 
SCQ – Social Communication Questionnaire – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 286,71€ 
SDS – SDS-Holland / Holland Self-Directed Search – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 262,25€ 
SEC – Sistem de Evaluare Clinică – Distribuitor: Romanian 
Psychological Testing Services, Preț 2.808 lei 
Sistem ECO – Analiza Climatului Organizațional: 
Distribuitor: Ticu ConstantinSL-TDI – Singer-Loomis Type 
Deployment Inventory – Distribuitor: TestCentral, Preț 
începând cu 176,00€SM – Chestionarul Stilului de Muncă – 
Distribuitor: Psiho ProfileSMALSI – Chestionar de evaluare 
a strategiilor de învăţare – Distribuitor: Cognitrom, Preț 
începând cu 600 lei                                                         
SON-R 2 1/2 ani – 7 ani – Snijders-Oomen Nonverbaler 
Intelligenztest –  Distribuitor: TestCentral, Preț: 2.167,86€ 
SPM – Scala Persistenței Motivaționale – Distribuitor: Psiho 
Profile                                                                                                         
SPM – Matrici Progresive Standard – 
Distribuitor: Romanian Psychological Testing Services, Preț 
1.112,80 lei                               

https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/terapia-copilului-cuplului-%C8%99i-a-familiei/qoli/
https://monitorulpsihologiei.com/testul-rorschach/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/terapia-copilului-cuplului-%C8%99i-a-familiei/rorschach/
https://monitorulpsihologiei.com/scala-de-abordare-strategica-a-coping-ului-sacs/
http://www.cognitrom.ro/produs/abordare-strategica-a-copingului/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/leadership-%C8%99i-dezvoltare/sbdq/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/terapia-copilului-cuplului-%C8%99i-a-familiei/scenotest/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/autism%20adhd/scq/
https://monitorulpsihologiei.com/sds-holland-hollands-self-directed-search/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-psihologie-educationala/orientare-voca%C8%9Bionala/sds/
https://monitorulpsihologiei.com/sistem-de-evaluare-clinica-sec/
http://rtscluj.ro/content/view/45/19/
http://rtscluj.ro/content/view/45/19/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/personalitate/sl-tdi/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/personalitate/sl-tdi/
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/sm
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/sm
https://monitorulpsihologiei.com/smalsi-chestionarul-de-evaluare-a-strategiilor-de-invatare-si-a-motivatiei-scolare/
http://www.cognitrom.ro/produs/evaluare-strategiilor-de-invatare/
http://www.cognitrom.ro/produs/evaluare-strategiilor-de-invatare/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/neuropsihologie-%C8%99i-aptitudini-cognitive/son-r-2-7/
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/spm
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/spm
https://monitorulpsihologiei.com/matrici-progresive-standard-spm/
http://rtscluj.ro/content/view/8/10/
http://rtscluj.ro/content/view/8/10/
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SRS – Chestionarul Stilului de Relaționare Socială – 
Distribuitor: Psiho Profile                                                                             
STAI – C – State-Trait Anxiety Inventory Form for Children 
– Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 141,90€                                  
STAI – Y – State-Trait Anxiety Inventory Y Form – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 141,90€                            
STAXI-2 – State-Trait Anger Expression Inventory, 2nd 
Edition – Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 
144,28€                         
SWS – Survey of Work Styles – Distribuitor: TestCentral, 
Preț: 198,12€ 

T 
TAB – Testul de Apercepție destinat persoanelor Vârstnice 
– Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 181,70€ 
TAC – Testul Apercepției pentru Copii – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 201,45€ 
TAT – Testul Apercepției Tematice – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 185,27€ 
TCCC – Test de coordonare a corpului pentru copii – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 871,98€ 
TEDE6 – Test dévaluation dynamique de l’éducabilité – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 279,34€ 
TI – Chestionarul Toleranței la Incertitudine – 
Distribuitor: Psiho Profile 
TOM – Test di Orientamento Motivazionale – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 111,44€ 
TTCT – Torrance Tests of Creative Thinking – 
Distribuitor: TestCentral, Preț începând cu 220,13€ 
 
