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Cuvânt înainte
Realizarea cu succes a reformelor social-economice
iniţiate în republica noastră în perioada de tranziţie la economia
de piaţă depinde în mare măsură de nivelul de încadrare a
tuturor păturilor şi grupurilor sociale în acest proces. Un rol
important în renovarea societăţii revine tineretului – grup socialdemografic ce posedă o conştiinţă mobilă şi un potenţial fizic şi
intelectual creator necesar pentru înfăptuirea schimbărilor în
diverse sfere ale vieţii sociale. Fiind chemat spre slujirea
neamului, tineretul este garantul continuităţii naţiunii. De aceea,
astăzi, în condiţiile de reformare a societăţii, când se deschid
orizonturile mileniului trei, tinerilor, ca promotori ai societăţii
de mâine, trebuie să li se acorde o deosebită atenţie. Ziua de
mâine va fi, cu certitudine, aşa cum o concepe tineretul astăzi.
Din aceste considerente, la etapa actuală se impune cu necesitate
studierea aprofundată şi multiaspectuală a vieţii celor tineri,
pentru a ne forma o imagine exhaustivă despre ideile, interesele,
idealurile, aspiraţiile lor şi planurile pe viitor, pentru a cunoaşte
starea de spirit în mediul tineresc, motivarea modului de viaţă,
situaţia reală a tineretului în societate, precum şi pentru a-i crea
condiţii reale în care el s-ar putea autoafirma şi autorealiza.
Trebuie să recunoaştem că perioada de tranziţie nu numai că nu
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a facilitat, ci, dimpotrivă a agravat cu mult situaţia tineretului.
Acutizarea continuă a crizei economice, politice şi sociale a
generat noi probleme în mediul tineretului, acestea ţinând de
amplasarea lui în câmpul muncii, dezvoltarea morală şi
spirituală, asigurarea garanţiilor şi protecţiei sociale, probleme
care, neputând fi astăzi soluţionate, dau naştere multiplelor
forme

de

comportament

delincvent

–

narcomaniei,

alcoolismului, prostituţiei, criminalităţii etc. Indicii sociali în
declin, lipsa încrederii în ziua de mâine, deprecierea valorilor
provoacă dezgust şi indiferentism, fapt ce se răsfrânge negativ
asupra calităţii vieţii tineretului.
Actuala conferinţă a fost întrunită în scopul examinării
unor probleme privind condiţiile sociale, politice şi economice
în care se dezvoltă astăzi tineretul, relevarea caracteristicilor şi
obiectivelor generale ale societăţii în tranziţie vis-á-vis de tânăra
generaţie, precum şi determinarea locului şi rolului tineretului,
chipului şi esenţei lui în sistemul de relaţii social-economice,
politice, juridice şi spirituale stabilite în societate. Căci numai
prin revenirea tineretului la valorile sociale supreme ne vom
putea salva de pericolul autonimicirii.
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CALITĂŢILE MORALE ALE TINERETULUI:
ASPECTE DE FORMARE
Tatiana Comendant,
doctor, conferenţiar universitar

Dezvoltarea mediului social şi influenţa lui benefică
asupra lumii spirituale a oamenilor tineri este dependentă de
conştientizarea de către majoritatea absolută a membrilor
societăţii a rolului lor activ în schimbarea spre bine a condiţiilor
de viaţă.
Exteriorizarea activismului tineretului în ceea ce priveşte
transformarea şi ameliorarea condiţiilor sociale ale existenţei
sale e circumstanţiată de nivelul de dezvoltare a libertăţii lui
sociale, o varietate a căreia e şi libertatea morală.
Libertatea morală a tânărului în mare parte e condiţionată
de nivelul de dezvoltare a societăţii umane. E de menţionat că
nu poate exista o adevărată libertate morală a persoanei, dacă ea
nu posedă cultură morală. Măsura conştientizării de către tineret
a libertăţii în alegerea modului de comportament constituie
esenţa culturii lui morale, iar aceasta din urmă, la rândul său,
dezvăluie conţinutul libertăţii morale.
Extinderea diapazonului libertăţii morale a tineretului
presupune imediat şi o creştere a responsabilităţii sale pentru
faptele comise. Simţul responsabilităţii constituie un factor
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deosebit de autoreglare a libertăţii în activitatea etică a omului
tânăr şi se include involuntar în conţinutul culturii lui morale. În
felul acesta, poate fi urmărit raportul direct: cu cât e mai înalt
nivelul de dezvoltare a culturii morale a individului, cu atât e
mai larg diapazonul libertăţii lui morale şi, respectiv, gradul de
conştientizare a responsabilităţii sale pentru faptele comise, a
consecinţelor lor.
Formarea culturii morale a individului e nemijlocit legată
de conştiinţa, gândirea, spiritul lui. Interacţiunea dintre
principalele componente ale conştiinţei omului (concepţiile
despre

lume,

direcţionarea

lor,

caracterul,

capacităţile

intelectuale, temperamentul, experienţa) şi fenomenele psihice
care le condiţionează (percepţia, atenţia, voinţa, imaginaţia,
gândirea, emoţiile, memoria) ne permite să observăm apariţia,
dinamica şi particularităţile interne ale diverselor aspecte,
trăsături, inclusiv a calităţilor morale ale personalităţii. Nivelul
de dezvoltare a principalelor substructuri, particularităţile
desfăşurării proceselor psihosociale ale individului constituie un
anumit nivel de predispoziţie a lui pentru postulatele morale şi
contribuie la crearea calităţilor morale - atât pozitive, cât şi
negative.
Studierea culturii morale a tineretului prin prisma
particularităţilor social-psihologice de dezvoltare individuală
permite sesizarea momentelor-cheie ale procesului de formare a
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ei. Printre acestea pot fi menţionate: dezvoltarea necesităţilor şi
intereselor morale, simţul şi cunoştinţele etice, convingerile şi
orientările valorice, motivele şi scopurile comportamentului,
capacitatea de a aprecia faptele săvârşite, formarea calităţilor
morale. Toate aceste componente ale conştiinţei şi ale
comportamentului etic al personalităţii se integrează într-o unică
formaţiune – cultura morală a individului.
Etapa incipientă în procesul de asimilare a valorilor
morale de către individ o constituie formarea necesităţilor lui
morale. Marea varietate a necesităţilor umane, una dintre care
este şi cea morală, exprimă anumite particularităţi ale mediului
social (obiectual şi individual). Conform necesităţilor morale ale
personalităţii se realizează transpunerea necesităţilor socialmorale obiectiv-existente în lumea internă, în activitatea ei
practică.
Drept necesitate de prim ordin în sistemul necesităţilor
morale ale personalităţii se impune necesitatea de a conştientiza
că ea este doar parte dintr-un tot întreg. Pe de o parte, individul
simte necesitatea de a intra în contact reciproc cu alţi oameni, de
a-şi evalua calităţile sale umane în raport cu ceilalţi, iar, pe de
altă parte, îşi exprimă dorinţa de a-şi demonstra calităţile sale
morale faţă de cei ce-l înconjoară (conexiune inversă). În această
relaţie reciprocă cu alţi oameni şi cu sine însuşi are loc procesul
continuu de perfecţionare morală a individului.
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Aşadar, raportul personalităţii cu valorile morale colective
apare în rezultatul activităţii complicate a conştiinţei etice, a
tuturor componentelor ei. Cerinţele, interesele, cunoştinţele,
simţurile, convingerile morale ale individului, fiecare dintre care
dezvoltă şi exteriorizează consecvent atitudinea sa faţă de ceea
ce e necesar, se integrează într-o anumită poziţie morală.
Valorile

morale

sociale,

căpătate

prin

însuşirea,

conştientizarea necesităţilor morale de către individ, satisfăcute
prin comportamentul lui, prin relaţiile cu alţi oameni, contribuie
la formarea unui tot întreg de calităţi morale ale personalităţii.
Calitatea morală constituie o totalizare specifică a însuşirii şi
realizării de către om a unei sau altei valori morale ori a unui
grup de valori apropiate ca importanţă. Bineînţeles, cultivarea
unei calităţi este un proces mai îndelungat şi nu rezumă la unicul
act de însuşire şi realizare a normelor morale. Nu toate
reinterpretările, revalorificările şi realizările anumitelor norme
de către persoană contribuie în mod obligatoriu la amplificarea,
perfecţionarea calităţilor morale respective. Dar totalitatea
calităţilor morale, diverse după nivelul lor de manifestare, se
integrează în cultura morală a individului.
Interacţiunea tuturor momentelor principale ale procesului
studiat este subordonată, întâi de toate, satisfacerii necesităţilor
morale. De aceea fiecare component activ (interesele, simţurile,
cunoştinţele, etc.) are un anumit “rol” în satisfacerea
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consecventă a necesităţii. De altfel, în rezultatul funcţionării
acestor componente nu numai că este satisfăcută necesitatea
respectivă, dar are loc şi

îmbogăţirea conţinutului fiecăreia

dintre ele, ceea ce, la rândul său, generează alte necesităţi de
ordin superior.
Însuşirea şi obiectivizarea valorii morale în comportament
se transformă

într-o calitate morală

corespunzătoare

a

personalităţii. Însă aceeaşi valoare în procesul activităţii vitale a
omului în repetate rânduri poate să apară în forma obiectului
necesităţilor sale crescânde, adică, în virtutea condiţiilor,
dorinţelor sale, el poate s-o interpreteze iarăşi şi iarăşi. Dar
fiecare revenire la această valoare, fiecare moment al realizării
ei în comportament contribuie la o mai profundă cunoaştere a
esenţei ei, la o utilizare mai creatoare a valorii în activitatea
vitală reală. Prin urmare, cu cât e mai sublim caracterul
necesităţilor morale ale individului, cu atât e mai înalt nivelul de
dezvoltare a calităţilor morale corespunzătoare lui. Cu cât mai
sublime sunt necesităţile morale ale omului, cu atât mai bogată,
în conţinutul său, este cultura lui morală. De aici reiese: cu cât
va fi mai activ caracterul activităţii obşteşti şi individuale
orientate spre sublimarea treptată a cerinţelor morale, cu atât mai
dinamic se va dezvolta procesul formării culturii morale a
personalităţii şi societăţii.
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După caracterul lor, necesităţile morale generale se
reflectă şi se transformă în cultură morală individuală, prin
intermediul căreia, în diferite forme ale activităţii comune a
oamenilor, în multiplele relaţii dintre ei se creează o anumită
atmosferă moral-psihologică a unui anume grup social, a
societăţii în genere. Aceasta are o mare importanţă pentru
dezvoltarea relaţiilor morale la etapa actuală. Numai prin
activizarea mecanismului intern de însuşire şi realizare a
normelor şi principiilor morale, prin implementarea adâncă a
posibilităţilor creatoare ale fiecărui individ în acest proces s-ar
putea accelera în mare măsură mersul înainte al societăţii
democratice.
Astăzi numai acea societate poate să obţină adevărata
prosperitate care se bazează pe potenţialul colosal al tineretului,
pe iniţiativa lui, pe nivelul înalt profesional, pe aspiraţiile lui
spre autoafirmare în diverse sfere de activitate.
Referinţe:
1. T.Herseni. Sociologie şi etică. – Bucureşti, 1968.
2. T.Vianu. Studii de filozofia culturii. - Bucureşti, 1982.
3. Parsons T. Social system and the evolution of action theory.
-N-Y-L, 1977.
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TINERETUL ŞI FORMAREA PERSONALITĂŢII
SOCIALE ÎN CONCEPŢIA LUI D.GUSTI
Diana Cheianu,
lector

Există în creaţia gustiană un ideal spre care au fost
îndreptate toate obiectivele, cercetările efectuate pe parcursul a
aproape 40 de ani - tineretul şi formarea personalităţii sociale. În
Introducere la cursul de istoria filosofiei greceşti, etică şi
sociologie (1910) D. Gusti întreabă: “… ce ar fi naţiunea fără
cultură, fără personalităţi sociale, ce ar fi o umanitate fără
naţiuni-personalităţi, fără naţiuni care să aibă cultura lor
caracteristică sufletească, economică, politică şi juridică?”
Această perspectivă îl conduce la problema idealului etic, a
idealului social care este maximalizarea tuturor însuşirilor pe
care le posedă omul. Împlinirea deplină a individului,
proiectarea evoluţiei sale pe adevăratele coordonate ale
existenţei umane este scopul explicit şi implicit al demersului
gustian. Idealul etic – personalitatea creatoare de valori
culturale, care este o unitate armonioasă a iubirii de sine, a
simpatiei şi a religiozităţii, cu o voinţă capabilă să aleagă
scopurile cele mai înalte şi să folosească mijloacele cele mai
potrivite pentru realizarea lor. În dependenţă de voinţă, care
poate fi minimală, reală sau maximală, există diferite forme de
personalităţi: posibilă, reală, desăvârşită.
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D.Gusti ne propune drept exemplu de personalitate omul
desăvârşit, care-şi desfăşoară armonic toate laturile fiinţei sale.
“Personalitatea socială reprezintă sinteza singularului şi a
întregului social născută în laboratorul genetic al societăţii vii,
spre deosebire de omul artificial şi conformist”.
Lucrarea Cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii (1940)
vine să confirme că unul dintre obiectivele majore ale acţiunii
sale era cel de formare a “personalităţii sociale” în rândul
comunităţilor cu care venea în contact. Nu există individ a cărui
manifestare, cât de nouă şi cât de posibilă, să se fi petrecut în
afara factorilor sociali. Astfel, D.Gusti a format echipele
studenţeşti în cadrul Serviciului Social, pe care le-a încadrat în
cercetarea realităţii sociale. În cadrul acestor echipe se educau
elitele societăţii. Activitatea echipelor studenţeşti (2563 membri)
între anii 1934-1938 a fost intensă, studiindu-se satele din
diferite regiuni ale Ţării, creându-se cămine culturale şi
organizându-se diferite expoziţii pentru a demonstra potenţialul
intelectual care există la sate.
În acest mod, D.Gusti a întemeiat o pedagogie naţională a
creaţiei şi formării elitei, ale cărei principii decurg din sistemul
de sociologie, etică şi politică. Problema în cauză este tratată
amănunţit în Ştiinţa şi pedagogia naţiunii (1941). Punctul de
plecare este procesul de naţionalizare, realizat prin intermediul
“ştiinţei naţiunii” devenită o ştiinţă a Ţării, capabilă să fixeze
noi orizonturi în evoluţia naţiunii, o nouă politică de stat, o
14

politică a culturii. Elitele sunt cele care trebuie să realizeze acest
proiect.
Prima problemă care apare este cea a definirii conceptului
de elită, un demers obligatoriu într-o epocă în care rolul elitelor
a fost crucial. Definirea acestei categorii sociale urmează un
traseu subtil, atent la întreaga configuraţie a vieţii sociale. Pe
urmele lui Pareto, sociologul român vorbeşte de elite la plural:
“Societatea contemporană nu are nevoie de o singură elită
conducătoare, cum se crede de obicei, ci de atâtea elite câte
domenii de activitate naţională sunt”. În concepţia lui D. Gusti,
elita – personalitatea socială posedă următoarele caracteristici:
1) voinţa de a fi ceea ce eşti, adică actualizarea maximală a
potenţialului, a talentului personalităţii;
2) voinţa de participare la viaţa socială, la structura şi
funcţiunea unităţii sociale;
3) voinţa de a crea în cadrul naţiunii valori sociale şi
culturale, întrucât două lucruri încununează personalitatea
socială: un maximum de responsabilitate faţă de sine
însuşi şi faţă de ţară şi apoi crearea, transformarea realităţii
pe care o cunoaşte într-o realitate nouă;
4) voinţa de a persevera în realizarea cu curaj şi spirit de
sacrificiu a scopurilor sociale şi naţionale.
În acest mod se formează “omul nou”, “omul exemplar”,
adică “personalitatea socială”.
15

În urma examinării societăţii româneşti, problema elitelor
îi apare lui Gusti a fi acută. De aceea miza elitei este însăşi miza
statului. Criza acestuia din urmă trebuie înlăturată prin educarea
tineretului, prin formarea de personalităţi sociale. Politica de
esenţă şi de adâncime ce se cere astăzi cu insistenţă, spre
deosebire de politica formală de suprafaţă de până acum, este o
politică de creare a elitelor. Idealul naţiunii este elita.
Respingând

idealul

individualismului,

D.Gusti

a

argumentat că idealul social este personalitatea socială care
trebuie să-şi cultive raţiunea, demnitatea şi libertatea. Ea, adică
personalitatea, trebuie să demonstreze: atitudinea de a fi
creatoare, ceea ce presupune o pregătire solidă, cunoştinţe şi
energie; originalitate, ce decurge din modul propriu de a gândi
şi a acţiona; atitudine morală de a renunţa la tentaţii şi de a
înfrunta dificultăţi; responsabilitate, ce derivă din modul în care
personalitatea interpretează subiectiv condiţiile obiective;
demnitate ş.a. În concepţia gustiană, personalitatea este o
individualitate creatoare de valori sociale, o individualitate
originală şi demnă.
Referinţe:
D.Gusti. Opere, vol. V. Fragmente autobiografice.
Autosociologia unei vieţi. - Bucureşti, 1971.
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STAREA MORALĂ A TINERETULUI ÎN
CONTEXTUL SOCIETĂŢII ÎN TRANZIŢIE
Alexandru Nartea,
student, anul III, Sociologie
Oxana Isac,
doctor, lector superior

Teoriile sociologice susţin că în condiţii de schimbare
socială apare confuzia normelor, fără să mai existe o limită clară
între ceea ce este permis şi ceea ce nu este permis, altfel spus, nu
există un cod normativ bine definit. Această stare de
dezintegrare a vechiului cod în condiţiile în care noul încă nu
este cristalizat este denumită “anomie”. Lipsiţi de orientările
tradiţionale, oamenii sunt dezorientaţi şi manifestă tendinţa de a
încălca şi legile (normele, regulile) care există şi de a eluda
instituţiile sociale.
Fenomenul de moralitate a tineretului (adesea înţeles
greşit) în contextul societăţii în schimbare capătă noi
caracteristici şi dimensiuni, devenind astfel obiectul abordărilor
investigaţiilor ştiinţifice.
Problema “imoralităţii tinerilor” este generată de două
premise majore:
• imoralitatea ca efect al vârstei specifice (tinereţea);
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• imoralitatea ca efect al schimbărilor sociale ce se
desfăşoară în perioada de tranziţie.
Tinereţea este cea mai complexă etapă de dezvoltare a
tânărului în drumul spre maturitate. Ea pare să ridice mari
dificultăţi,

datorită

frecventelor

perturbări

fiziologice,

dezechilibre afective, devieri de caractere şi tulburări de
conduită care însoţesc, adeseori, dezvoltarea. În acest sens se
vorbeşte despre o “criză” a vârstei tinere, constând în numeroase
conflicte interne şi externe (aşa-numitele “conflicte de
dezvoltare”), acte impulsive sau conduite deviante, exprimate
prin ostilitate faţă de părinţi, revoltă contra interdicţiilor
educative, respingerea modelelor culturale şi a normelor morale
propuse de adult şi afirmarea unor modele contestatare de
conduită.
Dezvoltarea biologică se diversifică şi se individualizează,
sensibilitatea şi imaginaţia se îmbogăţesc, conduita devine tot
mai instabilă, aspiraţiile se nuanţează dobândind noi valori,
creativitatea se afirmă din ce în ce mai vizibil, prin multiple
iniţiative personale, care adeseori îl obligă pe tânăr să intre în
conflict cu ambianţa. În această perioadă cele mai multe
conflicte sunt cele avute cu părinţii. Dependenţa materială a
tinerilor faţă de părinţi nu implică şi o dependenţă din punct de
vedere al înţelegerii şi al respectării normelor morale impuse de
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ei. Opunându-se adulţilor, tinerii îşi afirmă dorinţa de a fi
autonomi din punct de vedere moral, de a-şi impune dreptul la
identitate personală, prin contestarea unui univers valoriconormativ impregnat de prejudecăţi, perceput ca fiind străin, opus
chiar idealurilor, valorilor şi normelor general acceptate.
Prin constrângerile, interdicţiile şi normele ei, societatea
adulţilor este pentru tânăr o societate represivă. Tinereţea perioada de puternică “criză” produsă de ruptura cu vârsta
copilăriei, implică o serie de limitări ale libertăţii pe care tânărul
le resimte ca o frustrare, ca un atentat la drepturile sale fireşti de
a se manifesta ca personalitate. O asemenea criză este generată,
se pare, chiar de ambiguitatea statusului de tânăr: tânărului i se
neagă identitatea de copil, dar nici nu i se recunoaşte încă
capacitatea de a îndeplini rolurile adultului. Pentru acest motiv
recunoaşterea identităţii personale este prea puţin explicită, iar
ezitarea adulţilor de a acorda un status aparte tânărului privează
pe acesta de rolul social la care aspiră să-l exercite încă de pe
acum în viaţa socială şi îl fac dependent în continuare de adult.
Imaturitatea, egocentrismul, nonconformismul în ţinută
sau limbaj, fumatul sau consumul de alcool, indisciplina,
agresivitatea sunt doar câteva din conduitele specifice perioadei
de oscilaţie între statusul de adult şi poziţia de copil a tânărului,
care-i conferă sentimentul independenţei faţă de adult.
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Este o prejudecată să compari în mod mecanic
comportamentul tânărului cu cel al adultului şi să-i atribui
primului discernământul şi conştiinţa imperativelor morale ale
ultimului. De aceea nu putem pune semnul egalităţii între
comportamentul adultului şi cel al tânărului.
Noţiunea de discernământ moral apare, în cazul tinerilor,
confuză şi fără referent real. Unii tineri pot avea, de pildă, o
înţelegere adecvată a conţinutului noţiunilor morale, dar să nu
ştie sau chiar să refuze să acţioneze potrivit acestei înţelegeri.
Cunoaşterea imperativelor morale nu este însă suficientă
dacă nu este însoţită şi de o motivaţie afectivă. De multe ori
adultul are tendinţa de a impune tânărului propriul său model
moral, sancţionând orice abatere de la acest model în numele
unor principii educative, impersonale, a căror nerespectare
echivalează pentru adulţi cu excepţia.
Procesul de socializare a tinerilor nu trebuie să aibă ca
scop învăţarea conformităţii şi a obedienţei, ci dobândirea
creativităţii şi a unui comportament moral autonom. O mare
parte din comportamentele tinerilor sunt influenţate de modul în
care ele au fost etichetate de către adulţi, uneori tânărul
interiorizează această etichetare în imaginea sa despre sine şi se
comportă în acord cu ea.
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Eficienţa

transformărilor

renovatoare

din

societate,

depăşirea situaţiei critice în sferele economică, socială, spirituală
sunt determinate în mare parte de nivelul de încadrare a
tineretului în noile relaţii de producţie, precum şi de starea lui
morală. Cu cât personalitatea posedă o conştiinţă morală mai
dezvoltată, un nivel spiritual şi intelectual mai înalt, cu atât e
mai mare gradul ei de responsabilitate pentru comportarea în
societate şi, deci, mai productivă activitatea ei în diferite sfere
ale vieţii sociale.
Investigaţiile sociologice efectuate permit să fixăm unele
trăsături caracteristice stării morale a tineretului la etapa actuală,
precum şi să stabilim anumite calităţi dominante în comportarea
şi conştiinţa acestuia. În una din cercetări, efectuată de către
colaboratorii Secţiei de Sociologie a Institutului de Filosofie,
Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Moldova,
respondenţilor li s-a propus o listă de calităţi şi însuşiri pentru a
determina cele mai esenţiale caracteristici proprii tineretului
contemporan. Răspunsurile obţinute pot fi clasificate în două
blocuri: de nuanţă pozitivă şi negativă. Efectuând o comparaţie
între ele, s-a stabilit că în ierarhia însuşirilor şi calităţilor
propuse respondenţilor pentru selectare aprecierile pozitive au
fost plasate pe ultimele locuri. Astfel, numai fiecare al şaselea
chestionat a indicat că tineretului îi este proprie dragostea de
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muncă; 13% - un nivel înalt de studii, cultură; 12% consecvenţa în atingerea scopurilor propuse, responsabilitatea,
sinestătornicia; 8% - activismul politic, 5% - generozitatea şi
inteligenţa. În acelaşi timp, majoritatea respondenţilor au fost de
părerea că generaţiei tinere îi sunt mai mult caracteristice:
indiferenţa totală şi pasivitatea -39%, specula, hoţia -31%,
dorinţa de a fi în viaţă numai consumator - 26%, beţia,
narcomania, toxicomania, prostituţia - 25%, cruzimea, cinismul,
violenţa -15%.
Părerile experţilor în această privinţă practic nu diferă de
cele ale tinerilor chestionaţi. Grupul social-demografic având cel
mai înalt potenţial de activitate îşi dezvăluie capacităţile sale în
afara sferei de muncă, culturii, politicii, manifestându-se
preponderent printr-o comportare imorală, asocială.
După

părerea

respondenţilor,

cauzele

fenomenelor

negative, atestate în mediul tineretului, sunt: aproximativ 42%
consideră drept cauză principală nivelul scăzut de cultură,
spiritualitate, fiecare al treilea - lipsa de pedeapsă, permisiunea
de a face ce vrea, 27% - lipsa unui mecanism de protecţie socialjuridică, fiecare al patrulea - nerespectarea principiilor echităţii
sociale, familia nereuşită, 18% - influenţa elementelor criminale.
Rezultatele sondajului denotă că opiniile respondenţilor
diferă în dependenţă de vârstă, nivelul de studii şi sfera de
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activitate. Alţi indici social-demografici, profesionali nu
influenţează deloc, sau doar într-o mică măsură, asupra
răspunsurilor obţinute. Astfel, în funcţie de vârstă a fost stabilită
următoarea legitate: cu cât mai mică e vârsta tânărului
respondent şi cu cât mai jos e nivelul lui de studii, cu atât mai
mult creşte în el încrederea că pentru faptele comise el nu va fi
pedepsit, deoarece consideră că în condiţiile de astăzi i se
permite să facă tot ce vrea. El acceptă influenţa elementelor
criminale asupra comportamentului său. În acelaşi timp,
tineretul cu un nivel înalt de studii, în vârstă de 26-30 de ani,
consideră drept cauză principală a fenomenelor negative în
societate nivelul scăzut de cultură şi spiritualitate.
Din aceste considerente, majoritatea tinerilor chestionaţi
(54%), precum şi experţii (80%) consideră că întru prevenirea
fenomenelor negative în mediul tineretului este necesar, în
primul rând, de a schimba relaţiile economice din societate în
aşa fel ca oamenii să obţină şanse egale pentru prosperarea lor
materială, dezvoltarea culturală, morală şi spirituală.
Alte măsuri, care, după părerea tinerilor chestionaţi şi
experţilor, ar putea contribui la îmbunătăţirea stării morale a
tineretului ţin de asigurarea pretutindeni a echităţii sociale
(respectiv 32% şi 28%), precum şi de accentuarea controlului
asupra respectării legilor în societate, aplicarea unor măsuri de
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pedeapsă mai drastice (respectiv 52% şi 27%), formarea
mediului social-cultural favorabil pentru buna funcţionare a
valorilor şi normelor morale.

22-25

26-30

Medii incomplete

Medii generale

Medii speciale

Superioare

Studiile

17-21

Familia nereuşită
Lipsa de pedeapsă,
permisiunea de a face ce
vrea
Influenţa elementelor
criminale
Nerespectarea principiilor
echităţii sociale
Nivelul scăzut de cultură,
spiritualitate
Lipsa unui mecanism
social-juridic de protecţie

Vârsta (ani)
Până la 17

Cauzele

Pe întregul masiv

Tabelul 1. Opiniile respondenţilor, în funcţie de vârstă şi
studii, despre cauzele fenomenelor negative din mediul
tineretului (în %)

25

37

28

27

19

35

30

22

12

33

42

30

37

30

39

33

33

30

18

31

17

19

15

23

21

16

11

26

18

28

30

24

30

22

27

29

42

48

37

37

48

35

43

40

49

27

29

26

30

24

31

23

26

34

Evident, situaţia tinerilor în toate sferele vieţii sociale în
condiţiile societăţii în tranziţie este mai dificilă decât a celora
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din societăţile stabile. Şi aceasta pentru că suntem afectaţi
dublu: atât de prejudecăţile adulţilor şi neînţelegerea între aceste
două generaţii devenită tradiţională, cât şi de starea precară a
societăţii perturbate de schimbările sociale.
Referinţe:
1. I.Mărginean. Tineretul deceniului unu. Provocările
anilor ’90, - Bucureşti, 1996.
2. P.Kun. Tineretul şi dimensiunea sa valorică.
- Timişoara, 1996.
3. Realitatea socială: procese de transformare şi interacţiune
în societate. - Chişinău, 1996.
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ORIENTĂRILE VALORICE ALE TINERETULUI
STUDIOS
Tatiana Potapov, Angela Gligor, Vasile Negru
studenţi, anul II, Sociologie
Oxana Isac,
doctor, lector superior

Pentru a stabili portretul social al tineretului la etapa
actuală, o importanţă primordială are studierea orientărilor
valorice. Prin noţiunea de orientări valorice subînţelegem
valorile sociale acceptate de personalitate în calitate de scopuri
ale activităţii sale vitale şi mijloace de realizare a lor. Formând
nivelul superior al ierarhiei predispoziţiilor individului faţă de
un anumit mod de percepere a condiţiilor de viaţă, precum şi
faţă de comportamentul lui, orientările valorice au funcţia de
reglatori importanţi ai comportării personalităţii şi servesc drept
criterii de bază în luarea unor decizii însemnate. Din aceste
considerente, precum şi pornind de la faptul că transformările
radicale din republică au produs modificări esenţiale în
conştiinţa individuală şi de masă a tineretului, studierea şi
cunoaşterea orientărilor valorice ale tinerilor capătă o deosebită
importanţă.
Generaţia tânără de astăzi s-a pomenit în condiţii de o
extremalitate dublă, schimbările radicale în sfera socialeconomică, politică şi spirituală favorizând o criză acută a
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conştiinţei valorice individuale. Cataclismele economice, lipsa
garanţiilor sociale condiţionează nemijlocit decăderea valorilor
de o semnificaţie axiologică în viaţa fiecăruia, amara
desperechere dintre gând şi faptă.
La Facultatea de Filosofie şi Psihologie a U.S.M. a fost
realizat un mic sondaj având tematica: “Orientările valorice ale
tineretului studios”, în eşantion încadrându-se reprezentanţi ai
tuturor specialităţilor din toţi anii de studii.
Pe parcursul cercetării am urmărit scopul de a obţine în
mod operativ o informaţie cât mai veridică, obiectivă privind
aspectul sociocultural al vieţii studenţilor. Aplicând metoda
anchetării, am ţinut să abordăm diverse aspecte de ordin moral,
ocupaţional, politico-informativ, religios, material etc., pentru a
clarifica spre ce aspiră respondenţii noştri, ce idealuri tind să
realizeze, din ce generaţie fac parte. Anume aşa a şi fost
formulată una din întrebări. Răspunsurile au fost diverse. Astfel,
o bună parte din respondenţi se autoapreciază în mod negativ, 45
la sută afirmând că fac parte dintr-o generaţie “dezorientată”.
Prevalează totuşi numărul de opinii având caracter optimist,
33% se încadrează într-o generaţie “optimistă”, 5% fac parte
dintr-o generaţie mult-promiţătoare, 18% dintr-una “cu un viitor
luminos”. În total pe poziţii pozitiviste s-au situat 51 la sută din
respondenţi şi doar 4% sunt cuprinşi de un pesimism total,
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având ferma convingere că fac parte dintr-o generaţie
“pierdută”.
Vom remarca că la întrebarea “Spre ce sunt orientate
interesele tinerilor de astăzi?”, 41% din numărul celor
chestionaţi au menţionat bunăstarea materială; 30% consideră că
interesele tinerilor se axează pe distracţii; succesul ocupă locul
3, cu 21% , iar studiile, cu doar 6%, sunt plasate pe locul 4.
Problema succesului în viaţă este privită sub acelaşi
aspect: 38% din numărul respondenţilor sunt de părerea că
succesul în viaţă îl garantează banii, bunăstarea materială; 21% propria afacere, diverse relaţii şi doar 15% menţionează studiile
şi profesionalismul ca factori ce determină succesul. Prietenii
adevăraţi sunt amintiţi doar de 10% din respondenţi, iar liniştea
sufletească şi relaţiile trainice în familie - de 11 şi 5% respectiv.
La propunerea de a selecta 3 valori de maximă importanţă
în viaţă, 72% din numărul respondenţilor au menţionat
capacităţile intelectuale înalte, 53% - cariera, succesul în afaceri,
48% - dragostea. Banii în acest clasament se situează pe locul 6
după “prietenie” şi “relaţiile trainice de familie,” cu doar 21%.
Aceste date contrazic în mare măsură răspunsurile primite la
întrebările de mai sus, unde banii se situează pe locul 1, astfel
ele insuflă o oarecare doză de optimism, deoarece, necătând la
faptul că şi interesele, şi succesul se axează astăzi pe bani, aşa
28

valori ca “inteligenţa”, “dragostea” etc. ocupă locul de frunte în
conştiinţa respondenţilor.
Analizând datele empirice s-a constatat, de asemenea, că
50% din respondenţi îşi fac studiile la facultate pentru că le
place profesia; 20% pur şi simplu doresc să obţină diplomă; doar
14% urmăresc perspectiva unui salariu bine plătit; 10% posedă
capacităţi deosebite în domeniul respectiv; 2% îşi fac studiile
pentru că nu doresc să satisfacă serviciul militar, iar 3% vor să
continue tradiţia familială.
O bună parte din cei chestionaţi susţin la fel că valoarea
studiilor superioare constă astăzi în aceea că ridică la un nivel
mai înalt cultura generală - 47%, deschid largi orizonturi – 31%.
Însă e clar văzut faptul că studiile, capacităţile intelectuale nu
sunt deloc suficiente astăzi pentru a asigura un mod cât de cât
decent de viaţă, ceea ce-i şi face pe respondenţi să pună accentul
pe aspectul economic, material în determinarea factorilor ce
garantează succesul şi orientările tinerilor. E regretabil adevărul
confirmat de 52% din respondenţi care susţin că în condiţiile de
astăzi studiile superioare au devenit un factor de discriminare
socială, afirmând că doar cei înstăriţi au acces la facultăţile de
“prestigiu”; şi totuşi, 42% din numărul celor chestionaţi
opinează că un student capabil se va manifesta la orice facultate.
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Planurile pe viitor ale studenţilor sunt în mare măsură
afectate de situaţia economică din ţară ce s-a creat. Astfel, 28%
din numărul celor intervievaţi intenţionează să plece, după ce îşi
vor termina studiile, peste hotare în căutare de lucru sau să-şi
continue studiile, 21% planifică să-şi practice profesia în
structurile non-guvernamentale şi doar 16% - în structurile de
stat. Nu este deloc impunător numărul celor ce vor să-şi
continue studiile - doar 12%. Nu au careva planuri pe viitor 13%
din numărul celor chestionaţi.
Foarte clar au fost puse în evidenţă valorile recunoscute de
maximă importanţă în relaţiile de prietenie. Astfel, la întrebarea
,,Cum ar trebui să fie, în viziunea D-stră, un prieten adevărat?”
respondenţii au situat pe prim-plan sinceritatea - 79% din
opţiuni; pe locul doi – inteligenţa, 75%; îşi doresc un prieten
credincios 42%; unul comunicabil – 39%; un prieten bogat –
8%; simpatic – 8% şi 5% îşi doresc un prieten reprezentabil.
O prietenie sănătoasă şi trainică deseori serveşte drept
fundament în formarea familiei. Astfel, 64% din numărul celor
chestionaţi au avertizat asupra faptului că în cazul întemeierii
familiei rolul principal îl are dragostea, armonia în cuplu; 37%
menţionează situaţia materială şi 2% sunt de părerea că acordul
părinţilor condiţionează întemeierea unei familii trainice. Ţinând
seama de faptul că 92% din respondenţi sunt celibatari, am
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solicitat opinia lor privind practicarea concubinajului la noi în
ţară şi am constatat că 45% din cei chestionaţi consideră că
acesta este un lucru normal şi chiar plauzibil, 18% sunt de
părerea că este o modă venită din Occident şi doar 11 la sută nu
acceptă asemenea relaţii.
Merită a fi menţionat faptul că pentru o bună parte din cei
chestionaţi (52%) un rol important în viaţă îl joacă religia, ceea
ce este un fenomen lăudabil, de altfel puţin caracteristic tinerilor
de astăzi, 34% atribuie factorului religios un rol puţin important
în viaţă, iar pentru 14% religia nu joacă în viaţă nici un rol.
Cu scopul de a scoate în relief modul în care studenţii
apreciază situaţia creată la momentul actual în Republica
Moldova am inclus în anchetă un şir de întrebări referitoare la
consecinţele economiei în declin şi efectele ei asupra moralităţii.
Astfel, 40% din respondenţi afirmă că numărul oamenilor
socialmente vulnerabili este în creştere permanentă pentru că “ei
nu au posibilităţi reale de a-şi asigura un trai mai bun”, 30%
consideră că “ei se află în asemenea stare deoarece nu au tărie de
caracter şi sunt leneşi”, iar 13% susţin că “de vină e vechea
ideologie de care aceştia încă nu s-au dezis”, 7% sunt de părerea
că “situaţia lor s-a creat din cauza că ei nu ştiu să fure”.
La întrebarea dacă poate fi astăzi asigurată bunăstarea
materială în mod cinstit, s-a conturat în fond o atitudine
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similară: 42% din numărul celor intervievaţi au răspuns că
asemenea cazuri sunt excepţionale; 22% susţin că astăzi nu
există posibilităţi reale pentru a trăi cinstit şi doar 23% au
răspuns afirmativ “Da, de ce nu?”
Însă, cu toate că consideră că e greu astăzi să-ţi asiguri un
trai decent în mod cinstit, 67% au respins categoric perspectiva
de a-şi soluţiona problemele materiale activând în structuri
criminale, 15% afirmă însă că “astăzi acesta-i un mod normal de
a câştiga bani”, iar 11% “vor accepta, dacă vor fi siguri că nu
vor fi pedepsiţi”.
Generaţia tânără de azi este subiectul transformărilor
social-politice ce se desfăşoară în ţară. O bună parte din
studenţii U.S.M. sunt încadraţi în structuri sindicale, partide
politice, fapt ce ne-a determinat să includem în anchetă
întrebarea: ”Ce atitudine aveţi faţă de politică?” Majoritatea
studenţilor de la facultate au dat o apreciere pozitivă
evenimentelor politice, însă la viaţa politică nu participă 62%
din numărul de respondenţi; 17% manifestă o atitudine negativă
faţă de politică, iar 6% din cei chestionaţi manifestă un interes
vădit şi participă activ la viaţa politică; 15% manifestă o
indiferenţă totală, neavând oarecare viziuni politice.
La întrebarea “Soluţionarea căror probleme ale tineretului
v-ar preocupa în mod deosebit dacă se va întâmpla să fiţi ales
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Preşedinte al ţării?”, 78% din cei intervievaţi menţionează
asigurarea studiilor calitative; 76% indică problema încadrării în
câmpul muncii; 51% din respondenţi pun în prim-plan problema
asigurării materiale; 37% - problema organizării timpului liber.
În general s-ar putea spune că în condiţiile actuale tinerii
devin tot mai practici, mai pragmatici, conformându-se realităţii,
tinzând totodată şi la perfecţionarea spirituală. Pentru a favoriza
soluţionarea problemelor cu care se confruntă astăzi tânăra
generaţie, trebuie să cunoaştem interesele şi planurile ei pe
viitor, orientările valorice, să apreciem la justa valoare rolul de
avangardă al tineretului - viitorul şi speranţa ţării, creându-i
condiţii pentru realizare şi autoafirmare.
Referinţe:
1. I.Mărginean. Tineretul deceniului unu. Provocările
anilor ’90. –Bucureşti, 1996.
2. P.Kun. Tineretul şi dimensiunea sa valorică.
– Timişoara, 1996.
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CALITATEA VIEŢII TINERETULUI ÎN
SOCIETATEA DE TRANZIŢIE
Rodica Ceremis,
studentă, anul III, Sociologie
Valentina Flocosu
lector