V 
Vienna Test System (VTS) – Distribuitor: Hart Consulting 
 
  

http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/srs
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/anxietate/stai-c/
https://monitorulpsihologiei.com/stai-state-trait-anxiety-inventory/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/anxietate/stai/
https://monitorulpsihologiei.com/staxi-2-state-trait-anger-expression-inventory/
https://monitorulpsihologiei.com/staxi-2-state-trait-anger-expression-inventory/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/anxietate/staxi/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/anxietate/staxi/
https://monitorulpsihologiei.com/sws-surveni-of-work-styles-chestionarul-stilurilor-de-lucru/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/Stres%20%C8%99i%20well-being/sws/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/Stres%20%C8%99i%20well-being/sws/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/terapia-copilului-cuplului-%C8%99i-a-familiei/tab/
https://monitorulpsihologiei.com/tat-testul-aperceptiei-pentru-copii/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/terapia-copilului-cuplului-%C8%99i-a-familiei/tac/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/terapia-copilului-cuplului-%C8%99i-a-familiei/tat/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/evaluarea-nivelului-de-dezvoltare/tccc/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-psihologie-educationala/consiliere-%C8%99colara/tede6/
http://www.psihoprofile.ro/Public/Questionnaire/ti
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-resurse-umane-si-psihologia-muncii/recrutare/tom/
https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-psihologie-educationala/evaluarea-creativita%C8%9Bii/ttct/
http://www.hart.ro/ro/instrumente/vienna-test-system/
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W 
WCST – Wisconsin Card Sorting Test – 
Distribuitor: TestCentral, Preț: 489,52€ 
WISC-IV – Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – 
ediţia a patra – Distribuitor: Romanian Psychological 
Testing Services, Preț 4.284 lei 
 
Informațiile prezentate în această rubrică au caracter 
informativ. Încercați să obțineți datele și celelalte elemente 
necesare din surse directe. 

  

https://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/neuropsihologie-%C8%99i-aptitudini-cognitive/wcst/
https://monitorulpsihologiei.com/scala-de-inteligenta-wechsler-pentru-copii-editia-a-patra-wisc-iv/
http://rtscluj.ro/content/view/133/2/
http://rtscluj.ro/content/view/133/2/
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Furnizori de formare profesională – Mastere acreditate 
C.P.R. 2019 

Arad 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ – Facultatea de Științe 
Socio-Umane și Educație Fizică și Sport - Masterul 
„Psihologie clinică şi psihoterapii“, pentru specialitatea 
Psihologie clinică (Comisia de psihologie clinică şi 
psihoterapie) 
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad – Facultatea de Științe 
ale Educației, Psihologie și Asistență Socială  – 
Masterul  „Consiliere și evaluare  psihologică“ (Comisia de 
psihologie clinică şi psihoterapie) 
 

Brașov 
Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Masterul „Psihologie 
clinică, consiliere psihologică și psihoterapie“ (Comisia de 
psihologie clinică şi psihoterapie) 
Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Masterul „Psihologia 
muncii, organizaţională şi resurse umane“ (Comisia de 
psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor) 
Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Masterul „Psihologie 
educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională“ (Comisia de 
psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională) 
Universitatea „Spiru Haret“ – Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației Brașov – Masterul  „Psihologie clinică şi 
intervenţie psihologică“ (Comisia de psihologie clinică şi 
psihoterapie) 
 
  

http://socioumaneefs.uvvg.ro/
http://socioumaneefs.uvvg.ro/
https://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-ale-educatiei-psihologie-si-asistenta-sociala
https://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-ale-educatiei-psihologie-si-asistenta-sociala
https://www.unitbv.ro/
https://www.unitbv.ro/
https://www.unitbv.ro/
https://www.unitbv.ro/
https://www.unitbv.ro/
https://www.unitbv.ro/
https://www.spiruharet.ro/
https://www.spiruharet.ro/
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București 
Universitatea „Titu Maiorescu” – Facultatea de Psihologie – 
Masterul „Psihoterapii cognitiv-comportamentale” (Comisia 
de psihologie clinică şi psihoterapie) 
Universitatea „Titu Maiorescu” – Facultatea de Psihologie – 
Masterul „Psihanaliză” – formare în „Psihoterapie – 
Psihanaliză” (Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie) 
Universitatea „Titu Maiorescu” – Facultatea de Psihologie – 
Masterul „Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii 
terapeutice de scurtă durată” – Pentru specialitatea 
„Psihologie clinică” (Comisia de psihologie clinică şi 
psihoterapie) 
Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de  Psihologie și 
Științele Educației, Departamentul de Psihologie și Științele 
Educației – Masterul  „Psihologie clinică şi intervenţie 
psihologică”  (Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie) 
Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de  Psihologie și 
Științele Educației, Departamentul de Psihologie și Științele 
Educației – Masterul  „Psihologie Organizațională și 
Managementul Resurselor Umane“ (Comisia de psihologie 
a muncii, transporturilor şi serviciilor) 
Universitatea Hyperion – Facultatea de Psihologie – 
Masterul „Psihologie Clinică şi Consiliere Psihologică” 
(Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie) 
Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de psihologie – Masterul 
„Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare 
(PEU) și dezvoltare personală“ (Comisia de psihologie 
clinică şi psihoterapie) 
Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de psihologie – Masterul 
„Psihologie clinică, evaluare și intervenție terapeutică“ 
(Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie) 