Modificările survenite în Republica Moldova, în perioada
de tranziţie de la un sistem vechi la unul nou, au atras după sine
schimbări sociale. Totodată, unele transformări de primă
importanţă ce se cer a fi realizate, spre exemplu, edificarea
economiei naţionale sau restructurarea ei, atrag după sine costuri
sociale considerabile. Acestea sunt dependente de politicile şi
programele de reformă elaborate şi promovate în acest scop.
În cazul societăţii noastre constatăm, pe de o parte, că
reformele economice sunt abia la început de cale, iar, pe de altă
parte, costurile sociale (măsurate prin inflaţie, şomaj, scăderea
nivelului de trai etc.) au atins deja cote alarmante.
Referindu-ne la poziţia tineretului în structura socială a
Republicii Moldova, vom constata că actuala generaţie tânără se
confruntă, în funcţie de particularităţile de vârstă, cu probleme
cu totul diferite în comparaţie cu generaţia precedentă.
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Tabelul 1. Evoluţia calităţii vieţii (1996 – 1998)
Indice

Calitatea
vieţii
Bună

Alimentaţia
Proastă
Averea,
imobilul

Bună
Proastă
Bună

Starea materială

Medie
Proastă
Bună

Îmbrăcămintea
Proastă
Bună
Starea sănătăţii

Medie
Proastă

Anii
1996
1998
1996
1998
1996
1998
1996
1998
1996
1998
1996
1998
1996
1998
1996
1998
1996
1998
1996
1998
1996
1998
1996
1998

Ani
18-24
70
63
30
37
48
58
52
42
16
16
50
51
34
33
67
67
33
33
48
44
42
44
10
12

25-29
66
52
34
48
48
50
52
50
12
8
48
44
40
48
59
55
41
45
45
35
42
42
13
23

Astfel, datele prezentate în tabelul de mai sus, atestă o
deteriorare a tuturor indicilor calităţii vieţii tineretului.
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Prin “calitatea vieţii” înţelegem “un concept evaluativ,
fiind rezultanta raportării condiţiilor de viaţă şi a activităţilor
care compun viaţa umană la necesităţile, valorile, aspiraţiile
umane”.
Principalele dimensiuni de apreciere a calităţii vieţii sunt
accesul social şi standardul economic.
Prima dimensiune, accesul social,

include în sine

următorii indicatori:
• accesul la formele de învăţământ dorite, care este astăzi
destul de limitat, deoarece au luat amploare formele de
instruire prin contract, prin care se reduce cu mult numărul
tinerilor dotaţi şi dornici de a însuşi o specialitate;
• posibilităţile de încadrare în câmpul muncii, astăzi de
asemenea reduse cu mult;
• posibilităţile de afirmare în viaţă.
Tinerii sunt conştienţi de faptul că în prezent au mai puţine
şanse de a-şi găsi un loc de muncă, că au mai puţine posibilităţi
de a se realiza şi autoafirma în viaţă. Este important să
menţionăm aici rolul primordial al şcolii în plasarea individului
în spaţiul profesional şi cel social până la perioada de tranziţie.
Însă, odată cu trecerea la un nou tip de relaţii sociale
situaţia tinerilor s-a schimbat radical. Astăzi, după terminarea
şcolii sau facultăţii, ei se află în permanentă căutare a locului de
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muncă. Mulţi dintre tineri fie că aşa şi nu-şi găsesc de lucru, fie
că sunt nevoiţi să îndeplinească munci necalificate.
Tinerii sunt afectaţi de şomaj, deseori fiind concediaţi.
Dacă pentru persoanele adulte legislaţia muncii prevede cât de
cât o protejare a locului de muncă, pentru tineri astfel de
reglementări sunt mult mai limitate. Ca regulă, ei sunt ultimii
veniţi şi primii concediaţi.
Conform datelor oferite de Departamentul de Statistică,
62% din şomerii înregistraţi la oficiile forţei de muncă sunt
tinere sub 30 de ani, peste 250 mii de tineri sunt în şomaj tehnic
(concedii neplătite).
Pe de o parte, aceasta se datorează faptului că tinerii,
oricât de dornici ar fi de a iniţia o afacere, nu au o pregătire
conformă noilor cerinţe. Pe de altă parte, nu dispun de resursele
necesare lansării unei activităţi particulare, astfel încât ajung să
lucreze doar la patron.
A doua dimensiune a calităţii vieţii tinerilor o reprezintă
standardul economic (starea materială, spaţiul locativ etc.). În
dependenţă de standardul economic, distingem următoarele
categorii de tineri:
• tineri fără venit propriu. De regulă, aceşti tineri locuiesc
cu familia de origine, de care sunt dependenţi din punct de
vedere material;
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• tineri, care beneficiază de alocaţii sociale – burse,
indemnizaţii, ajutoare, pensii;
• tineri cu venituri proprii, câştigate în urma unor activităţi.
În ceea ce priveşte veniturile, sursa principală a acestora îl
reprezintă salariul.
Analizând sursele veniturilor celor chestionaţi, constatăm
că pentru fiecare al doilea tânăr principala sursă de venit îl
constituie salariul şi alte venituri din activitatea de bază. Fiecare
al treilea respondent continuă să se bizuie pe ajutorul bănesc de
la părinţi, rude. Aceştia sunt: elevii, studenţii, familiile noucreate. 15% din respondenţi au indicat că au venituri din
activităţi ocazionale. În funcţie de mediul rezidenţial, ponderea
celor care au venituri din activităţi ocazionale este mai mare în
oraşe (22,1%) şi mai mică la sate (11,7%).
Conform datelor furnizate de SISI “OPINIA“, s-a
constatat că circa 52% din numărul tinerilor chestionaţi indică că
au starea materială medie, iar 33% - proastă.
Starea materială a familiilor tinere depinde, în mare
măsură, de venitul bănesc pe membru de familie. Potrivit
datelor, 60% din respondenţi au menţionat că venitul mediu
lunar pe membru de familie este sub 100 lei, fiecare al cincilea 101–150 lei, 9,7% - 151-250 lei, 5,1% - 251-400 lei. Conform
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calculelor economiştilor, coşul minim de consum în republică pe
luna septembrie 1999 constituia 830 lei pentru o persoană.
Analizând datele prezentate mai sus, au fost scoase în
evidenţă cauzele reducerii nivelului de trai al tinerilor:
1. Familiile, care au în componenţa sa tineri, aceştia fiind
elevi, studenţi fără surse proprii de existenţă, sau fiind
prost remuneraţi, respectiv nivelul scăzut al ajutoarelor de
şomaj;
2. Salariile tinerilor sunt mai mici decât salariul mediu
stabilit, ei ocupând posturi mai prost plătite, nebeneficiind
de sporuri de vechime în muncă substanţiale;
3. Reducerea cheltuielilor la capitolul protecţie socială şi
inflaţia au dus la scăderea capacităţii de cumpărare, a
prestaţiilor destinate tinerilor: alocaţii, burse etc.;
4. Condiţiile restrictive de acordare a burselor au avut drept
consecinţă reducerea substanţială a ponderii studenţilor
bursieri;
5. Creşterea accentuată a unor genuri de cheltuieli specifice
tineretului (chiria la particular, cazarea în cămin, masa la
cantină, vestimentaţia la modă etc.);
6. Nevoia unor cheltuieli sporite prilejuite de întemeierea
unui nou cămin (locuinţă, mobilă etc.). Aceste cheltuieli
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determină pe mulţi tineri să-şi restrângă consumul sau
chiar să contracteze împrumuturi împovărătoare;
7. Sprijinul din partea părinţilor rămâne esenţial pentru tineri.
Însă, în perioada actuală, şi această capacitate a familiei de
a-şi ajuta copiii a scăzut, devenind un factor ce contribuie
la deteriorarea standardului de viaţă al tineretului.
Totuşi, perioada de tranziţie a creat şi unele oportunităţi ce
contrabalansează tendinţa de scădere a nivelului de trai:
posibilitatea de a se lansa în afaceri, de a lucra la unele
întreprinderi private, de a avea surse suplimentare de venit.
O problemă a tinerilor o constituie spaţiul locativ,
problemă care a luat proporţii de masă, deoarece astăzi a scăzut
(sau a dispărut completamente) numărul de locuinţe date în
exploatare. Totodată, mărimea salariului mediu nu le permite
tinerilor să-şi cumpere locuinţe proprii.
Odată cu încheierea căsătoriei, neexistând soluţii eficiente
de rezolvare a problemei spaţiului locativ, problema se va
agrava şi mai mult, decalajul dintre cerere şi ofertă devenind tot
mai pronunţat.
Rezultatele cercetărilor sociologice denotă că cea mai
mare parte din tineret dispune de anumit spaţiu locativ. Astfel,
fiecare al doilea chestionat a menţionat că locuieşte în casa
părintească, fiecare al cincilea – în apartament particular.
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40% din tinerele familii locuiesc împreună cu părinţii. Circa
25% din cei chestionaţi nu dispun de locuinţă proprie, 12% au
apartamente care se află în posesia primăriei sau întreprinderii,
organizaţiei, 6,3% închiriază un apartament sau odaie la
particulari, 4% au indicat că au o odaie în cămin.
Ponderea celora care au casă particulară este mai mare la
sate (82%) şi mai mică în municipii (19%) şi oraşe (49%).
Înrăutăţirea condiţiilor de trai afectează dispoziţia
tineretului, bunul lor simţ. Astfel, numai 16% din tineri afirmă
că au dispoziţie bună, 52% - nici bună, nici rea şi 32% - proastă.
În continuare vom examina soluţiile posibile pentru
ridicarea nivelului de trai.
Reieşind din cele relatate, ar putea să apară întrebarea,
dacă în adoptarea măsurilor de protecţie socială, în crearea
legislaţiei vizând reformele economice, politice şi sociale,
prioritate trebuie să aibă generaţia tânără.
Următoarele judecăţi sunt invocate pentru a argumenta
răspunsul pozitiv la această întrebare:
1. Teama de efectele negative ale nivelului redus al calităţii
vieţii traduse în atitudini şi comportamente antisociale:
criminalitate, vandalism, droguri etc. constituie răspunsul
tinerilor marginalizaţi la adresa unei societăţi incapabile să
susţină nivelul lor de viaţă, de aspiraţii. Nerezolvarea
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problemelor tinerilor legate, în principal, de lipsa locului
de muncă, care este cea mai importantă sursă de venit, a
dus la schimbări în sistemul de valori şi aspiraţii ale
tinerilor.
2. Inutilitatea unei părţi importante a capitalului uman. Nu
trebuie uitat faptul că tinerii reprezintă un potenţial social
care merită investiţii pe termen lung prin amortizarea
costurilor în termen scurt.
Deoarece problemele tinerilor sunt, în parte, reflectare a
contextului economic general, este importantă cunoaşterea
orientărilor sistemului de politici sociale. Trei direcţii majore
sunt urmărite în adoptarea politicilor sociale faţă de tinerii
şomeri:
• politici orientate spre îmbunătăţirea pregătirii generale a
tinerilor pentru piaţa muncii;
• politici orientate spre îmbunătăţirea pregătirii profesionale
a tinerilor, prin programe de calificare şi recalificare;
• politici de creştere a numărului de locuri de muncă.
Organele de stat trebuie să acorde ajutorul necesar acelor
tineri care doresc să întreprindă o acţiune economică privată,
scutindu-i de impozite pe perioada iniţială, sprijinul legislativ
care să le asigure condiţii pentru realizarea mărfii etc.
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La fel se impune diminuarea “explodării preţurilor” prin
înviorarea şi redresarea economiei naţionale, accentul fiind pus
pe dezvoltarea preponderentă a industriei în scopul producerii
mărfurilor de calitate. În acest fel s-ar crea locuri de muncă,
preţurile ar scădea datorită circuitului valutei naţionale în ţară.
E nevoie şi de o politică socială privind asigurarea cu
spaţiu locativ. Să se acorde împrumuturi optime tinerilor pentru
ca aceştia să-şi poată cumpăra locuinţe.
Deci, ideea fundamentală pentru orientarea evoluţiei
structurii sociale, a mecanismului de transfer intergeneraţional şi
de

stratificare

intergeneraţională

priveşte

constituirea

şi

consolidarea unor procese prin care să se realizeze o cât mai
firească selectivitate a competenţelor, pe baza egalităţii şanselor
de acces social, o elită socială, politică şi economică
profesionistă şi responsabilă, distribuţia raţională a veniturilor şi
averilor, redistribuţia bazată pe necesităţile reale ale păturilor
sociale, intervenţii private şi publice de sprijin a celor aflaţi în
nevoi.
Referinţe:
1. I.Mărginean. Tineretul deceniului unu. Provocările
anilor ’90. - Bucureşti, 1996.
2. Gh.Barbu. Sărăcia şi impactul său asupra generaţiilor
tinere// Calitatea vieţii. – 1996. - Nr.1-2.
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ORIENTAREA

RELIGIOASĂ A TINERETULUI
Diana Lungu,
studentă, anul IV, Sociologie
Maria Bulgaru,
doctor habilitat, profesor universitar

Locul şi rolul religiei în societatea contemporană prezintă
interes pentru orice om, indiferent de vârstă, sex, profesiune şi
alte deosebiri. Concomitent, chiar şi printr-o observaţie
empirică, necălăuzită de metodele ştiinţei, se constata că starea
de religiozitate nu este bunul spiritual care necesarmente
caracterizează astăzi individul şi nu are o importanţă
primordială.
Ca păstrători a ceea ce se numeşte tradiţional “credinţa
strămoşească” sunt mai degrabă generaţiile vârstnice, tineretul
manifestând o vădită indiferenţă faţă de credinţele şi ritualurile
religioase. Să vedem, deci, care este atitudinea adevărată a
tineretului faţă de religie. Tineretul de azi se confruntă cu o
multitudine de probleme. Fiecare tânăr caută să-şi găsească o
autoritate, o persoană în care ar avea încredere. De aceea în
majoritatea cazurilor caută să adere la vreo grupare unde tânărul
ar putea să se afirme şi unde s-ar simţi bine. Adesea însă ajung
la concluzia că şi-au făcut prea multe iluzii despre această

44

grupare şi, cuprinşi de dezamăgire, se avântă în căutarea altor
drumuri. Întrebările ce îi preocupă pe majoritatea tinerilor sunt:
• Care este scopul vieţii ?
• Încotro merge lumea?
• Mai am un viitor?
• Cine ne poate oferi o orientare demnă de încredere?
Există, desigur, multiple şi diverse răspunsuri la aceste
întrebări. O parte din tineri consideră totuşi că Dumnezeu i-ar
putea orienta în viaţă sau chiar le-ar putea soluţiona
problemele personale. Dar în căutarea lui Dumnezeu mulţi
din ei ajung să fie incluşi în grupări pseudoreligioase precum
sunt, de exemplu, organizaţiile Moon, Bahai, Sataniştii şi
altele care le schimbă atitudinea faţă de mediul înconjurător
şi relaţiile lor cu oamenii.
Fireşte, fiecare tânăr are libertatea de a-şi alege religia,
modul

de

caracteristicilor

legătură

cu

personalităţii

Dumnezeu,
sale.

corespunzător

Unele

organizaţii

religioase, practicând lipsa de “transparenţă,” înşelarea
conştientă şi deliberată, atrag tinerii în asociaţii, grupuri,
conjuncturi pe care ulterior aceştia le regretă.
O asemenea situaţie este rezultatul unui şir de schimbări
sociale. Astfel, modernizarea şi tranziţia spre economia de piaţă
este însoţită de un accentuat proces de instabilitate demografică.
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Vechile comunităţi, mai ales cele săteşti, unde tradiţia religioasă
era mai puternică, îşi pierd populaţia tânără. Noile condiţii de
viaţă ale celor plecaţi, preponderent vulnerabile, insatisfacţiile,
dificultăţile de integrare contribuie la sărăcirea vieţii spirituale,
la epuizarea înclinaţiilor spre puritate, sublim, sacru.
Se creează impresia că viaţa este brutală, morala este în
declin, iubirea aproapelui este ineficientă, grija părintească
pentru orfani, bătrâni, copiii în dificultate e tot mai greu de
îndeplinit. Oamenii resimt ruptura adâncă dintre dorinţe,
trebuinţe şi posibilitatea satisfacerii lor. Cei abandonaţi, singuri,
lipsiţi de afecţiune şi înţelegere, se refugiază adesea în secte,
unde, chiar dacă şi iluzoriu, găsesc pentru început răspunsuri la
asemenea trebuinţe. Interesul pentru adeziunea la o sectă
sporeşte în special în perioadele tranzitorii ale vieţii personale.
Adolescenţa, prin particularităţile sale, căutările şi instabilitatea
ce o caracterizează, curiozitatea, dorinţa de aventură şi
libertinism, este o perioadă ce tatonează şi variante de
religiozitate sectantă. Tendinţe de apropiere de secte se observă,
de asemenea, în timpul trecerii de la şcolarizare la încadrarea în
câmpul muncii.
În continuare vom enumera cultele şi comunităţile
religioase existente în Moldova în 1998, indicând doar pentru
unele din ele numărul de tineri, pe care l-am aflat de la
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comunităţile în cauză. Departamentul cultelor a refuzat să dea
informaţii referitor la numărul membrilor din comunităţile
religioase. Aşadar, la 1 ianuarie 1998 în Moldova erau
înregistrate următoarele:
a) COMUNITĂŢI RELIGIOASE
1. Biserica Ortodoxă din Moldova - 989 de biserici, din
care 24 mănăstiri şi 9 schituri. Aproximativ 95% din
cetăţenii Moldovei sunt ortodocşi.
2. Eparhia Bisericii Ortodoxe Ruse - 16 parohii şi o
mănăstire.
3. Administratura

Apostolică

a

Bisericii

Romano-

Catolice - o congregaţie, 9 parohii şi 6 filiale. Confesiunea
numără 15 mii persoane.
4. Religia Mozaistă - 9 comunităţi religioase.
5. Uniunea Bisericilor Creştinilor Evanghelişti-Baptişti 301 comunităţi religioase, 22000 de credincioşi, 4000 de
tineri în Moldova, 1000 în Chişinău.
6. Uniunea Bisericilor Credinţei Evanghelice (cultul
penticostal) - 170 biserici locale.
7. Biserica Adventiştilor de Ziua a Şaptea - 113 parohii,
aproximativ 9000 adventişti.
8. Comunitatea de Creştini ai lui Dumnezeu de Ziua a
Şasea (sâmbotiştii) - o singură comunitate religioasă.
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9. Organizaţia Religioasă a Martorilor lui Iehova 130 adunări, inclusiv studenţii Bibliei - 2 comunităţi.
Organizaţia are 16000 adepţi.
b) GRUPĂRI RELIGIOASE
1. Parohia Bisericii Apostolice - o parohie şi mai multe
lăcaşuri sfinte cu aproximativ 5000 credincioşi armeni.
2. Uniunea Comunităţii Creştinilor Spirituali Molocani 70 persoane.
3. Biserica Nouă Apostolică - peste 2000 cetăţeni.
4. Societatea Conştiinţei Krişna
5. Comunitatea Bisericii Păcii (presbitienii) - 60 membri.
6. Cultul Bahai - 250 adepţi în 1998, 450 în 1999.
7. Biserica Biblică - 300 persoane.
8. Biserica Ultimului Testament - 3 organizaţii cu un
număr de 100 membri.
9. Unitatea Evreilor Mesianici - 100 persoane.
10. Uniunea

Bisericilor

Creştine

Libere

(cultul

charismatic) - 2 organizaţii religioase, peste 1000
persoane.
11. Biserica lui Moon.
CULTE ANTICREŞTINEŞTI
Vom numi doar unele din aceste organizaţii care sunt
solicitate într-o măsură mai mare de tineri:
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Mooniţii - una din cele mai influente culte. Misionarii
bisericii lui Moon au început să activeze în Moldova din
primăvara anului 1993, organizând seminare pentru tineret la
liceele "Dante Alighiere", "Mircea Eliade", la USM şi alte
instituţii.
Din 1993 adepţii lui Moon au înregistrat la Chişinău 3
organizaţii mooniste:
• Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume.
• Federaţia Femeilor pentru Pace în Lume.
• KARP

-

Asociaţia

Studenţească

pentru

Studierea

Principiului.
Tinerii sunt atraşi în aceste secte prin proiectele ce le
propune Moon, folosind tehnici de influenţă asupra psihicului,
transformându-i în veritabili "zomby", pentru a-i folosi în
activităţile lor comerciale sau de alt gen. Ultima vizită a lui
Moon a avut loc la 23 mai 1999. Influenţa acestei secte creşte
din ce în ce mai mult în Moldova.
Bahai - uneori această credinţă este musulmană, alteori o
nouă religie sau o sinteză a religiilor existente. Bahai îl recunosc
pe Baha u llah ca ultimul profet de Dumnezeu. Această credinţă
îşi are originile în sudul Persiei, începând cu 1874. Baha u llah
recomandă 3 rugăciuni, dar obligatorie, zilnic, este una. Credinţa
e răspândită astăzi în 214 ţări, având peste 5 mln credincioşi.
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Krishna - în comunitatea lor se încadrează mai mulţi
tineri. Ei se îmbracă în costume portocalii de călugări, se rad pe
cap păstrând doar o şuviţă subţire de păr în creştet. În centrul
preocupărilor lor este studierea vedelor.
Sataniştii - prezintă cel mai mare pericol pentru tineri.
Această sectă e compusă numai din tineri care sunt lăsaţi de
părinţi să-şi trăiască viaţa după bunul lor plac. Dacă îi întrebi ce
au de ales, îţi răspund că în aşa mod ei caută adevărul, sensul
vieţii. În realitate, însă, majoritatea nici nu ştiu ce presupune
noţiunea de "satanist". O fac doar pentru a părea extravaganţi şi
pentru a uimi pe cineva. Susţinătorii înrăiţi ai dogmei afirmă că
în fiecare om sălăşluieşte diavolul. Prin cele mai murdare lucruri
ei propagă răul şi violenţa.
Întreaga filosofie satanică este exprimată printr-un rit
special intitulat "Liturghia neagră". Membrii sectei sunt în
număr de 13 persoane îmbrăcaţi în haine lungi negre. Sunt tineri
între 15-19 ani. Cel mai groaznic moment al ritualului este
răstignirea pe cruce a unei fete peste care se varsă sângele unor
animale sacrificate. La început ei îi atrag pe tineri prin muzica
Rock, apoi urmează băuturile şi, în sfârşit, practicarea acestor
ritualuri.
Pentru a determina mai corect care este rolul religiei în
viaţa tinerilor, au fost realizate câteva interviuri cu diferite
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persoane de cult religios. Astfel, au fost intervievaţi un preot
ortodox de la Catedrala Naşterii Domnului, un preot catolic, un
predicator de la biserica baptistă "Isus Salvatorul" şi un membru
din comunitatea Bahai.
Aducem în continuare răspunsurile date de ei la câteva
întrebări.
La întrebarea:
Tinerii de azi sunt cointeresaţi de a-l cunoaşte pe
Dumnezeu? - toţi au răspuns "Da", în afară de predicator. În ceea
ce priveşte religiozitatea în viaţa tinerilor, toţi au răspuns că ea
trebuie să aibă o importanţă primordială.
La întrebarea:
Cărui fapt se datorează multitudinea de secte în Republica
Moldova şi dacă prezintă un pericol pentru tineri? - am primit
răspunsuri diferite: doi din ei au menţionat că e o influenţă ce
vine din Occident, predicatorul a răspuns că e necunoaşterea lui
Dumnezeu şi a lui Isus, iar preotul catolic a spus că toate
religiile sunt bune dacă proclamă pacea, dragostea între oameni
şi credinţa adevărată în Dumnezeu.
Deşi la unele întrebări răspunsurile au fost diferite, ei toţi
au fost de părerea că tinerii trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu
şi că anume credinţa rezolvă o parte din probleme cu care se
confruntă ei astăzi.
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Cunoscându-l pe Dumnezeu ei nu vor mai fi violenţi, s-ar
reduce numărul delicvenţilor minori ş.a. Ei au fost de părerea că
studierea religiei prezintă acelaşi interes ca şi orice alt domeniu
de care se preocupă ştiinţa.
Fenomenul religios contribuie, desigur, la conştientizarea
condiţiei noastre actuale. Dar el trebuie ferit de denaturări,
pseudointerpretări, exagerări. În forma ei firească morala
creştină facilitează purificarea societăţii şi a membrilor săi,
integrarea socială mai eficace a individului.
Referinţe:
1. N.Zotreanu. Religia – o valoare substitut? //Calitatea Vieţii.
- 1994.-Nr.5.
2. M.Weber. Sociologia religiei. - Bucureşti, 1998.
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Ultimul

deceniu

a

desemnat

o

noua

filă

in

comportamentele nupţiale si prenupţiale. Declinul economic a
creat fenomenul pauperizării populaţiei, presupunând alte
obiceiuri, norme de trai care au atacat într-un mod violent
securitatea familiei. Modificarile socio-economice au dus la
generarea unor noi fisuri în structura familiei tradiţionale. Se
simte o remodificare a normelor morale, a stilurilor de educaţie,
a tipurilor de familie. Uniunile consensuale sau coabitările
premaritale, menajele monoparentale, celibatul etc. devin
concurente potenţiale mariajelor. Diminuarea tradiţiilor duce la
scindarea vechilor norme, restricţii, pregătind terenul pentru
altele noi. Familia a intrat in criză - criză dictată de 3 factori
preponderenţi:
• scăderea nivelului de trai;
• mutaţiile din cadrul valorilor;
• scăderea suportului social sau lipsa protecţiei sociale.
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Suferă schimbări continue obiceiurile sexuale, conjugale si
familiale. Se contureaza tot mai evident că fidelitatea conjugală
şi castitatea prenupţială pot deveni unice in evoluţia timpului.
Conform cercetărilor efectuate de Georgeta Ghebrea la
începutul anilor ‘90 în România, s-a stabilit că cel mai des
coabitează informal adolescenţii (sau studenţii) şi intelectualii.
Aceasta se întâmpla din mai multe motive. Una din cauze este
că maturii, fiind înglobaţi în sistemul vechi de valori, deosebit
de greu percep modificările ce se petrec în noua generaţie, de
aceea în ultimul timp familia şi-a pierdut deosebit de mult din
funcţia educativă.
Scopul pe care mi l-am propus să-l realizez este de a
depista problemele de fond cu care se confruntă una dintre cele
mai vulnerabile pături sociale, ADOLESCENŢII, priviţi prin
prisma familiei moldoveneşti.
Ultimii ani au generat o creştere continuă a numărului de
familii defavorizate. Astăzi, copilul în familie a devenit factorul
decisiv care contribuie la creşterea gradului de sărăcie. Conform
Raportului Naţional asupra Dezvoltării Umane în Republica
Moldova (1999), sub pragul sărăciei se află:
• 36,4% - familii cu 4 şi mai mulţi copii;
• 25% - familii cu 3 copii;
• 24,4% - familii cu 2 copii;
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• 17,8% - familii cu un singur copil.
Odată cu apariţia primului copil, riscul de a deveni sărac
creşte de 2 ori, de 2,2 ori - odată cu apariţia celui de-al doilea
copil şi de 3 ori - odată cu naşterea celui de-al treilea copil.
Adolescentul necesită o atenţie deosebită în perioada sa de
maximă fragilitate, însă suportul psihosocial, moral si financiar
din partea părinţilor de multe ori lipseşte. În 24% din familiile
defavorizate şi 11,5% din familiile obişnuite nu are cine sau
când să se ocupe suplimentar cu copiii. În rezultat:
• 52% din adolescenţii până la 15 ani sunt nevoiţi să
practice diverse activităţi de câştig în detrimentul
şcolarizării;
• fiecare al 10-lea copil abandonează şcoala pentru o
anumită perioadă de timp;
• 70% din familii au declarat că nu posedă bani pentru a
achita taxele şcolare.
Tot mai mulţi copii sunt privaţi de dreptul de a merge la
şcoală din cauza sărăciei. Ei au început să fie exploataţi de
grupările criminale în calitate de cerşetori, în rândul lor a luat
proporţii prostituţia. Conform datelor Ministerului Afacerilor
Interne:
• 12 la suta din infracţiuni au fost săvârşite de elevi;
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• 54 la sută din infracţiuni au fost săvârşite de minorii
neşcolarizaţi;
• 6 la sută din infracţiuni au fost săvârşite de elevii şcolilor
profesional-tehnice.
Cauzele creşterii criminalităţii în rândul adolescenţilor
sunt:
• consumul excesiv de alcool;
• vârsta critica a copiilor;
• supraexcitarea sistemului nervos.
Drept rezultat: fiecare al 7-lea copil a săvârşit infracţiuni
în stare de ebrietate; 594 de minori au luat parte la infracţiuni în
grup.
În prezent, la Dispensarul Narcologic sunt înregistraţi doar
15-20% din efectivul total al populaţiei care se droghează.
Jumătate din ei sunt cuplaţi în familii. Cel mai stresant este
faptul că 800 de copii din aceste familii (doar din Chişinău) se
droghează şi ei. Este un fenomen care pune în pericol fondul
genetic al întregii societăţi.
O altă problemă, deosebit de acută, este lipsa unei educaţii
sexuale în familie şi în şcoală.
O treime din adolescenţii de până la 16 ani au experienţă
sexuală. Jumătate din ei nu au utilizat nici o metodă de
contracepţie.

Informarea

adolescenţilor
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în

problemele

sexualităţii şi protejării sănătăţii reproductive se petrece în mod
difuz şi sporadic. Cercetarea efectuată de membrii Asociaţiei de
Planificare a Familiei în 1996 denotă următorul tablou:
• 22,3%

din

adolescenţi

primesc

informaţii

despre

dezvoltarea sexuală şi relaţiile sexuale din literatura şi
filmele porno;
• 16,9% din familie;
• 15,6% din mass-media;
• 15,6% de la prieteni;
• 14,7% din şcoală etc.
Ca urmare, sunt semnalate tot mai frecvent (la Centrul
Mamei şi Copilului) cazuri de naşteri nedorite la mamele
adolescente. Fenomen ce contestă încă o dată marginalizarea
societăţii moldave.
Conform datelor furnizate de Centrul Mamei şi Copilului:
• 50% din sarcini sunt întrerupte prin avort;
• 20% din sarcini se soldează cu naşterea unui copil
neplanificat;
• 10% din adolescente întrerup prima sarcină.
Nefiind protejată şi preîntâmpinată, activitatea sexuală
precoce presupune costuri şi daune enorme. Prin urmare:
• 80% din copiii nou-născuţi la o vârstă prematură sunt cu
diverse patologii: malformaţii, handicap fizic, mental etc.
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• fiecare al IV-lea copil de până la un an moare din cauza
igienei inadecvate în familie.
Chiar dacă o naştere neplanificată duce la cuplarea oficială
a tinerilor, uniunea lor este instabilă şi difuză, care de multe ori
se soldează cu divorţul. Iar divorţul nu este altceva decât o
contestare târzie a unui eşec. Oricare ar fi motivul naşterii unui
copil neplanificat, cert este că acest copil este pus din start într-o
situaţie de dezavantaj. Pe de o parte, părinţii nu sunt pregătiţi
psihologic pentru responsabilitatea naşterii copilului; pe de altă
parte, resursele familiei sunt inadecvate pentru întreţinerea unui
copil.
De multe ori, anume acest moment este cauza separării
soţilor, fapt ce duce la creşterea rapidă a familiilor
monoparentale. Generarea lor provoacă creşterea substanţială a
gradului de sărăcie. Un singur părinte nu este în stare să asigure
resursele necesare unei familii pentru un trai decent. În prezent,
23,5% din totalul familiilor monoparentale se află sub pragul
sărăciei.
O altă tristă realitate este că cel mai des îşi abandonează
copiii mamele adolescente. Se petrece o excludere a “copiilor de
către copii”, şi ea va dura atât timp cât statul va considera că
este inutil să intervină în viaţa mamelor tinere.
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O a treia cauză asupra căreia aş vrea să insist este
maltratarea copiilor în familie.
Este dificil de a estima numărul de copii maltrataţi în
familie din cauza rezervelor fireşti ale copiilor de a răspunde
cinstit la întrebarea în cauză. În Moldova nu există date la acest
capitol, cu excepţia doar a câtorva cazuri semnalate în presă.
Însă, la nivel mondial, conform calculelor efectuate de
cercetătorii americani, avem următoarea imagine a maltratării:
• anual, circa 2 milioane de copii cad victimă violenţei în
familie;
• peste 2000 din ei îşi pierd viaţa ca urmare a acestei
violenţe;
• mai mult de un milion de copii sunt ameninţaţi zilnic cu
arma de foc sau cuţitul;
• cel mai des cad victimă violenţei în familie băieţii;
• circa 24% din victimele maltratate în familie sunt copiii în
vârstă de 13 – 17 ani.
S-a stabilit că în marea majoritate a cazurilor violenţa se
aplică în familiile psihic instabile sau care nu pot face faţă unor
probleme insurmontabile.
Una din formele grave ale maltratării în familie este
incestul. Cercetătorii americani susţin că pentru fiecare caz de
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incest raportat există alte 20 de cazuri neraportate. Estimările
aproximative arată că:
• circa 90% din cazurile de incest implică tatăl şi fiica;
• circa 10% implică relaţiile homosexuale dintre tată şi fiu.
Vârsta medie a copiilor care cad victime ale actelor de
incest este de 11–13 ani, o vârstă fragedă la care copiii nu au
nici o capacitate de discernământ şi nici puterea de a se opune.
Orice act de maltratare în familie aduce cu sine grave
prejudicii vieţii de familie.
Reuben Hill şi Evelyn Duvall, iniţiatorii teoriei fazelor
familiei, au enunţat că omul îşi formează concepţia despre lume
în copilărie. Cum va fi un copil la maturitate poate fi prognozat
din primii 10 ani de viaţă ai copilului.
Nu ne rămâne doar să cugetăm şi să decidem corect…
Referinţe:
1. V.Niţescu. Adolescenţa. – Bucureşti, 1986.
2. M.Stoian. Adolescenţa – o primejdie ? – Bucureşti, 1968.
3. L.Bauman, R.Richie. Adolescenţii o problemă, părinţii un
necaz. – Oradea, 1995.
4. Experienţa de viaţă a adolescenţilor.//Revistă de cercetări
sociale.- 1994.- Nr.3.
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PROBLEME DE CONSTITUIRE A CUPLURILOR
TINERE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Anastasia Barbărasă,
studentă, anul II, Sociologie
Marcela Dilion,
lector

Însoţind omul în întreaga lui existenţă familia s-a dovedit
a fi una dintre cele mai vechi şi mai stabile forme de comunitate
umană, cea care asigură menţinerea speciei, evoluţia şi
continuitatea vieţii sociale.
Specialiştii cercetează cu interes sporit familia tânără
modernă, fiindcă ea este parte componentă a societăţii şi joacă
un rol fundamental în perpetuarea generaţiei, în educarea
copiilor etc. Astfel, ca definiţie, familia tânără constă dintr-un
cuplu, cu sau fără copii, care au trăit împreună nu mai mult de 5
ani, iar vârsta soţilor nu depăşeşte 30 de ani.
Schimbările ce se produc în perioada de trecere la
economia de piaţă afectează diferite pături, grupuri sociale,
indiferent de vârstă, gen, profesie, naţionalitate. În mod deosebit
ele lovesc asupra tinerilor care vor să-şi creeze familie. De rând
cu factorii economici, materiali, sociali, într-o nouă ipostază se
manifestă şi factorii pur personali. În noile condiţii destul de
dificile familia nou-creată este impusă să-şi poarte grijă de una
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singură de existenţa şi prosperarea sa, ajutorul din partea statului
în acest caz fiind minimal. Astfel, apar anumite dificultăţi în
acomodarea la traiul în comun, mai ales atunci când între tineri
există unele ne-coincidenţe, divergenţe în comportament şi
activitatea familială, individuală.
Transformările ce au loc în cadrul unui cuplu tânăr trebuie
privite prin prisma transformărilor social-economice şi politice
care au loc în republică şi a consecinţelor lor nefaste care prea
mult durează.
În condiţiile actuale la problemele obişnuite ale familiei
tinere, perioada de acomodare a celor doi care au încheiat-o,
când are loc cizelarea caracterelor, organizarea vieţii de familie
etc., se adaugă şi altele având caracter social, psihologic şi
material. Declinul economic, deficitul locurilor de muncă,
şomajul, inflaţia în creştere – toate acestea se răsfrâng negativ
asupra funcţionării şi organizării tânărului cuplu. În primul rând,
nu-i permite să funcţioneze în albia normalului proasta
alimentaţie. Aici ar fi binevenită o analiză a consumului de
produse pe cap de locuitor: consumul de carne a scăzut de la 54
kg în 1985 la 25 kg în 1997, consumul de lapte - de la 294 l în
1985 la 154 l în 1997, consumul produselor de panificaţie - de la
173 kg la 127 kg.
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O altă problemă cu care se confruntă cuplurile tinere este
asigurarea cu spaţiu locativ. Situaţia la acest capitol continuă să
se agraveze pe zi ce trece. În prezent sunt luate la evidenţă
pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative un număr mare de
familii. Situaţia s-a agravat mai ales în mun. Chişinău, unde
circa 25 mii de familii locuiesc în cămine, condiţiile de trai
nefiind dintre cele mai bune, iar 2 mii de familii locuiesc în
încăperi avariate. Ce să facă ele când salariul mediu pe ţară este
de circa 190 lei, iar construcţia unui apartament cu 2 camere se
estimează la 10-15 mii dolari SUA (1997)?
Astfel, lipsa resurselor materiale, lipsa condiţiilor de trai,
de creştere şi educare a copiilor au dus la scăderea numărului de
căsătorii şi creşterea numărului de divorţuri, consecinţele fiind
reducerea sporului natural.
Perioada anilor 1990-1999 se caracterizează printr-o
scădere a numărului de căsătorii şi o creştere a numărului de
divorţuri, apogeul fiind atins în 1992, an în care criza economică
s-a acutizat.
Dacă e să ne referim la numărul de divorţuri în cadrul
familiilor tinere, vom observa că acesta este mai mare la
familiile care au trăit împreună timp de un an sau de la 1 până la
4 ani. Cauza principală este apariţia primului copil, care cere
cheltuieli în plus.
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Tabelul !. Căsătorii-divorţuri în Republica Moldova

Nr. de
căsătorii

Nr. de
divorţuri

Căsătorii
la 1000
locuitori

Divorţuri
la 1000
locuitori

1990

40809

13135

9,4

3,0

629

4118

1991

39609

13879

9,1

3,2

740

4313

1992

39340

14821

9,0

3,4

814

4463

1993

39469

14468

9,1

3,3

669

4502

1994

33742

13811

7,8

3,2

587

4506

1995

32775

14617

7,5

3,4

484

4752

1996

26089

13440

6,0

3,1

399

4232

1997

22100

10100

6,1

2,8

-

-

13600

7900

5,0

2,9

-

-

9200

4600

5,1

2,5

-

-

1998
(sem.I)

1999
(sem.I)