http://www.utm.ro/
http://www.utm.ro/
http://www.utm.ro/
https://www.spiruharet.ro/
https://www.spiruharet.ro/
https://www.spiruharet.ro/
https://www.spiruharet.ro/
https://www.spiruharet.ro/
https://www.spiruharet.ro/
https://www.hyperion.ro/
http://fpse.unibuc.ro/
http://fpse.unibuc.ro/
http://fpse.unibuc.ro/
http://fpse.unibuc.ro/
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Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de psihologie – Masterul 
„Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și 
familiei“ (Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie) 
Universitatea Ecologică din Bucureşti – Facultatea de 
Psihologie – Masterul „Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere 
psihologică“ (Comisia Metodologică) 
Universitatea Ecologică din Bucureşti – Facultatea de 
Psihologie – Masterul „Psihologie aplicată în domeniul 
securităţii naţionale“ (Comisia Metodologică) 
 

Cluj-Napoca 
Universitatea „Babeş-Bolyai” – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei – Masterul „Psihologia sănătății publice 
și clinice” (Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie) 
Universitatea „Babeş-Bolyai” – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei – Masterul „Psihologie judiciară” 
(Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională) 
Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie Clinică şi 
Psihoterapie – Masterul  „Psihologie clinică, Consiliere 
psihologică şi Psihoterapie” (Comisia de psihologie clinică 
şi psihoterapie) 
Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie Clinică şi 
Psihoterapie – Masterul „Tehnici psihologice de control al 
comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman” 
(Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie) 
 

Iași 
Universitatea „Al. I. Cuza“ – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei – Masterul „Evaluarea, formarea şi 
consilierea psihologică a personalului“- pentru specialităţile: 

http://fpse.unibuc.ro/
http://fpse.unibuc.ro/
http://www.ueb.ro/psihologie/
http://www.ueb.ro/psihologie/
http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/
http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/
http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/
http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/
http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/
http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/
http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/
http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/
https://www.psih.uaic.ro/
https://www.psih.uaic.ro/
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Psihologia muncii şi organizaţională; transporturilor; 
serviciilor şi Psihologie aplicată în domeniul siguranţei 
naţionale  (Comisia de psihologie a muncii, transporturilor şi 
serviciilor, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională) 
Universitatea „Al. I. Cuza“ – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei – Masterul „Psihologie educaţională şi 
consiliere“ – pentru specialitatea: Psihologie educaţională, 
consiliere şcolară şi vocaţională (Comisia de psihologie 
educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională) 
Universitatea „Al. I. Cuza“ – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei – Masterul „Terapii de cuplu și de 
familie“  (Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie) 
Universitatea „Al. I. Cuza“ – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei – Masterul „Psihologie clinică şi 
psihoterapie“ – pentru specialitatea „Psihologie clinică“ 
(Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie) 
Universitatea „Al. I. Cuza“ – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei – Masterul „Relații umane și 
comunicare“ – pentru specialitatea: Psihologie aplicată în 
servicii (Comisia de psihologie a muncii, transporturilor şi 
serviciilor) 
Universitatea „Al. I. Cuza“ – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei  – Masterul „Diagnoză și intervenție la 
persoanele cu cerințe speciale“ (Comisia Metodologică) 
 

Oradea 
Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane, Catedra de Psihologie – Masterul „Psihologie 
clinică, Consiliere psihologică şi Psihoterapie“ (Comisia de 
psihologie clinică şi psihoterapie) 
Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane, Catedra de Psihologie – Masterul 
„Psihologie  educațională , consiliere școlară și vocațională“ 

https://www.psih.uaic.ro/
https://www.psih.uaic.ro/
https://www.psih.uaic.ro/
https://www.psih.uaic.ro/
https://www.psih.uaic.ro/
https://www.psih.uaic.ro/
https://www.psih.uaic.ro/
https://www.psih.uaic.ro/
https://www.psih.uaic.ro/
https://www.psih.uaic.ro/
http://www.socioumane.ro/
http://www.socioumane.ro/
http://www.socioumane.ro/
http://www.socioumane.ro/
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(Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi 
vocaţională) 
 

Pitești 
Universitatea din Piteşti – Masterul „Psihologie clinică: 
evaluare şi intervenţie“ (Comisia Metodologică) 
 

Sibiu 
Universitatea „Lucian Blaga”– Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane, Catedra de Psihologie – Masterul „Psihologie 
medico-legală şi criminalistică. Evaluare şi intervenţie în 
devianţa comportamentală“ (Comisia de psihologie clinică şi 
psihoterapie) 
Universitatea „Lucian Blaga“ – Facultatea de  Ştiinţe Socio-
Umane, Catedra de Psihologie – Masterul „Psihologie 
clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie“ (Comisia de 
psihologie clinică şi psihoterapie) 
 

Timișoara 
Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Sociologie 
şi Psihologie, Catedra de Psihologie – Masterul „Psihologie 
Clinică şi psihoterapie“ (Comisia de psihologie clinică şi 
psihoterapie) 
Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Sociologie 
şi Psihologie, Catedra de Psihologie – Masterul „Psihologia 
muncii, organizaţională şi a transporturilor“ (Comisia de 
psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor) 
Informațiile prezentate în această rubrică au caracter 
informativ. Încercați să obțineți adresele și celelalte 
elemente necesare din surse directe (accesați site-ul 
Colegiului Psihologilor din România). 

Informațiile prezentate în această rubrică au caracter 
informativ. Încercați să obțineți datele și celelalte elemente 
necesare din surse directe.  

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiintele-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie-2/departamentul-psihologie-si-stiinte-ale-comunicarii-si-asistenta-sociala/programe-de-master-dpscas/psihologie-clinica-evaluare-si-interventie2
http://socioumane.ulbsibiu.ro/
http://socioumane.ulbsibiu.ro/
http://socioumane.ulbsibiu.ro/
http://socioumane.ulbsibiu.ro/
https://www.psihologietm.ro/
https://www.psihologietm.ro/
https://www.psihologietm.ro/
https://www.psihologietm.ro/
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Picături de creativitate 

Șerban Elena Maria 

Cum a început totul? Cu dragoste și din dragoste pentru 
copii. Întrucât îmi doream ca ședințele de logopedie și de 
consiliere să fie plăcute și distractive și micuții să nu se 
plictisească, am început să tot creez materiale din tot ce 
găseam la îndemână. Mi-am dat voie să fiu copil alături de 
ei. M-am gândit ulterior să ajut și specialiștii și părinții și am 
început să țin workshop-uri practice, în care prezentam 
propriile mele creații. Impresionați, mulți participanți mi-au 
sugerat să creez materiale logopedice și de consiliere, pe 
care să le poată achiziționa. Încrederea lor în mine și 
cuvintele frumoase mi-au dat putere să sper că, într-o zi, 
visul acesta va prinde viață. Echipa EDUBAGS mi-a fost 
alături și mi-a dat aripi să pot zbura și cu ajutorul lor să ajut 
mulți copii. 

În cele ce urmează vă voi prezenta cinci materiale din cele 
create, care pentru mine sunt și vor rămâne în inima mea 
ca niște daruri prețioase de la Dumnezeu. 

FLORICICA VORBĂREAȚĂ reprezintă un material logope-
dic ce presupune pronunțarea silabelor directe și inverse, 
fiind utilizate toate literele limbii române. Materialul este 
compus dintr-o floare din spumă care are 7 petale pe care 
sunt atașate, cu un sistem de prindere, 7 buburuze ce au 
pe spate  cele 7 vocale ale limbii române și cercuri (mijlocul 
florii). Cercurile  au un sistem de prindere, putând fi astfel 
utilizate în funcție de nevoile copilului. 

SOARELE VORBITOR este un material logopedic ce 
presupune pronunțarea unor cuvinte (monosilabice, 
bisilabice și polisilabice) în care sunetul „Ș” se află în poziție 

https://edubags.ro/
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inițială, mediană și finală. Materialul este compus dintr-un 
soare realizat din fetru și o serie de imagini atașate pe 
cleștișori de lemn. Copilul va prinde cleștișorii și va 
pronunța cuvintele reprezentate prin intermediul imaginilor. 