Divorţuri
în familii
până la
1 an
Divorţuri
în familii
de la 1
până la
4 ani

Anul

în perioada anilor 1990-1999

Pentru perioada primului semestru al anilor 1998 şi 1999
s-a observat o uşoară scădere a numărului de divorţuri şi o
creştere a numărului de căsătorii (vezi tabelul de mai sus). De la
începutul anului 1998 au fost înregistrate 13,6 mii căsătorii (cu
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513 mai puţin comparativ cu ianuarie-septembrie 1997), rata
nupţialităţii constituind 5 căsătorii la 1000 locuitori. Divorţurile
au fost în număr de 7,9 mii (cu 307 cazuri mai mult decât în
perioada respectivă a anului 1997), rata fiind de 2,9 %.
În primul semestru al anului 1999 au fost înregistrate
9,2 mii căsătorii (cu 0,4 mii mai mult comparativ cu ianuarieiunie 1998), rata nupţialităţii constituind 5,1 căsătorii la
1000 locuitori. În această perioadă numărul divorţurilor a fost de
4,6 mii (cu 858 cazuri mai puţine decât în primul semestru al
anului 1998), rata fiind de 2,5 divorţuri la 1000 locuitori.
Există şi alte cauze care duc la creşterea divorţurilor şi
conflictelor în familie. Multe din ele ar putea fi depăşite dacă
tinerii în perioada dinaintea căsătoriei s-ar familiariza cu viaţa
de familie şi problemele impuse de ea. Aici un rol mare le revine
părinţilor, deoarece aceştia ar putea să le ofere informaţii şi să le
dea careva sfaturi în ceea ce priveşte viaţa de familie.
Conflicte serioase apar şi din cauza intereselor sociale
diferite ale tinerilor, necunoaşterii rolurilor fiecăruia. Astfel,
cercetările au arătat că din 10 fete 8 sunt convinse că, când se
vor căsători, soţul le va ajuta în totul, însă rămân profund
dezamăgite după ce se căsătoresc.
În comparaţie cu cele anterioare, generaţiile de astăzi au
pierdut speranţa în ziua de mâine, într-un viitor mai fericit şi mai
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sigur. De aceea în prezent se observă o tendinţă a tinerilor de a
nu se căsători, ci de a trăi în uniuni consensuale, sau libere.
Aceasta şi este una din cauzele care duc la scăderea natalităţii.
În urma efectuării unor sondaje s-a observat că tinerii
însurăţei nu se gândesc la apariţia unui copil, susţinând că “nu
sunt siguri nici chiar în aceea dacă mâine vor avea bani pentru
pâine”. Unii tineri au subliniat că doar cu ajutorul părinţilor o
vor putea-o scoate la capăt dacă în familie va apărea copilul.
Aducem ca exemplu unele date referitor la rata natalităţii: dacă
în 1985 la 1000 de locuitori s-au născut 21,5 copii, apoi în 1997
- numai 12,5 copii. Astfel, în această perioadă sporul natural a
scăzut de la 10,6 în 1985 la 0,7 în 1997.
O cauză care a dus la scăderea sporului natural a fost şi
este situaţia extrem de precară privind ocrotirea mamei şi a
copilului, în special a mamelor tinere. Or, aceasta are deja
repercusiuni incurabile pentru ziua de mâine a naţiunii. În
ultimii ani a început să crească cu ritmuri sporite morbiditatea
gravidelor, 60 la sută dintre ele suferind de diverse maladii
cronice şi de anemie. Sănătatea mamelor este şubrezită şi din
cauza numărului excesiv de avorturi. Uităm sau ignorăm axioma
potrivit căreia o mamă bolnavă nicidecum nu poate da viaţă unui
copil sănătos. Anume de aceea foarte mulţi copii suferă de
avitaminoză, anemie, boli contagioase ale organelor sistemului
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respirator etc. Situaţia e agravată şi de faptul că în ultimii ani
numărul naşterilor la domiciliu s-a dublat, în creştere fiind şi
cazurile de abandonare a copiilor în maternităţi.
Metamorfozele social-politice ce au loc în ultimii ani în
societatea noastră au influenţat mai mult negativ starea de spirit
a populaţiei, inclusiv a familiei. Există 3 domenii principale ale
activităţii oamenilor: familia, munca şi viaţa civică, ele
determinând cele 3 roluri importante ale omului. Îmbinarea
optimă a acestor roluri este o condiţie primordială a dezvoltării
armonioase a individului uman, a formării lui.
Trecând de la teorie la practică, la viaţa concretă a
cetăţenilor republicii, a familiei în parte, vom constata cu mare
tristeţe că în ultimii ani s-a produs un mare decalaj în toate
aceste domenii ale activităţii umane, generat de schimbările
social-politice şi de drastica criză economică. Casa, oricât de
bogată şi frumoasă ar fi, înseamnă întâi de toate familie. Acolo
unde nu e familie, nici casă nu e.
Referinţe:
1. Anuarul statistic al Republicii Moldova 1990 – 1997 .
2. Lisa Parkinson. Separarea, divorţul şi familia.
– Bucureşti, 1993.
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CONCUBINAJUL
(coabitarea consensuală sau uniunea liberă)
Iuliana Bujac,
studentă, anul II, Asistenţă Socială
Zinaida Chitoroagă,
doctor, conferenţiar universitar

Concubinajul reprezintă un model de asociere a cuplurilor,
un mod de a trăi împreună în afara familiei nucleare. El
realizează majoritatea funcţiilor cuplurilor căsătorite şi se
confruntă cu aceleaşi probleme.
După 1970, atât în Europa, cît şi în SUA, preferinţa pentru
concubinaj a devenit atât de frecventă, încât a zdruncinat destul
de puternic atitudinile sociale stereotipe care blamau – până nu
demult – acest mod de convieţuire. Cu alte cuvinte, deceniul opt
ar putea marca – în istoria psihosocială a familiei – momentul
critic al profilării fără precedent a uniunilor libere. Cuplurile,
deşi păstrează nostalgia unei solidarităţi afective şi sociale
definitive, se reorientează în spiritul păstrării unei disponibilităţi
cvasipermanente, a unei autonomii personale, considerate
importante pentru autenticitatea vieţii de cuplu.
Popularitatea unei astfel de relaţii are la bază o multitudine
de cauze ce pleacă fie de la conştientizarea faptului că uniunea
liberă este un mod mai economic, mai plăcut şi mai confortabil
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de a trai împreună, fie de la dorinţa unei relaţii intime
emoţionale nesubordonate vreunui contract legal. La aceasta se
adaugă, fireşte, satisfacerea trebuinţelor sexuale la un nivel
superior. Astfel, opţiunea pentru concubinaj încearcă să satisfacă
prin conjugare nevoia de dependenţă şi identificare cu cea de
autonomie, angajând implicarea afectivă plenară, negând
aspectul contractual al relaţiei şi exaltându-l pe cel al libertăţii şi
plenarităţii de manifestare, pe măsura satisfacţiei mutuale şi a
nevoilor autentice de a fi împreună.
Însă, se pare că nevoia de iubire, comunicare şi valorizare
a Celuilalt şi a Sinelui depăşeşte în intensitate şi devine
prioritară în raport cu cea de securitate şi solidaritate socioeconomică, chiar într-o lume care – în general – pune la grea
încercare posibilitatea de satisfacere a acesteia din urma. Altfel
spus, cuplul decis pentru concubinaj optează pentru calitatea
relaţiei în defavoarea durabilităţii sale cu orice preţ.
Sesizăm în această opţiune a cuplurilor tinere pentru
coabitare o disociere între statusul familial şi rolul exercitat în
fapt. Negarea statusului pare să declanşeze în mod compensator,
deliberat, o reevaluare şi o îmbogăţire a rolului de partener şi, nu
de puţine ori, chiar şi a celui de părinte.
Putem

intui,

dincolo

de

aparenţa

acestei

opţiuni

alternative, protestul subtil şi refuzul mascat al unei societăţi
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constrângătoare, incerte şi decepţionate în ansamblul ei. Este
aici, fără îndoială, un semnal de alarmă în privinţa raporturilor
disfuncţionale, poate bolnave, dintre individ şi societate. Sau
poate că normele şi valorile pragmatice ale sistemului social, în
general, au alterat într-atât raporturile dintre sexe, încât între
tiparul de viaţă sigur şi experimentul autonom indivizii aspiră şi
se decid – cu tot mai mult curaj – pentru ultimul.
În vreme ce sub eticheta “căsătorie” unele aşteptări privind
fidelitatea mutuală devin în ultimele decenii tot mai incerte la
ambele sexe, uniunile libere propagă regula fidelităţii liber
consimţite, cu mai multă tărie chiar decât mariajul. Se produc
astfel restructurări de esenţă ale rolurilor şi relaţiei dintre cele
doua sexe, simultan şi paradoxal, în cadrul uniunilor libere – pe
de o parte, în cadrul căsătoriei – pe de alta. În speranţa unei
“creşteri calitative a relaţiei”, cei care optează pentru căsătorie o
fac adesea sub spectrul resemnării sau al temerii de devitalizare,
inautencititate şi degradare în timp, proiecţia posibilelor
infidelităţi crescând “vigilenţa” tinerilor căsătoriţi chiar din
momentul în care “contractul” s-a comis.
Care

ar

fi

avantajele

concubinajului?

Majoritatea

specialiştilor (J.Coleman, M.Rotrin etc.) insistă asupra acestora:
• satisfacţie sexuală crescută, o mai mare autodeschidere,
comparativ cu cuplurile de îndrăgostiţi care nu coabitează;
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• o mai mare posibilitate de a se înţelege pe ei înşişi, această
“formulă” evitând bruiajele şi parazitările, atât de
caracteristice întâlnirilor convenţionale şi curtoaziei;
• posibilitate crescută de realizare a compatibilităţii şi o
familiarizare cu modurile diverse în care partenerii
reacţionează într-o varietate de situaţii;
• dezvoltarea deprinderilor interpersonale şi încrederea în
constituirea unor relaţii strânse;
• un nivel de trai ridicat, rezultat din asocierea resurselor
economice.
Dezavantajele semnificative ar fi, însă, următoarele
(Coleman, 1988):
• limitarea prematură a experienţei “întâlnirilor”. Deşi mulţi
tineri se angajează în coabitare după parcurgerea unei
etape de “întâlniri amoroase”, există şi tineri ce intră în
concubinaj după ce au consumat un număr relativ restrâns
de întâlniri sau contacte interpersonale. Această decizie
survine din dorinţa de a depăşi dificultatea întâlnirilor
(spaţiu, timp etc.) şi de a se bucura cât mai repede de
avantajele coabitării: prietenie, sex, frecvenţa mare a
contactelor interpersonale etc.;
• perpetuarea rolului tradiţional al femeii, constând în
asigurarea

sarcinilor

domestice,
71

ceea

ce

conduce

consecutiv la unele dificultăţi în continuarea instrucţiei şi
formării pentru viitoarea carieră, la o restrângere
semnificativă a satisfacerii nevoilor proprii etc. Uneori,
coabitarea juvenilă poate fi în beneficiul bărbatului, dar
mai puţin al femeii;
• investirea emoţională inegală. Unul dintre parteneri poate
investi mai mult în relaţie, ceea ce poate antrena unele
tensiuni şi “răniri” narcisice;
• schimbări în viaţa socială a partenerilor prin reducerea
numărului de prieteni. Traiul în cuplu adesea schimbă
relaţiile fiecărei persoane cu prietenii şi cunoştinţele.
Cuplurile coabitate tind să se asocieze cu alte cupluri.
Aceasta reduce pentru fiecare partener reţeaua de suport
social, în timpul perioadelor de stres;
• complicaţiile legale, care sunt posibile în coabitare mai
mult decât în orice relaţie amoroasă. Din acest motiv,
multe state consideră ilegitimă relaţia de coabitare şi, chiar
dacă legile respective nu se bucură de prea mare audienţă,
în baza lor se aplică uneori amenzi dure şi chiar detenţie;
• dezinteresul faţă de funcţia reproductivă, ce se manifestă o
importantă perioadă de timp. Cuplul aflat într-o astfel de
situaţie îşi propune să aibă copii abia după o lungă
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perioadă de concubinaj sau, mai ales, înainte de a-şi
legaliza relaţia lor anterioară.
Concluzionând, menţionăm că uniunea liberă poate fi doar
o simplă etapă premergătoare căsătoriei sau poate fi un stil de
viaţă rezultat dintr-o opţiune de lungă durată sau definitivă.
Realitatea socială ne arată, însă, că uniunea liberă se
impune tot mai mult ca un model de convieţuire susceptibil de a
se extinde asupra întregii vieţi şi de a înlocui mariajul în toate
fazele sale.
În România a fost efectuată o cercetare a 60 de cupluri
studenţeşti care coabitau. Sintetizând elementele principale ce
pot fi desprinse în urma acestei cercetări, s-au reţinut
următoarele:
1. Cuplul studenţesc se află într-un moment de cumpănă,
opţiunea lui neîndreptându-se clar către un stil de viaţă
(căsătoria) sau altul (coabitarea).
2. Tendinţa care se profilează este următoarea: se preferă la
început concubinajul, urmând ca, după o anumită perioadă
(ce tinde să crească), să fie căutată şi valorizată instituţia
familiei.
3. S-a observat că nu există diferenţieri semnificative, în
funcţie de sex sau zonă geografică, dar aceste diferenţieri
apar în funcţie de domiciliu. Astfel, mediul rural continuă
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să aibă o poziţie mai conservatoare în comparaţie cu
mediul urban, care este mai receptiv, mai flexibil la nou.
4. Rezultatele obţinute lasă deschisă perspectiva adâncirii
acestor investigaţii, pentru aprofundarea şi/sau verificarea
corectitudinii aspectelor prezentate.
Referinţe:
1. I.Mitrofan, N.Mitrofan. Elemente de psihologie a cuplului.
- Bucureşti, 1996.
2. M.Voinea. Psihosociologia familiei. - Bucureşti, 1996.
3. I.Mitrofan, Cr.Ciupercă. Incursiune în psihosociologia şi
psihosexologia familiei. - Bucureşti, 1998.
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SCHIMBAREA CULTURII GENURILOR ÎN
SOCIETATE PRIN INTERMEDIUL EDUCAŢIEI
TINERETULUI
Marcela Dilion,
lector

Secolul al XX-lea va fi considerat, cu certitudine, secolul
drepturilor femeilor: ele au obţinut dreptul de vot ( în 1902 - în
Australia, 1906 – Finlanda, 1913 - Norvegia, 1918 - Canada,
1919 - Germania, Polonia, 1952 - Grecia etc.), dreptul la studii,
dreptul de a-şi administra avutul independent de soţ etc.
Orologiul istoriei nu indică însă peste tot aceeaşi oră.
Inexistenţa unei esenţe umane, mai ales a uneia masculine,
conduce (binevoitor) gândul către educaţie şi influenţa ei asupra
confruntării sexiste/nonsexiste, asupra sociumului.
Apărute într-un mediu social delimitat pe genuri, noile
generaţii au preluat, în funcţie de sex, atât în mod spontan (prin
socializare), cât şi în mod impus (prin educaţie) modele de
comportament specifice genului respectiv. Iniţial, socializarea
pe genuri se realizează în familie, atât prin sesizarea, însuşirea şi
imitarea

de

către

copii

a

ţinutei,

vestimentaţiei,

comportamentului şi ocupaţiei părintelui de acelaşi sex, cât şi
prin felul în care părinţii se comportă faţă de copii sau îi
îmbracă, le amenajează camera, le oferă cadouri, le prestabilesc
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obiectivele – băieţii să reuşească prin ei înşişi cât mai
performant, iar fetele să se prezinte cât mai agreabil.
Socializarea pe genuri este continuată în grădiniţă şi
şcoală, atât prin factura jucăriilor şi jocurilor, a temelor şi
proiectelor, cât şi prin modelele ocupaţionale ale personalului
didactic: femeile - în trepte iniţiale ale învăţământului, în
discipline umaniste, prioritar afective şi în funcţii de execuţie,
iar bărbaţii - în treptele superioare ale învăţământului, în
discipline reale, prioritar logice, şi în funcţii de conducere.
Prin

toate

acestea,

copiii,

dobândind

conştiinţa

apartenenţei la unul din genuri, socializarea se transformă în
autosocializare. În acest fel, ei îşi fixează atât de mult imaginea
genului lor, încât o transformă într-un model faţă de care se
raportează ca la un sistem de referinţă şi în funcţie de care îşi
modelează personalitatea.
În acest fel, bărbaţii au dobândit trăsături tot mai definibile
ca masculine (activism, independenţă, severitate, agresivitate,
conducere), iar femeile au dobândit trăsături tot mai definibile
ca feminine (pasivitate, dependenţă, emotivitate, supunere), prin
care mediul înconjurător, prelucrat de către bărbaţi, s-a structurat
într-un mod tot mai masculin, iar mediul interior, prelucrat de
către femei, s-a structurat într-un mod tot mai feminin.
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Problemele de gen în educaţie nu sunt simple probleme ale
femeilor, ci constituente ale unei probleme mai generale legate
de natura şi procesele educaţiei. În ultimul timp se întreprind
numeroase studii şi cercetări având ca obiect inegalităţile de gen
în educaţie. Acestea au arătat că instituţia şcolii, inclusiv celei
superioare, contribuie de multe ori – prin programe, manuale,
materiale didactice, prin atitudinile profesorilor, prin tipurile de
relaţii cu elevii sau studenţii - la perpetuarea stereotipului de
gen (ce creează imagini despre bărbaţi şi femei - cine sunt, ce
fac, ce simt, ce gândesc), normelor de gen (prin intermediul
cărora societatea aşteaptă şi cere anumite comportamente de la
bărbaţi sau femei ) şi ideologiilor de gen (care “explică” în
termeni generali de ce bărbaţii şi femeile sunt diferiţi şi de ce
trebuie discutaţi diferit).
Când vorbim despre relevanţa genului în educaţie sau, mai
complet formulat, despre inegalităţile de gen în educaţie, ne
referim la faptul că diferenţele dintre elev şi profesor includ,
printre altele, şi diferenţele legate de apartenenţa la “lumea în
roz” sau la cea “în bleu”. Experienţele educaţionale ale femeilor
şi bărbaţilor – din şcoala elementară şi până la facultate, sunt
diferite şi deseori chiar opuse. Fetele (dar şi băieţii) se confruntă
cu diverse interdicţii, bariere ce le îngrădesc anumite aspiraţii şi
realizări. În multe aspecte, carierele în învăţământ ale femeilor şi
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bărbaţilor au coordonate diferite. De exemplu, femeile sunt
adesea nevoite să-şi amâne gradele didactice sau doctoratul
pentru a se ocupa de copii.
Rolul genurilor se însuşeşte în cursul socializării. În
familie, copiii sunt educaţi potrivit genului. Tradiţional, băieţii
se educă să fie activi, severi, exigenţi şi independenţi, fetele să
fie blânde, atente şi dependente. Parţial ei însuşesc rolul său în
viaţă în mod direct, băieţii, de exemplu, fiind trataţi mai aspru
decât fetele, parţial în mod indirect, având drept model rolul
părinţilor.
Un rol important în socializarea genurilor îl joacă
grupurile de aceeaşi vârstă. Activităţile grupurilor de băieţi şi de
fete diferă în mod semnificativ. Până la vârsta de zece ani şi în
primii ani ai adolescenţei băieţii deseori se angajează în
activităţi de echipă, cum este sportul, în care competiţia şi
regulile jocului sunt extrem de importante. Fetele însă se implică
cu mai puţine colege în activităţi, jocuri mai puţin organizate şi
mai spontane, care nu cer respectarea stringentă a anumitor
reguli (sărituri peste coardă, diverse discuţii etc.)
Şcoala are şi ea un rol deosebit în socializarea genurilor.
Manualele de şcoală prezintă de obicei băieţii şi fetele în roluri
specifice genurilor; de exemplu: băieţii se joacă cu camionul şi
soldaţii, iar fetele – cu păpuşile; femeile şi bărbaţii sunt
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prezentaţi în rolurile ce revin tradiţional părinţilor. Însă în
ultimul timp, graţie transformărilor radicale ce s-au produs în
viaţa socială, portretizarea rolurilor genurilor în manualele
şcolare şi în materialele didactice a suferit schimbări esenţiale.
Subiecţi importanţi ai socializării sunt filmele, cărţile,
revistele şi, în special, televiziunea. Stereotipurile tradiţionale
ale genurilor au fost cel mai puternic consolidate în mass-media:
bărbaţii - reprezentanţi ai legii, duri şi neînfricaţi, personalităţi
remarcante, oameni de ştiinţă, specialişti, avocaţi iscusiţi;
femeile – mai mult ca mame, soţii, activităţile lor fiind
concentrate în cadrul familiei. Goffman demonstrează elocvent
efectele practicilor publicităţii asupra socializării rolurilor
genurilor.
Aceste portretizări stereotipe au început să se schimbe spre
sfârşitul anilor ’80. Astfel, femeile nu mai erau prezentate ca
spectatoare pasive şi atrăgătoare, ci din ce în ce mai mult ca
având responsabilităţi, ca subiecţi activi în viaţa socială.
Un rol esenţial revine limbajului: cu ajutorul cuvintelor
copiii învaţă să facă deosebirile dintre genuri şi în acelaşi timp
învaţă că bărbatul este plasat mereu înainte (inclusiv în învăţarea
gramaticii: întâi apare “el” şi pe urmă “ea”). Socializarea
băieţilor este mai dificilă decât a fetelor şi se face, de multe ori,
în termeni negativi (se menţionează ce nu are voie să facă: să nu
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plângă, să nu fie fricos, să nu se joace cu păpuşi). Întrucât
socializarea este făcută în principal de către mamă, fetele învaţă
mai uşor rolul de gen, putând utiliza şi identificarea cu părintele.
De ce există, persistă şi chiar evoluează anumite
diferenţieri şi inegalităţi de gen în educaţie? Există diverse
explicaţii de ordin biologic, psihologic, sociologic de care cei
implicaţi în procesul de educaţie trebuie să ţină seama. Totodată,
nu trebuie să ne conducem orbeşte de propriile noastre
prejudecăţi,

după

care

etichetăm,

uneori

conştient

sau

inconştient, un student sau o studentă sau pretindem de la ei un
anumit tip de comportament. Trebuie să fim conştienţi de faptul
că fiecare este diferit de ceilalţi prin apartenenţa la sex, la o
anumită clasă, etnie, religie etc. Fiecare în parte trebuie să-şi
găsească modele spre care să aspire, să înţeleagă mai mult
despre diversitatea lumii în care trăieşte.
Referinţe:
1. Norman Goodman. Introducere în sociologie.
- Bucureşti, 1999.
2. Laura Grunberg, Mihaela Miroiu (coord.). Gen şi educaţie.
- Bucureşti, 1997.
3. Laura Grunberg, Mihaela Miroiu (coord.). Gen şi societate.
– Bucureşti, 1997.
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MARGINALIZAREA TINERILOR ÎN SOCIETATEA
ÎN TRANZIŢIE VIS-À-VIS DE REFORMELE
SOCIALE
Ludmila Cenuşă,
studentă, anul IV, Sociologie
Diana Cheianu,
lector

Orice etapă a vieţii reprezintă o tranziţie, o trecere către
altceva, cu atât mai mult tinereţea, prin densitatea remarcabilă a
evenimentelor de viaţă, cu suprapuneri şi interferenţe de planuri.
Odată cu “tranziţia” de la copilărie la acumularea treptată
de roluri sociale şi constituirea unui status în societate, tinerii de
astăzi (ca, de altfel, şi celelalte categorii socio-demografice)
suportă şi influenţele nefaste ale perioadei de tranziţie
economică, politică şi socială - fapt ce a făcut să crească în
ultimii ani cercetările sociologice ale tineretului.
Transformările economice şi politice din arii geografice
întinse au fost studiate în vederea surprinderii “impactului
democratizării asupra populaţiilor tinere”: asupra condiţiilor de
viaţă, atitudinilor şi orientărilor valorice către participare politică
şi socială, precum şi în scopul determinării rolului tinerilor ca
actori sociali în cadrul acestor schimbări.
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Interesul larg pe plan internaţional pentru cercetarea
tinerilor este ilustrat şi de tematica Congresului Mondial de
Sociologie (18-23 iulie, Bielefeld, 1994). Comunicările ştiinţifice
referitoare la tineret (13% din totalul lucrărilor) au acoperit teme
ca: (sub)cultura tineretului, relaţiile între generaţii, familia,
construcţia socială a tinerilor, participarea tinerilor pe piaţa
muncii, marginalizarea tineretului.
Deşi problema marginalizării e mai puţin studiată în
comparaţie cu alte aspecte ce vizează tineretul, ea este actuală şi
alarmantă, în special pentru societăţile în tranziţie.
Marginalizarea tinerilor este un fenomen care contracarează
aspiraţiile acestora spre integrarea socială, autorealizarea pe plan
individual şi social, zădărnicindu-le accesul la diferite resurse
economice, politice, comunicaţionale, care le-ar asigura un trai
decent.
Procesul marginalizării, prin specificul său (alienare,
desconsiderarea propriei valori, inadaptare, imposibilitate de
afirmare, dezorganizarea familiei etc.), creează o stare de
disconfort psihic şi vine în contradicţie cu procesul de
socializare şi integrare socială a tinerilor.
Astfel, unul din factorii primordiali care condiţionează
marginalizarea

tinerilor

este

cel

politic.

Importanţa

primordialităţii lui în societăţile în tranziţie este legată de valoarea
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voinţei politice şi de măsura în care este conştientizată necesitatea
unui cadru social de conciliere în care va fi asigurată stabilitatea şi
bunăstarea socială.
În ceea ce priveşte politica pentru tineret promovată la noi
în ţară, aceasta s-ar părea a fi orientată în defavoarea tinerilor,
deoarece, prin modificările din cadrul sistemului de învăţământ,
prin neglijenţa cu care ei sunt asiguraţi cu locuri de muncă şi
odihnă (accesibile!), ea nu ameliorează ci, dimpotrivă, complică şi
mai mult situaţia.
Un alt factor, care în alte condiţii ar fi trebuit plasat pe
primul loc, este cel economic. Acest factor cel mai mult nihilează
sau marginalizează în cadrul societăţii în tranziţie marea parte a
membrilor ei, în special tinerii, care doresc să se afirme prin
activităţi legale.
Situaţia politică şi economică ce s-a creat astăzi afectează în
mare măsură sferele culturală şi educaţională de importanţă
majoră în socializarea tineretului.
Pe de o parte, reformele sociale, politice şi economice au
deschis calea dezvoltării continue a statului moldovenesc în care
drepturile omului vor fi respectate, iar, pe de altă parte, au
exercitat o influenţă negativă asupra indicatorilor bunăstării
populaţiei. În acest context necesită a fi pusă în discuţie şi
problema: în ce măsură politica reformelor a provocat declinul
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economic şi în ce măsură criza economică a generat tendinţe
sociale negative?
Pentru a analiza din acest punct de vedere starea de lucruri
din societatea noastră, trebuie să menţionăm că la noi situaţia este
mai grea, deoarece etapa de tranziţie decurge mai greu (ca, de
altfel, în toate societăţile ex-sovietice) decât în celelalte ţări din
Europa Centrală şi de Sud-Est. Însă, chiar şi acolo unde decăderea
economică a fost stopată, se mai menţine incertitudinea în
posibilitatea evoluţiei fructuoase şi durabile a societăţii. S-a creat
o ruptură între dezvoltarea economică în general şi consecinţele
benefice ale acestei dezvoltări asupra bunăstării fiecărui membru
al societăţii în parte, fapt ilustrat în special de grupurile
marginale.
Pentru a evidenţia impactul reformelor asupra marginalizării
tinerilor, e necesar a fi prezentate măcar câteva repere referitor la
schimbările produse de aceste reforme, care să elucideze situaţia
social-economică în societăţile în tranziţie. În primul rând, s-a
constatat că declinul economic a fost favorizat de ruperea
legăturilor comerciale tradiţionale, de intermitenţa aprovizionării
populaţiei, de inflaţia ieşită de sub control, de vacuumul
instituţional şi de instabilitatea politică.
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Deşi obiectivul principal al politicii sociale şi celei
economice rămâne reformarea totală a sistemului socialeconomic:
• privatizarea,
• restructurarea,
• stabilitatea macroeconomică,
• funcţionalitatea pieţelor,
• reducerea sărăciei,
• remodelarea comportamentelor şi limitarea tensiunilor
sociale,
• perfecţionarea sistemului educaţional şi de asistenţă
medicală,
• îmbunătăţirea generală a standardului de viaţă etc.,
inconsistenţa şi incoerenţa reformelor au dus la intensificarea
crizei şi la creşterea costurilor sociale.
Conform datelor oferite de Raportul Naţional asupra
dezvoltării umane în Republica Moldova (1998), o serie de indici
ai dezvoltării umane reflectă situaţia agravantă în care se află
societatea noastră.
Schimbările intervenite în sistemul politic, în economie, în
viaţa socială şi în mentalitatea publică au influenţat procesul
dezvoltării umane, în multe cazuri având şi impacturi malefice.
Astfel, în prezent societatea noastră a intrat într-un impas
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multidimensional: stagnarea economiei după declinul brusc din
1990-1994, creşterea datoriilor de stat externe şi interne peste
limita nivelului critic, blocajul financiar, creşterea restanţelor la
salarii şi pensii, criza sectorului energetic, ineficienţa şi
incompetitivitatea producţiei, creşterea economiei tenebre etc. Iar
efectele asupra populaţiei sunt următoarele: proliferarea sărăciei
(intensificarea gradului de pauperizare a populaţiei); creşterea
şomajului, a subnutriţiei; deprecierea educaţiei, a sănătăţii publice
şi a protecţiei sociale; acumularea neliniştii, a deprimării şi a
diferitelor forme de tensiuni sociale; scăderea credibilităţii în
autorităţile publice etc.
În baza cercetărilor efectuate de UNICEF privind
bunăstarea populaţiei în perioada de tranziţie (Raportul nr.4 al
Monitoringului

regional),

s-au

constatat

diferite

strategii

economice şi demografice “de supravieţuire” utilizate îndeosebi
de către tineri. Ca reacţie la greutăţile vieţii, la neajunsurile de
diferit ordin şi în vederea depăşirii problemelor cu care se
confruntă, tinerii actori sociali folosesc aşa strategii ca:
• schimbarea locului de muncă sau implicarea concomitentă
în economia tenebră;
• creşterea consumului produselor crescute şi produse în
familie;
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• reducerea cheltuielilor destinate consumului şi necesităţilor
zilnice;
• schimbul locuinţei;
• amânarea plăţii impozitelor;
• amânarea înlocuirii obiectelor de uz îndelungat cu altele
noi;
• activităţi ilegale, criminalitate, prostituţie etc.
şi/sau
• amânarea căsătoriei pentru mai târziu;
• hotărârea de a avea mai puţini copii;
• locuirea familiilor tinere împreună cu părinţii, bunicii;
• schimbări în petrecerea timpului liber şi organizarea
odihnei;
• migraţia;
• comportamente

antisociale,

alcoolism,

narcomanie,

suiciduri etc.
Evident, societăţile în tranziţie aduc majoritatea populaţiei
la sărăcire, ele nu sunt în stare să creeze membrilor săi condiţii
optime de realizare în plan individual şi social, supunându-i astfel
marginalizării.
În funcţie de factorii care condiţionează marginalizarea şi în
dependenţă de mediul care îi împinge pe tineri spre periferiile
societăţii, situaţia se prezintă în felul următor.
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În legătură cu schimbările care s-au produs în cadrul
sistemului de învăţământ şcolar, un mare număr de adolescenţi
după absolvirea clasei a IX-a rămân neantrenaţi în studii. Pentru
aceste persoane (şi nu numai pentru ele) a devenit o problemă
dureroasă amplasarea în câmpul muncii. În ultimii ani se observă
o creştere vădită a numărului de adolescenţi neşcolarizaţi.
Astfel, devine aproape imposibilă însuşirea unei specialităţi
pentru tinerii din familiile puţin asigurate (în primul rând, prin
reducerea numărului de bugetari din instituţiile de învăţământ în
favoarea studiilor pe bază de contract).
S-a redus numărul elevilor din şcolile-internat, iar
instituţiile pentru persoanele dificile au rămas fără tutela cuvenită.
A crescut şi numărul celora care după absolvirea şcolii,
rămânând nesupravegheaţi, se găsesc permanent în vagabondaj.
A luat proporţii criminalitatea în rândul tinerilor, devenind
mai crudă, mai acerbă. Cauzele trebuie căutate în familiile şi în
instituţiile de învăţământ de unde vin aceşti tineri. Confruntânduse cu probleme de ordin financiar, părinţii sunt mai mult
preocupaţi cum să-şi întreţină copiii, iar pentru a-i educa le
rămâne puţin timp. Concomitent şi-a pierdut eficacitatea şi
activitatea educaţională în şcoli. Mulţi pedagogi talentaţi îşi
părăsesc locul de muncă (nu de bună voie, ci fiind obligaţi să-şi
câştige existenţa în alt mod), datorită devalorizării muncii lor.
Realitatea atestă că s-a distrus sistemul educaţional şi culturalsportiv pe teren; majoritatea cluburilor culturale, secţiilor sportive
sunt accesibile, de regulă, numai copiilor din familii asigurate.
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A luat amploare prostituţia în rândurile tinerelor, aceasta
fiind văzută ca o posibilitate de a depăşi problemele de ordin
financiar.
Iar o parte a tinerilor, pentru “a umple vidul de ocupaţie”,
îşi găsesc refugiu în alcool şi droguri.
Astfel, sărăcia, şomajul, apatia social-politică, delincvenţa
etc., atât de caracteristice societăţii noastre la etapa actuală, sunt
aspecte critice intercorelate nu de puţine ori. Spre marele regret, o
parte considerabilă a tinerilor din societatea noastră pot fi
menţionaţi la mai multe astfel de aspecte.
În acest mod, instabilitatea social-economică şi politică în
societate, condiţiile nefavorabile de educaţie din familiile socialvulnerabile, starea lor materială precară, unele greşeli în munca de
educaţie comise de instituţiile de învăţământ de toate nivelurile
conduc la “desocializarea” tinerilor, la marginalizarea lor,
lipsindu-i de protecţie şi de perspective.
Referinţe:
1. Gh.Barbu. Sărăcia şi impactul său asupra generaţiilor
tinere//Calitatea vieţii.- Bucureşti. - 1996.- Nr.1-2.
2. Raportul Naţional asupra dezvoltării umane.
– Chişinău, 1998.
3. Tineretul republicii în perioada de tranziţie la economia de
piaţă: probleme şi soluţii. Institutul de Filosofie, Sociologie şi
Drept al AŞM, 1993. - Chişinău, 1994.
4. УНИЦЕФ. Центральная и Восточная Европа в
переходный период. Государственная политика и
социальные условия. Региональный мониторинговый
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Astăzi, tineretul constituie, în marea sa parte o categorie
socială dezavantajată, supusă unui risc social în creştere. Aflaţi
la vârsta integrării în societate, tinerii se confruntă cu numeroase
probleme, care solicită ca ei să se determine ca subiecţi activi ai
vieţii sociale. Însă în perioada pe care o traversăm formarea şi
integrarea comunitară a tânărului sunt afectate substanţial de
fenomenul de criză, manifestat atât la nivel global macrosocial,
cât şi în anumite sfere concrete (criza economică, criza valorilor,
criza autorităţii, criza spirituală etc.).
Odată cu noile posibilităţi ce s-au deschis pentru tineret,
perioada de tranziţie a generat şi noi factori de risc, noi
probleme sociale, cunoscute deja lumii, dar care anterior în
societatea noastră nu luase proporţii. Moralul, plămădit secole la
rând, alunecă din temelii. Ajuns în pragul disperării tineretul
este contaminat tot mai frecvent de bolile sexual transmisibile,
alcoolism, cazuri de suicid etc. O problemă nu mai puţin acută
este şi consumul de droguri.
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Istoria drogurilor are origini la fel de vechi ca însăşi istoria
civilizaţiei umane. Încă de la începutul existenţei sale omul a
folosit ierburi, rădăcini, coji, frunze etc. pentru a-şi calma
durerile şi a-şi vindeca bolile. În general, drogul este o substanţă
naturală sau sintetică, care, acţionând asupra organismului
uman, produce modificarea percepţiei şi a comportamentului.
Care sunt, de fapt, cauzele folosirii drogurilor?
Răspunsul ar fi pe cât de simplu, pe atât de grav:
suprimarea sau ameliorarea durerii, obţinerea relaxării prin
euforie sau visare, ameliorarea oboselii, fuga din faţa realităţii
cotidiene.
Tinerii, adolescenţii, căci ei sunt cei mai afectaţi, resimt
mai puternic aceste temeri faţă de realitate, la care se suprapune
dorinţa de aventură, imitaţie, nemulţumirea de societate, lipsa de
afecţiune. Toate acestea, asociindu-se cu lipsa de ambiţie, fac ca
viaţa unor tineri să devină un calvar. Uneori, începând de la
simpla “curiozitate”, continuând cu “plăcerea” şi apoi cu “încă o
dată”, drogurile treptat devin o necesitate, iar cei în cauză devin
dependenţi de ele şi ajung să aibă nevoie de droguri mai mult ca
de hrană, devenind astfel narcomani!
Cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea a cunoscut o
extindere largă a utilizării ilegale a drogurilor în aproape toate
părţile lumii. Nici o ţară nu a fost cruţată de problemele
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devastatoare cauzate de abuzul de droguri. Şi în Moldova
narcomania este răspândită pe întreg teritoriul ei. Principalele
focare de răspândire sunt oraşele mari şi centrele raionale din
nordul republicii. Astfel, în mun. Chişinău sunt la evidenţă
512 adolescenţi, în Bălţi – 648, în Tighina - 214, în Tiraspol –
218, în Edineţ – 211; 13% din numărul total sunt elevi ai şcolilor
generale şi liceeni, 6% învaţă la colegii şi şcoli profesionale.
Abuzul de droguri nu mai este considerat o “crimă fără
victime”, ci din ce în ce mai mult ca o crimă care prejudiciază
întreaga populaţie de pe glob. Este o greutate copleşitoare pe
care nici o societate nu-şi poate permite să o suporte. Se pare
însă că, în ultima vreme, tocmai calmul şi liniştea de care avem
nevoie atât de mult au dispărut totalmente, societatea devenind o
infernală cutie de rezonanţă a Pandorei, unde sălăşluiesc toate
relele de pe pământ: scandaluri, trafic de droguri, prostituţie. Iar
ceea ce trebuia să însemne pentru noi o societate liniştită şi
sănătoasă a devenit centrul de comandă (uneori pe faţă, dar de
cele mai multe ori muşamalizat) al unor afaceri murdare de sute
şi sute de mii de lei.
Tinereţea este veselă şi optimistă, şi este imposibil de a-i
zăgăzui fireasca descătuşare. Tineretul trebuie să se bucure de
viaţă, să cânte, să danseze, să viseze… Sunt atribute ale vieţii
tinere şi ele trebuie lăsate să se consume în mod normal.
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Anormal este însă când apare “ochiul dracului” - valuta verde
sau roz care pulverizează peste tot praful alb, nociv al disperării.
Din păcate, tot mai mulţi tineri se lasă tentaţi de mirajul beţiei
amăgitoare care, dacă nu se vor lua măsuri imediate şi radicale,
tinde să transforme societatea într-un cămin al viselor deşarte,
cu repercusiuni devastatoare. Dar, dacă legenda antică spune că
în cutia Pandorei era totuşi speranţa, nouă nu ne rămâne altceva
decât să sperăm în luciditatea celor care vor putea să depăşească
aceste fantasme amăgitoare, ce în mod perfid încearcă să le
scurt-circuiteze drumul spre viitor.
Însă, cu părere de rău, analiza statisticii juridice denotă că
narcomania în Republica Moldova capătă amploare şi devine un
factor social alarmant ce influenţează negativ securitatea socială
şi economică a ţării. În republică se înregistrează o majorare
bruscă a numărului de consumatori de droguri. Astfel, dacă în
1990 la evidenţa Centrului narcologic republican se aflau
668 persoane, apoi în 1999 – peste 4500. După unele estimări, în
realitate numărul de narcomani este mult mai mare, cifrându-se
la 55-60 mii de persoane, majoritatea fiind tineri în vârstă de 1425 de ani. Problema privind consumul de alcool şi de stupefiante
de către adolescenţi s-a acutizat radical. Către 1.01.99 la
evidenţă se aflau 512 adolescenţi pentru abuz de alcool (în 1998
- 450); 293 adolescenţi sunt la evidenţă pentru consum de
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stupefiante (în 1998 - 274), sau 8% din numărul total; 240 sunt
băieţi, 53 – fete.
Prezenţa unui consumator de droguri în familie se
transformă într-o adevărată tragedie, iar creşterea numărului
acestora în ţară devine un pericol pentru societate.
Persoanele luate la evidenţă, pe lângă pedeapsa penală,
sunt supuse unui tratament medical, pentru care se consumă
sume considerabile din bugetul statului. Costul final al abuzului
de droguri, suportat de societate, se cifrează la mii de dolari şi
constă în:
• scăderea productivităţii muncii, creşterea numărului de
accidente, a cheltuielilor legate de sănătate;
• dotarea motivată şi întreţinerea permanentă a unor
importante servicii de represiune poliţienească şi vamală;
• solicitarea sistemelor judiciare prin cazurile şi persoanele
aduse în faţa lor, legate de droguri;
• costurile ridicate plătite de state atât pentru curele de
dezintoxicare,

cât

şi

pentru

reinserţia

socială

a

consumatorilor de droguri.
Cu părere de rău, sunt impresionante şi cheltuielile
consumatorului pentru procurarea drogurilor. Conform unor
evaluări ale experţilor, un narcoman ce se droghează de un an şi
mai mult cheltuie 4000 lei pe lună. Dacă am lua în consideraţie
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numărul real de consumatori, cheltuielile integrale se cifrează la
250-300 milioane de dolari, date, desigur aproximative, care
permit