PANTOFUL VORBITOR este un material logopedic ce 
presupune pronunțarea unor cuvinte (monosilabice, 
bisilabice și polisilabice) în care sunetul „J” se află în poziție 
inițială, mediană și finală. Materialul este compus dintr-un 
pantof realizat din spumă, o planșă cu urme de lăbuțe și 
cartonașele cu diverse cuvinte. Copilul va muta pantoful pe 
urmele de lăbuțe și va pronunța cuvintele. 

FURIA MEA este un material care are drept scop 
gestionarea eficientă a furiei de către copil. Poate fi folosit 
atât de către părinți, de către cadrele didactice, cât și de 
către specialiștii din domeniul psihologiei. Jocul este 
compus dintr-o planșă cu o față umană căreia îi lipsesc 
elementele componente, iar copilul va trebui să așeze 
elementele pe care dorește atunci când este rugat să 
potrivească așa cum își imaginează el că arată furia. De 
asemenea, în componența jocului intră și 10 carduri cu 10 
poezii care reprezintă 10 metode eficiente de calmare în 
situații tensionante, când copilul resimte furie. 

JOCUL EMOȚIILOR este un material creat pentru dezvol-
tarea inteligenței emoționale intitulat „Jocul emoțiilor”. Prin 
intermediul acestuia micuții vor reuși să își identifice 
propriile emoții, să descopere situații în care au resimțit o 
anumită emoție și să găsească modalități eficiente de 
gestionare a emoțiilor. 

Produsele pot fi achiziționate de pe: https://edubags.ro/12-
edu-therapy. 

https://edubags.ro/12-edu-therapy
https://edubags.ro/12-edu-therapy
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Când văd copiii cum râd și cum progresează inima îmi 
zburdă de fericire și simt că nimeni și nimic nu mă oprește 
să lupt să îi ajut. Închei cu un sfat pentru toți specialiștii din 
domeniul psihologiei copilului: puneți mereu pe primul plan 
copilul din fața dumneavoastră și gândiți-vă cum ați vrea voi 
să se desfășoare ședința de logopedie sau de consiliere 
dacă ați fi copii. 

Șerban Elena Maria,  
psiholog autonom – psihologie specială 
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Cum poți deveni analist comportamental în România 

Anca Dumitrescu 

 

Deși ABA (Applied Behavior Analysis) este o profesie 
practicată de foarte mulți terapeuți din România în lucrul cu 
copiii cu autism, nu este o profesie recunoscută de statul 
român. 

Toți cei care practică ABA o fac sub egida profesiei de 
psiholog, lucru care este eficient până la un punct. 

În orice domeniu există mai multe specializări. Așa cum în 
medicină există medicul generalist și medicul chirurg, în 
psihologie o comparație similară se poate face între 
psiholog și psihologul specializat în analiza comporta-
mentală. Psihologul te va îndruma la modul general, dar nu 
poate să abordeze în profunzime toate aspectele 
comportamentului uman fără o specializare aprofundată. 
Specializările pot fi multiple, iar ABA nu este singura 
modalitate de a deveni specialist, însă, pentru a putea fi 
coordonatorul planurilor de intervenție și a avea titulatura de 
analist comportamental, este necesară o specializare de 
lungă durată și urmarea unui curs acreditat de BACB – 
Board Certified BehaviorAnalyst, singura instituție din lume 
abilitată să recunoască analiștii comportamentali. 

Se poate face și o altă diferențiere pentru a înțelege 
necesitatea unei formări de durată, în special cu referire la 
copiii cu autism. Fără o specializare, un terapeut poate 
coordona un plan de intervenție doar la nivelul activităților 
de predare, însă nu va avea toate instrumentele pentru a 
face modificare comportamentală în adevăratul sens al 
cuvântului și pentru a analiza și înțelege în profunzime ce 
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menține și ce declanșează comportamentele disfun-
cționale.   

Pentru a te putea numi specialist în analiza aplicată a 
comportamentului, este necesar să parcurgi un program de 
formare echivalent unui Master de 2 ani. 

În România, în 2018, există peste 100 de specialiști care au 
parcurs un astfel deprogram de formare iar o parte dintre ei 
sunt acreditați și ca Board CertifiedBehavior Analyst. 

Singura modalitate în care se poate urma un astfel de 
program de formare este prin intermediul CLEMSON 
UNIVERSITY – ROMÂNIA – BCBA/ BCaBA Course 
Sequence Applied Behavior Analysis.  