însă

a

judeca

despre

dimensiunile

uneia

din

componentele economiei tenebre ce ţine de circulaţia ilegală a
drogurilor.
Rămân în creştere infracţiunile legate de narcomanie. Aici
sunt foarte dese cazurile implicării minorilor la traficul şi
distribuirea drogurilor. Minorii desfac drogurile în locurile de
concentrare în masă a tineretului: în cluburi de noapte, în şcoli,
colegii, instituţii superioare de învăţământ. Evident, profitul
ajunge la căpetenia grupării, iar minorii sunt adesea răsplătiţi
pentru lucru cu marfă, devenind astfel absolut dependenţi de
stăpân. Comparativ cu anul 1991, numărul minorilor narcomani
s-a mărit de trei ori. Prin urmare, extrem de importantă devine
activitatea profesională de combatere a infracţiunilor privind
traficul de droguri în ţară. În ultimii patru ani numărul de crime
înregistrate vizând circulaţia ilicită a drogurilor a crescut,
constituind în 1996 – 726 cazuri, în 1997 – 802, în 1998 - 870
(dintre care 308 în Chişinău), în 1999 - 1708 (dintre care 1096 în
Chişinău). În aceste crime au fost implicaţi tineri de la 14 la
30 de ani:
• 14-15 ani – o persoană;
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• 16-17 ani – 128 de persoane, dintre care 119 nu învaţă şi
nici nu lucrează;
• 18-24 ani – 675 de persoane;
• 25-29 ani - 175 de persoane;
• peste 30 de ani – 219 persoane.
Din acest total (1708) au fost trase la răspundere 170 de
femei; 28 de elevi, dintre care 8 elevi din şcoli şi licee,
2 elevi ai şcolilor de meserii; 18 studenţi din instituţii superioare
de învăţământ.
În aceşti patru ani, în urma cercetărilor, au fost depistate
circa 6 tone de diverse substanţe narcotice. Numai în 1997
colaboratorii organelor de drept au ridicat 10250 g heroină,
1000 pastile codeină, 31 fiole de morfină, 10140 pastile de
efedrină, 598 kg de mac, 20 kg de opium, 435 kg de canabis,
2067 ml efedron – soluţie ş.a.
Din cele relatate se observă o creştere mare a numărului de
persoane care utilizează droguri. Care este salvarea tinerei
generaţii de azi din ,,plasa” neiertătoare a tentaţiei de a gusta, fie
din curiozitate ori naivitate, din plăcerile ,,morbide” ale
drogului, de a se înscrie de timpuriu printre candidaţii la
,,Moartea Albă”?
Numeroase ţări au început să aplice metode energice şi
novatoare, pentru a face inoperabile bandele de traficanţi de
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droguri, accentul punându-se pe necesitatea de secondare a
poliţiei şi a vămilor, pe un sistem de justiţie penal puternic şi
eficace în oprirea, urmărirea şi condamnarea traficanţilor. Pentru
a stopa răspândirea narcomaniei este necesar, întâi de toate, ca
statul, instituţiile de învăţământ, cele medicale, organizaţiile
non-guvernamentale să conştientizeze societatea, familia de
tragedia ,,Morţii Albe”, să acorde atenţie deosebită educaţiei
tinerei generaţii prin informarea amplă asupra consecinţelor
grave ale utilizării drogurilor, să înfiinţeze centre de prevenire a
narcomaniei; organele vamale să facă inoperabile bandele de
traficanţi de droguri. Numai prin eforturile comune ale
instituţiilor statale şi nestatale, ale familiei şi comunităţii vom
putea salva tânăra generaţie de pieire.
Referinţe:
1. M.Şelaru. Drogurile. - Bucureşti, 1998.
2. Droguri. Almanah, 1996.
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Analiza oricărui aspect social în perioada actuală impune
utilizarea termenului “perioadă de tranziţie”, termen ce
presupune,

în

primul

rând,

efecte

social-economice

imprevizibile care, la rândul lor, devin cauza multor altor
disfuncţii ce afectează în egală măsură toate segmentele sociale
existente

în

societatea

moldovenească.

Multitudinea

de

schimbări, specifice comunităţii noastre, coincide cu perioada de
afirmare a grupului social, care constituie garanţia continuităţii
societăţii, şi anume - a tineretului. Astăzi ei sunt cei pe umerii
cărora apasă o grea moştenire, care nu se regăseşte într-o
comunitate prosperă. În condiţiile noastre această generaţie
tânără se alege cu greşelile, frica socială ce le-a fost inoculată de
generaţiile precedente, ea fiind moştenitoarea unei societăţi
corupte, a unei societăţi unde inteligenţa este umilită, iar banul
şi puterea sunt ridicate în ierarhia valorilor. Aceasta nu este
nicidecum o exagerare a faptelor, ci, mai degrabă, o constatare
adecvată a realităţii în care generaţia tânără încearcă să se
afirme.
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Astăzi, când se vorbeşte despre tânăra generaţie, se
aminteşte

în

primul

rând

despre

procentajul

înalt

al

criminalităţii, traficul şi consumul substanţelor stupefiante,
violuri, prostituţie. Marginalizaţi de societate şi pierzându-şi
speranţa într-un viitor cât de cât prosper legat de propriile
capacităţi şi aspiraţii, unii tineri cad pradă propunerilor dubioase
de a obţine sume fabuloase de bani. Mijloacele şi metodele alese
nu sunt, însă, de cele mai dese ori dintre cele legale. Traficul şi
distribuirea substanţelor stupefiante este unul dintre cele mai
profitabile “business”-uri, în care activează astăzi tinerii.
Desigur, nu e cu putinţă să constatăm numărul traficanţilor de
droguri, dar o simplă analiză a datelor Ministerului de Interne, a
datelor ce apar în mass-media demonstrează că traficul de
narcotice nu este “străin” ţării noastre şi nu a ocolit generaţia
tânără. Astfel, numai timp de patru zile (11-14 martie 1999) au
fost reţinute 46 persoane care aveau la ei substanţe narcotice, iar
în timp de 9 luni ale anului 1999 numărul celor implicaţi în
traficul de droguri a crescut cu 130 la sută, comparativ cu anul
1998. Oficial în Moldova sunt înregistraţi 4000 narcomani. Însă,
după părerea specialiştilor, în Moldova sunt aproximativ 60000
narcomani, 11% din acest număr îl constituie minorii, iar 58 la
sută din consumatorii de droguri sunt elevi ai instituţiilor
preuniversitare. După cum susţin specialiştii, centrele de plasare
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şi de reşedinţă a acestor grupuri sunt oraşele Chişinău şi Bălţi. În
baza analizelor efectuate de Centrul Republican de Narcologie,
90% dintre consumatorii de droguri şi substanţe toxice nu sunt
angajaţi în nici un fel de activităţi legale, iar procurarea
narcoticelor sau substanţelor toxice necesită zilnic cheltuieli în
sumă de aproximativ 100 lei. Conform datelor aceluiaşi Centru,
durata unui astfel de tratament este de 10-15 zile, suma zilnică a
tratamentului variind între 150-200 lei. Este clar că din cauza
sumei mari de bani necesare pentru tratament, durerilor
insuportabile, precum şi a atitudinii negative din partea unor
angajaţi în sfera asistenţei medicale majoritatea narcomanilor nu
doresc să urmeze tratamentul. Cercetările sociologice focalizate
asupra fenomenului narcomaniei accentuează dimensiunile şi
implicaţiile socio-culturale, demografice, economice şi chiar
politice ale acestui fenomen complex, ce a devenit între timp o
adevărată şi tulburătoare problemă socială.
Un alt fenomen, ce debutează iniţial ca problematică
medicală şi care constituie punctul final al viciosului lanţ
narcomanie-criminalitate-prostituţie, este fenomenul SIDA.
Datele statistice arată că în Republica Moldova în perioada
anilor 1987-1995 au fost înregistrate 40 cazuri de infectare cu
virusul HIV/SIDA, în anul 1997 - 407 cazuri, în 1998 - 856
persoane, dintre care 822 - cetăţeni ai Moldovei. În anul 1998
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manifestări clinice ale maladiei SIDA s-au confirmat încă la 20
persoane, dintre care 15 au decedat. Analiza datelor reliefează
faptul ce trezeşte îngrijorare că majoritatea celor infectaţi cu
HIV/SIDA sunt tinerii. Logic apare întrebarea: care sunt cauzele
apariţiei şi proliferării infecţiei HIV/SIDA? Factorii ce
determină boala sunt de natură pur individuală sau aici sunt
implicaţi şi factorii economici, sociali?
O problemă a societăţii ce se intercalează în mod direct cu
problema narcomaniei şi SIDA este sărăcia. Este foarte
important pentru noi să conştientizăm că sărăcia este cel mai
semnificativ co-factor în răspândirea HIV şi dezvoltarea
epidemiei SIDA. Argumentele aduse în favoarea acestei
afirmaţii sunt:
1. Mulţi tineri(e), în speranţa de a acumula sume mari de
bani, părăsesc ţara. Separaţi de familie ei cad uşor sub
influenţe străine, fiind implicaţi în relaţii sexuale
ocazionale.
2. Multe tinere pentru a supravieţui sunt nevoite să practice
prostituţia.
3. Statul nu este capabil să organizeze şi să finanţeze
serviciile anti-SIDA.
Din

aceste

considerente

joncţiunea

criminalitate–

narcomanie- HIV/SIDA este validată şi argumentată.
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Dacă factorii ce generează infecţia HIV/SIDA sunt diverşi
după gravitate şi complexitate, atunci factorii ce duc la
marginalizarea celor infectaţi cuprind şi implicaţii psihologice.
Atunci când tânărul sau familia acestuia află pentru prima dată
că este bolnav de SIDA sau este sero-pozitiv, ei trebuie să facă
faţă multor probleme. În primul rând apare problema sănătăţii,
apoi cea a securităţii financiare şi a pierderii scopurilor şi
obiectivelor în viaţă. Există şi problema prietenilor şi relaţiilor
familiale, precum şi problema pierderii controlului asupra
propriei vieţi.
Copleşită de durere şi de sentimentul de deznădejde
persoana suferindă simte şi atitudinea de dispreţ şi condamnare a
celor din jur, iresponsabilitatea societăţii faţă de ea. În cele din
urmă, ea devine nestăpânită în relaţiile ei cu partenerul, medicul,
membrii familiei, fricoasă faţă de actul sexual, faţă de viitor,
simte că şi-a pierdut statutul său social şi situaţia sa în
comunitate. Trăieşte mai mult cu gândul că pentru ea unica cale
de a evita durerea, disconfortul fizic şi blamul public este
suicidul. Atitudinea noastră faţă de cei infectaţi atestă în primul
rând un nivel jos de cultură, precum şi faptul că nu cunoaştem
fenomenul SIDA, inclusiv aspectele sociale ale acestei maladii.
Trebuie să recunoaştem că şi noi purtăm vina pentru starea în
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care se află aceşti tineri, fiindcă nu le-am întins la timp o mână
de ajutor, nu le-am creat condiţii normale pentru un trai decent.
Tineretul aşteaptă ca societatea să-i ofere responsabilităţi
pe măsură şi posibilitatea de a se realiza şi autoafirma după
competenţe.
Referinţe:
1. Realitatea socială: procese de transformare şi interacţiune
în societate. - Chişinău, 1996.
2. Tineretul Republicii Moldova în perioada de tranziţie la
economia de piaţă: probleme şi soluţii. - Chişinău, 1993.
3. Tineretul în România actuală. - Bucureşti, 1996.
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TINERETUL ÎN STRUCTURILE CRIMINALE:
CONSECINŢELE SOCIALE
Oxana Isac,
doctor, lector superior

Societatea contemporană suportă o etapă complicată a
evoluţiei

sale

condiţionată

de

problemele

acumulate,

nesoluţionarea cărora conduce spre agravarea şi mai acută a
situaţiei. Şomajul, neachitarea la timp a salariilor şi pensiilor
mizere, care sunt cu mult mai inferioare decât coşul minim de
consum calculat oficial de sindicate, amplificarea din an în an a
stratificării populaţiei în bogaţi şi săraci – toate acestea
generează criza care a cuprins toate sferele vieţii sociale şi care
deosebit de primejdios s-a manifestat în capacitatea de a dirija
cu procesele sociale, în ignorarea legilor, ordinii de drept şi
normelor sociale, în scăderea ameninţătoare a autorităţii puterii.
În aceste condiţii o deosebită “înflorire” cunosc diferite forme
ale devianţei sociale. Toate devierile sociale conţin în sine un
pericol social, crima însă se evidenţiază printr-un grad sporit al
acestui pericol, deoarece prin esenţa sa reprezintă un
comportament antisocial extravertit, adică orientat spre un
obiect extern, prin ce, în special, şi se deosebeşte de alcoolism,
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narcomanie, prostituţie, suicid şi alte fapte introvertite pe care
comiţându-le suferă însuşi infractorul.
Practic astăzi în republică există puţini cetăţeni care nu
s-ar fi confruntat, direct sau indirect, cu violenţa, furturile şi care
nu şi-ar fi pus întrebarea: de ce statul s-a dovedit a fi neputincios
sub presiunea lumii criminale? Societatea nu poartă răspundere
pentru securitatea omului, de aici şi pornesc toate suferinţele lui,
având în vedere faptul că anume crimele contra personalităţii în
cea mai mare parte rămân, de regulă, nedescoperite.
Investigaţiile sociologice efectuate în ultimii 3-4 ani ne
mărturisesc că peste 92 la sută din respondenţii care participă la
monitoringul anual manifestă motive de teamă pentru securitatea
sa personală.
Analiza statisticii juridice denotă că în republică fiecare a
douăsprezecea crimă din cele descoperite este săvârşită de tineri
în vârstă de 14-25 ani. Această stare de lucruri nu poate să nu
provoace

alarmă

şi

îngrijorare.

Tendinţa

întineririi

contingentului de criminali din an în an îşi ea amploare,
antrenarea tineretului în grupările criminale devenind un lucru
obişnuit. Astfel, tinerii infractori au devenit subiecţii permanenţi
ai diferitelor forme de infracţiuni – sustragerea de bunuri din
avutul proprietarului, racketul, traficul de droguri, tâlhăriile etc.
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Majoritatea crimelor sunt săvârşite din motive josnice (invidie,
dorinţa supremaţiei) cu o cruzime deosebită, acestea fiind
urmările marginalizării tinerilor, degradării lor morale, lipsei de
idealuri.
Care sunt factorii obiectivi şi subiectivi care au favorizat
apariţia şi dezvoltarea ascendentă a fenomenului criminalităţii în
rândul tineretului? Unul dintre factori ar fi consumul băuturilor
alcoolice şi al drogurilor. Fiecare al şaptelea minor a săvârşit
infracţiuni în stare de ebrietate. Rămân în creştere crimele legate
de narcomanie. Sunt înregistrate dese cazuri de implicare a
tinerilor la traficul şi distribuirea drogurilor în şcoli, colegii,
instituţii superioare de învăţământ, în cluburi de noapte. Evident,
profitul ajunge la “şefii” maturi, iar “vânzătorii” sunt adesea
răsplătiţi pentru lucru cu “marfă”, devenind absolut dependenţi
de stăpâni. Astăzi în republică se înregistrează o majorare bruscă
a numărului consumătorilor de droguri. Dacă în 1990 la evidenţa
Centrului narcologic republican se aflau 668 de persoane, apoi
în 1998 – peste 3900. Dar, după unele estimări, în realitate
numărul de narcomani este mult mai mare, cifrându-se la 55-60
mii de persoane, majoritatea cărora fiind tineri în vârsta de 1425 ani. Prezenţa unui consumator de droguri în familie se
transformă într-o adevărată tragedie, iar creşterea numărului
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acestora, mai ales în rândurile tineretului, devine un pericol
pentru societate.
Al doilea factor care creează adesea condiţii pentru
implicarea tinerilor în activităţi criminale este problema
relaţiilor familiale. Situaţia economică precară din republică a
mărit riscul de abandon pentru o categorie mare de copii. Creşte
numărul copiilor din familiile în care lipsesc condiţii de
întreţinere şi educaţie. Pierderea locului de muncă şi a salariului
de către membrii maturi ai familiilor duce deseori la implicarea
celor minori în structurile criminale pentru a-şi câştiga existenţa
sa şi, nu rareori, a părinţilor.
Reducerea numărului de instituţii pentru copii şi tineret
(de tipul caselor de creaţie tehnică, centrelor tinerilor tehnicieni,
turişti, naturalişti etc.) din cauza crizei economice este un factor
care contribuie, indubitabil, la încorporarea tinerilor în
structurile criminale. Este de menţionat că, nefiind însoţită de
crearea structurilor alternative obşteşti, desfiinţarea diferitelor
organizaţii pentru tineret, care aveau drept scop ocuparea
timpului liber al tinerilor, a condus la extinderea variatelor vicii
în rândurile tineretului, fapt ce determină în mare măsură
creşterea criminalităţii.
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Aşadar, cunoaşterea mecanismului de acţiune al acestor şi
altor factori este de importanţă primordială în întocmirea
programelor strategice de prevenire şi combatere a criminalităţii
în rândurile tineretului. Evident, printre aceste măsuri preventive
pe prim-plan trebuie să se plaseze cele social-economice, pentru
că anume sărăcia cu dimensiunile sale economice şi spirituale
condiţionează delincvenţa pentru un număr mare de persoane.
Criminalitatea ca fenomen social este condiţionată de
acele procese şi legităţi care au loc în societate. În acest context
merită atenţie ideile savantului franco-belgian A. Quetelet (1796
– 1874). În opinia sa, “societatea include în sine embrionii
tuturor crimelor care au a se săvârşi, pentru că în ea sunt incluse
condiţiile care contribuie la dezvoltarea acestora. Ea nu face
decât să pregătească crima, iar criminalul nu e decât o unealtă”.
Vorbind despre înclinaţiile oamenilor de a săvârşi crime,
Quetelet subliniază că fiecare dintre noi se poate pomeni în
relaţii ostile cu legile, dar la unii această înclinaţie, chiar şi în
clipele de cea mai mare furie, este atât de slabă, încât poate fi
considerată egală cu zero; la alţii, dimpotrivă, ea este foarte
dezvoltată şi s-ar putea spune, probabil, că ea se va manifesta
odată cu cele mai mici sau mai mari fapte reprobabile.
Înclinaţiile individului depind de educaţia primită în familie.
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Astfel, putem afirma cu certitudine că în problema minimalizării
fenomenului criminalităţii în rândurile tineretului un rol decisiv
îl are procesul educativ în familie şi responsabilitatea părinţilor
de viitorul copiilor săi. Plus la aceasta, nu mai mică importanţă o
are readucerea credinţei în faptul că statul, societatea, structurile
executive nu au uitat despre datoria şi răspunderea lor faţă de
soarta tinerei generaţii.
Referinţe:
1. Realitatea socială: procese de transformare şi interacţiune
în societate. – Chişinău, 1996.
2. Criminalitatea organizată şi economia tenebră în Republica
Moldova. – Chişinău, 1999.
3. А.Кетле. Социальная система и законы ею
управляющие. - СПб, 1866.
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CRIMINALITATEA JUVENILĂ ÎN PERIOADA DE
TRANZIŢIE
Ruslan Sinţov,
student, anul III, Sociologie
Valentina Flocosu,
lector