Din păcate, nicio Universitate din România nu este încă 
interesată de a dezvolta un master în Analiza aplicată a 
comportamentului. 

Ca analist comportamental înțelegi și analizezi altfel 
comportamentul uman. ABA nu este doar o profesie – este 
o știință. Dacă mai mulți oameni ar cunoaște principiile de 
bază ale comportamentului uman, ar avea vieți mai liniștite, 
fără stres și ar putea să-și modifice propriul comportament 
atunci când descoperă că ceva nu funcționează sau nu mai 
sunt eficienți în viața de zi cu zi. 

Practicând ABA, devii un „om de știință”. Dacă te 
pasionează teoriile dezvoltării, modificarea și programarea 
comportamentală, colectarea de date, analiza de date și 
alte domenii similare, atunci ABA este domeniul potrivit. De 
fiecare dată când este nevoie să faci un plan pentru a 
modifica un comportament, trebuie să observi și să definești 

https://atca.ro/portfolio-items/clemson-university-romania-bcba-bcaba-course-sequence-applied-behavior-analysis/?portfolioCats=14%2C13%2C12
https://atca.ro/portfolio-items/clemson-university-romania-bcba-bcaba-course-sequence-applied-behavior-analysis/?portfolioCats=14%2C13%2C12
https://atca.ro/portfolio-items/clemson-university-romania-bcba-bcaba-course-sequence-applied-behavior-analysis/?portfolioCats=14%2C13%2C12
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comportamentul, să măsori comportamentul, să creezi o 
ipoteză pentru a explica acel comportament, să identifici 
variabilele, să implementezi intervenția și să evaluezi 
succesul intervenției. 

O dată ce ai învățat cum să modifici comportamentul, atunci 
ești echipat cu instrumentele de modificare a comporta-
mentului unei persoane. 

Există o varietate de lucruri pe care le poți face în domeniul 
ABA. Poți lucra într-un centru, cu familii la domiciliu, într-o 
școală, la nivel local sau internațional, cu copii sau adulți, 
cu persoane cu nivel scăzut sau înalt de funcționare. 

Nu te vei plictisi și nu vei fi lipsit de provocări dacă lucrezi în 
acest domeniu. Poți îmbina psihologia, consilierea, educația 
și managementul organizațional, toate într-una. Dacă ești 
interesat de oricare dintre aceste domenii, vei iubi această 
profesie. 

Anca Dumitrescu, Președinte ATCA, BCBA 
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Oportunități pentru psiholog 

Publică un articol în Revista Monitorul Psihologiei. 

Monitorul Psihologiei oferă acces la resursele sale (cărți, 
periodice, articole). 

Posibilitatea de a atașa link cu studiul/cercetarea proprie cu 
scopul de a strânge numărul de participanți necesari. 

Trimite descrierea cabinetului de psihologie iar noi te 
ajutăm să-l faci cunoscut. 

Reprezinți un Cabinet Individual de Psihologie/Cabinet 
Asociat sau o Clinică și vrei ca serviciile tale de supervizare 
să facă parte din propunerile noastre? 

Anunţaţi-ne evenimentele, promoţiile şi noile servicii iar noi 
le încărcăm pe site. 

Trimite descrierea unei cărți care te-a impresionat iar 
aceasta va face parte din recomandările noastre. 

Conectează-te la Grupul Monitorul Psihologiei, începe să 
postezi şi să iei legătura cu membrii grupului. 

 

 

 

Suntem recunoscători celor care, prin interviuri, revizuiri şi 

corespondenţă, ne-ați oferit observaţii şi asistenţă. 

https://monitorulpsihologiei.com/revista-monitorul-psihologiei/
https://monitorulpsihologiei.com/biblioteca-monitorul-psihologiei/
https://monitorulpsihologiei.com/biblioteca-monitorul-psihologiei/
https://monitorulpsihologiei.com/invitatie-participare-cercetare-martie-mai-2019/
https://monitorulpsihologiei.com/cabinete-de-psihologie/
https://monitorulpsihologiei.com/supervizare-profesionala-2/
https://monitorulpsihologiei.com/supervizare-profesionala-2/
https://monitorulpsihologiei.com/category/formare-profesionala/
https://monitorulpsihologiei.com/carti-de-psihologie-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi/
https://www.facebook.com/groups/1854060041579480/