Una din problemele cu care se confruntă Republica
Moldova la ora actuală este nivelul înalt al criminalităţii, în
special în rândurile tineretului. Ea se datorează, în primul rând,
vârstei în permanentă schimbare, procesului complex de
socializare, numărului multiplu de subiecţi responsabili de acest
proces etc.
Problema criminalităţii juvenile se plasează în centrul
atenţiei pe măsură ce societatea conştientizează locul şi rolul
generaţiei tinere în structura contemporană a sistemului social,
precum şi importanţa pe care aceasta o prezintă pentru viitorul
societăţii.
Criminalitatea

juvenilă

include

totalitatea

crimelor

săvârşite de persoane cuprinse între vârsta de 14-25 ani. Cea mai
critică este vârsta tinerilor minori cuprinsă între 14–18 ani.
Menţionăm că la această etapă a vârstei are loc formarea deplină
a conştiinţei de sine a tânărului, crearea valorilor spirituale şi
morale,

conturarea

deprinderilor
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şi

obişnuinţelor

în

comportament. Anume în perioada adolescenţei potenţialul
genetic este cel mai intens supus influenţei mediului social.
Structura criminalităţii juvenile cuprinde, pe de o parte,
tipul infracţiunii (omor, jaf, furt, tâlhărie etc.), iar, pe de altă
parte, subiectul infracţiunii unice, al celei organizate, al recidivei
de infracţiuni etc.
O atenţie deosebită se acordă criminalităţii juvenile în
grup. Specificul grupului constă în caracterul său instabil, fiind
format pe o durată de 1-3 luni. Membri ai acestor grupuri devin
persoanele cu atitudini profund demoralizate.
În continuare vom scoate în evidenţă starea criminalităţii
juvenile prin prisma unor date şi constatări. Astfel, în urma
analizei datelor oferite de MAI al Republicii Moldova şi de
Departamentul Statistică, constatăm că:
• nivelul criminalităţii juvenile se menţine pe întreaga
perioadă de tranziţie, constituind 2354 infracţiuni în 1994,
2326 – în 1995, 2193 – în 1996, 2330 – în 1997, 2287 – în
1998. Un rol deosebit în acest context îi revine
criminalităţii latente a tinerilor care, de cele mai multe ori,
rămâne în umbra activităţii organelor de poliţie;
• infracţiunile

de

sustragere

de

bunuri

din

avutul

proprietarului, săvârşită prin furt, şi cele de huliganism
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constituie 70-80 la sută din numărul total de infracţiuni
săvârşite;
• până la 1/3 din crimele săvârşite sunt ocazionale (fără
pregătire prealabilă);
• fiecare a treia infracţiune este comisă de tineri în stare de
ebrietate;
• aproximativ 4 din fiecare 5 infracţiuni comise au fost
săvârşite în apropierea locului de trai, de studii al
făptuitorului;
• numărul de infracţiuni din mediul urban, în raport cu cel
din mediul rural, este de 2 ori mai mare, diferenţa fiind
explicată prin specificul mediului urban: teritoriul vast,
nivelul scăzut al controlului social din partea familiei,
şcolii, densitatea înaltă a populaţiei etc.;
• aproximativ 3/4 din numărul de tineri infractori au săvârşit
infracţiuni în grup;
• infracţiunile săvârşite de tineri infractori asociaţi în grup
cu caracter stabil constituie 20 la sută din numărul total de
infracţiuni săvârşite în grup;
• majoritatea infracţiunilor sunt comise în perioada timpului
liber cuprinsă între orele 18.00 – 23.00, cu excepţia
infracţiunilor legate de sustragerea avutului personal,
săvârşite între orele 9.00 – 17.00.
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Alte date oferite de SISI “OPINIA” relevă îngrijorarea
tineretului de starea criminogenă din societate, exprimată prin
faptul că doresc să posede o armă legalizată pentru securitatea
personală.
Tabelul 1. Atitudinea tineretului faţă de armele personale
Aţi dori să aveţi o armă legalizată pentru a vă
Indici

apăra pe sine, familia şi averea de elementele
criminale?

Vârsta
Luna, anul

18 – 24 ani

25 – 29 ani

12/1994

02/1998

12/1994

02/1998

Am deja

0

2,6*

1,3

3,1

Aş dori să procur

77

53

72

54,6

Nu doresc

16

43,1

13

41,5

chestionării

* în procente din numărul celor chestionaţi.

Datele din tabelul alăturat relevă că în decurs de 4 ani
numărul tinerilor care deţin armă legalizată a crescut.
S-a observat că vârsta de 16-17 ani este considerată ca
fiind cea mai criminogenă, deoarece în această perioadă
controlul social atât din partea familiei, cât şi din partea şcolii
este mai slab. O bună parte din tineri stau la această vârstă în
afara oricărui proces (social, politic, economic), ceea ce-i
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distanţează de procesul activ de socializare, fiind dominaţi în
comportament de valorile subculturii.
În urma analizei datelor statistice s-au evidenţiat condiţiile
şi factorii ce contribuie la comiterea crimelor de către tineri.
Fiind de la natură o fiinţă socială, omul nu poate exista în
afara societăţii. Anume în cadrul societăţii are loc formarea
omului ca personalitate. Personalitatea tânărului reprezintă
rezultatul procesului de socializare, în urma căruia tânărul
dobândeşte anumite însuşiri şi calităţi care-i determină
comportamentul în societate. Prin urmare, de săvârşirea crimei
este responsabilă nu numai persoana dată, ci şi societatea care a
format-o.
În acest context o atenţie deosebită trebuie acordată
mediului familial, căruia îi este rezervat rolul de bază în
procesul primar de socializare, ea constituind celula de bază a
societăţii.
În relaţiile cu părinţii, rudele copilul însuşeşte normele,
valorile, practicile de conduită, pe care mai apoi le aplică în
relaţiile cu oamenii în toate sferele vieţii sociale. O primă cauză
a comportamentului antisocial al tânărului o constituie atmosfera
familială: calitatea climatului afectiv, stilul de viaţă, climatul
instructiv-educativ,

aptitudinile

pedagogice

ale

părinţilor

determină formarea personalităţii copilului, atitudinile sale,
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evidenţiindu-i potenţialul motivaţional. Astfel, controlul din
partea familiei trebuie să fie direcţionat spre dezvoltarea
armonioasă şi multilaterală a personalităţii tânărului.
O altă cauză este lipsa unuia sau ambilor părinţi, ceea ce
duce la diminuarea controlului asupra conduitei tânărului,
agravarea stării materiale, tensionarea atmosferei psihologice,
influenţa persoanelor străine etc. În acest mod consecinţele
nefaste ale familiei dezorganizate sau instabilitatea ei afectează
psihicul tânărului şi modul de viaţă al acestuia. Atmosfera
tensionată, crudă se reflectă în reacţia psihologică a tânărului
care încearcă să-şi afirme demnitatea, aspiraţiile, interesele,
recurgând la acţiuni antisociale.
Ca regulă, părinţii tinerilor infractori au un nivel scăzut de
studii, de experienţă şi cunoştinţe elementare despre educaţie,
aplicând cel mai des metode violente de educaţie.
S-a constatat că peste 40 la sută din părinţii tinerilor
infractori au studii medii incomplete.
Investigaţiile efectuate în mai multe state au pus în
evidenţă faptul că peste 30 la sută din tineri care au comis acte
de violenţă provin din familiile care practică un stil de educaţie
despotic şi excesiv.
Un rol important în socializarea tânărului revine şcolii,
care trebuie să înlăture neajunsurile educaţiei familiale,
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asigurând o dezvoltare armonioasă a acestuia. În cadrul şcolii
tânărul îşi formează anturajul prietenilor şi însuşeşte un
comportament care corespunde normelor de conduită a
grupurilor neformale cu care tânărul se identifică. În procesul
comunicării cu membrii grupului el îşi formează orientările
valorice şi idealurile.
În prezent dificultăţile cu care se confruntă şcoala
influenţează negativ asupra tânărului. Astfel, cercetările au
constatat că prima cauză de abandonare a colectivului de clasă şi
alegerea anturajului de stradă o reprezintă insuccesul şcolar,
lipsa înţelegerii cu membrii clasei etc.
O influenţă considerabilă asupra formării tânărului o are
petrecerea timpului liber. Tânărul, în loc să se autoperfecţioneze
prin satisfacerea intereselor în diverse sfere ale vieţii, cum ar fi
sportul, cultura etc., reduce petrecerea timpului liber la
consumarea băuturilor alcoolice, drogurilor, distracţiilor lipsite
de sens etc.
Un aspect important al criminalităţii îl constituie
activitatea infracţională a unui grup de tineri. S-a stabilit că
tinerii se asociază în grupuri de persoane care înfruntă aceleaşi
greutăţi în relaţie cu mediul social, au orientări valorice similare
etc. Fiind uniţi în cadrul grupului, tinerii manifestă, în plan
psihologic şi moral, calităţi ce diferă de cele cunoscute până la
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asociere. De aceea înlăturarea la timp a acestor dificultăţi ar
facilita formarea corectă a personalităţii tânărului.
Alt factor care contribuie la formarea comportamentului
antisocial îl reprezintă mass-media, care pune accentul pe criza
de valori, propagând agresivitatea, imoralitatea, violenţa etc.,
familiarizându-i pe tineri cu diferite acte de violenţă.
Un rol aparte îi revine nivelului scăzut al conştiinţei
juridice, care se datorează educaţiei, instruirii, socializării
insuficiente a tânărului, precum şi activităţii nesatisfăcătoare a
organelor de drept atât în direcţia prevenirii criminalităţii
juvenile, cît şi în ceea ce priveşte descoperirea, cercetarea
crimelor săvârşite.
Un factor aparte pentru viitorul tânărului îl constituie
prezenţa familiei şi şcolii chemate să cultive un înalt nivel
intelectual şi moral care să-i ofere posibilitatea de a-şi alege o
profesie, de a-şi aprecia şi aplica facultăţile fizice, intelectuale şi
morale, tineretul fiind generaţia care va contribui la progresul
societăţii. Alegerea corectă a profesiei determină activitatea
zilnică a persoanei, pune amprenta asupra calităţilor, intereselor
sale etc.
Totuşi, astăzi principala cauză a creşterii numărului de
infracţiuni este criza economică şi socială, care a polarizat
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societatea, a redus şansele de afirmare şi realizare a tineretului,
determinându-i comportamentul.
În continuare ne vom referi la măsurile de prevenire şi
combatere a criminalităţii juvenile. Criminalitatea juvenilă
necesită

atenţie

sporită,

deoarece

ea

prezintă

“rezerva

criminalităţii”. În acest sens, activitatea eficientă de prevenire a
criminalităţii duce la schimbări esenţiale în structura ei pe viitor,
contribuind totodată la diminuarea acestui fenomen negativ.
Prevenirea criminalităţii juvenile presupune un complex
de măsuri generale, cum ar fi ridicarea rolului şcolii şi familiei
în educaţia tinerilor, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
familiei, educaţia prin muncă, organizarea raţională a timpului
liber, scopul final fiind lichidarea deficienţelor din cadrul
sistemului social de educare şi reintegrarea tânărului în
societate.
Acestea, la rândul său, pot fi realizate cu succes prin
conjugarea cu măsurile de ordin economic, politic, ideologic,
cultural-educativ, juridic care vor contribui la dezvoltarea
normală a tânărului. Sistemul de prevenire (familia, şcoala,
colectivele de muncă, organele de drept etc.) trebuie să se
conducă după principiul eficienţei, schimbului reciproc de
informaţie şi autocontrol.
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Statul trebuie să dezvolte şi să perfecţioneze legislaţia ce
asigură baza social-juridică de protecţie a familiei, să asigure
ajutorul familiilor dezorganizate, a căror stare financiară este
şubredă. O atenţie specială trebuie acordată creării condiţiilor de
educare a tinerilor cu defecte fizice şi psihice cărora le vine
foarte greu să se adapteze la mediul social cu care
interacţionează. Aceste persoane pot porni pe cale infracţională
mult mai uşor decât ceilalţi tineri.
În plus, e nevoie de formarea unei baze unice moralpsihologice a familiei fără de care nu pot fi asigurate cu eficienţă
celelalte măsuri.
Asigurarea acestor măsuri poate fi efectuată atât de către
organele de stat, cît şi de societatea însăţi. Un rol deosebit în
acest context revine mijloacelor de comunicare în masă,
capabile să influenţeze opinia publică.
În ceea ce priveşte sfera instructiv-educativă, ar trebui ca
şcoala să-şi asume rolul de adevărat centru de formare şi
dezvoltare a tânărului şi să nu se limiteze doar la funcţia de
instruire. În acelaşi timp, trebuie întreprinse măsuri în direcţia
ridicării calităţii nivelului profesional, moral şi cultural al
profesorului, creându-se condiţii materiale pentru buna încadrare
în procesul de instruire şi educaţie.
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Un rol important îl are conlucrarea familiei cu şcoala, a
şcolii cu organele de drept, în vederea realizării educaţiei
juridice a tânărului, astfel ca cunoştinţele juridice să se
transforme în convingeri proprii. În ceea ce priveşte activitatea
organelor de drept privind cercetarea criminalităţii juvenile ele
nu trebuie să se limiteze doar la cercetarea locului comiterii
crimei, cum se procedează deseori, dar şi la investigarea locului
de trai al tânărului infractor, mediului său social etc.
Măsurile de prevenire a criminalităţii juvenile înseamnă şi
măsuri întreprinse împotriva şomajului, muncii ieftine etc.,
respectarea drepturilor tinerilor, asigurarea condiţiilor optime de
afirmare şi autoafirmare a tinerilor în toate sferele de activitate
socială.
Referinţe:
1. M.Rădulescu, D.Banciu. Introducere în sociologia
delicvenţei juvenile. - Bucureşti, 1990.
2. V.Preda. Profilaxia delicvenţei şi reintegrarea socială.
– Bucureşti. 1981.
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PROSTITUŢIA – FENOMEN SOCIAL
Diana Popa,
studentă, anul II, Asistenţă Socială
Vasile Onicov,
doctor, conferenţiar

Prostituţia ca fenomen social a existat în toate ţările
civilizate din cele mai vechi timpuri şi a fost subiect de
reglementare prin obiceiuri sau legi, fiind considerată un rău
social, însă necesar, punând probleme grave pentru moralitatea,
sănătatea societăţii şi ordinea publică. Noi, însă, nu am căutat să
expunem aici o privire critică, ci, dimpotrivă, o privire a unui
asistent social, care trebuie să vadă situaţia aşa cum este şi
totodată să-şi pună întrebarea: cu ce pot eu ajuta?
Ce este, deci, prostituţia?
Prostituţia este practicare a actului sexual în schimbul
unor avantaje de ordin material, economic, sau procurarea de
către o femeie (mai recent şi bărbaţi) a mijloacelor de existenţă
prin întreţinere de relaţii sexuale cu mai mulţi bărbaţi şi,
respectiv, femei.
Răspândirea prostituţiei în formele ei cele mai variate a
depins întotdeauna de gradul de dezvoltare economică şi socială
a statelor, de nivelul educaţiei sexuale a populaţiei.

121

Cercetările au relevat că cele mai importante motive
extrinseci care determină o femeie să se prostitueze sunt:
1) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
2) condiţiile proaste de muncă, insuficient plătită;
3) tratament agresiv al fetelor în familie;
4) promiscuitatea şi modul de viaţă indecent specific
comunităţilor afectate de sărăcie;
5) agregarea unor mari mase de oameni în comunităţi şi
unităţi de producţie unde există un control social redus
privind moralitatea tinerilor;
6) exemplul de lux, autoindulgenţă oferit de clasele bogate;
7) pornografia şi distracţiile care aduc atingeri bunelor
moravuri.
De obicei, femeile ajung să practice prostituţia din cauza
nevoilor economice, deoarece în cele mai multe societăţi femeile
au un statut social foarte scăzut, un viitor nesigur. Ca să fim mai
expliciţi, vom menţiona că modelul cultural al socializării fetelor
este mult mai diferit în societatea noastră faţă de cel al
bărbaţilor. Dispunând de o libertate mai redusă, suportând un
control mai sever, având o gamă mai redusă de profesii pe care
le pot îmbrăţişa, fetele ajung să manifeste un conformism mai
accentuat, mai puţină iniţiativă. Şi în afara familiei modelul
discriminării între sexe persistă, femeile trebuind să înfrunte o
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situaţie de inferioritate pe planul activităţii profesionale şi
social-politice, situaţie dovedită şi de ponderea mai mare a
femeilor în rândurile şomerilor. La noi în Moldova, de exemplu,
59% din şomerii înregistraţi sunt femei. Din punctul de vedere al
acelor femei, pentru care “amorul tarifat” reprezintă un mijloc
de existenţă, prostituţia este de fapt o soluţie de supravieţuire şi
de adaptare la condiţiile unei societăţi care se confruntă cu o rată
ridicată a şomajului.
Date ce privesc situaţia în Republica Moldova am putut
găsi doar la Comisariatul Central, deşi ar fi mai indicat să le
putem avea de la un centru de reabilitare a prostituatelor sau de
la o asociaţie pentru protecţie împotriva prostituţiei, pe care, cu
părere de rău, nu le avem. Posibil, societatea noastră încă nu a
conştientizat această nevoie.
Legea adoptată la 23 februarie 1993 cu privire la
prostituţie şi propagarea prostituţiei, inclusă în “Codul cu privire
la contravenţiile administrative”, în art.171, alineatul 1 prevede:
• persoana prinsă pentru prima dată este amendată în suma
de 50-75 salarii minime sau este pusă sub arest
administrativ pe 20 de zile.
• persoana prinsă a doua oară este amendată cu 75-100
salarii minime sau este pusă sub arest administrativ pe 30
de zile.
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• persoana luată a treia oară poartă răspundere penală.
Acelaşi articol, alineatul 2:
• propagarea prostituţiei prin intermediul publicaţiilor
periodice, mijloacelor audio-vizuale sau prin orice alt mod
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la 75
până la 100 salarii minime cu confiscarea mijloacelor de
propagare.
În municipiul Chişinău, la sfârşitul lunii septembrie 1999,
au fost puse la evidenţă 114 prostituate, dintre care au fost trase
la răspundere 38; duc un mod de viaţă imoral – 125, din numărul
lor 20 fiind minore. Au trecut controlul la Dispensarul
venerologic 115, dintre care 10 erau infectate de boli sexual
transmisibile, în plus - o persoană infectată de virusul HIV/
SIDA. Însă aceste date nu reflectă situaţia reală, deoarece multe
persoane îşi practică meseria în străinătate. Despre aceste
prostituate nu sunt careva date, căci problema în cauză nu
constituie obiectul unei colaborări între state.
Prostituţia reprezintă, în opinia celor mai mulţi evaluatori,
printre care moralişti, medici, jurişti, oameni politici, o
problemă socială importantă având numeroase consecinţe
negative asupra naţiunii. Factorii care generează acest fenomen
sunt diverşi şi multipli.
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Promiscuitatea, creşterea riscului bolilor venerice şi a
contactării SIDA se numără printre cele mai importante şi grave,
dar nu unicele, consecinţe ale practicării unei astfel de meserii.
Într-un studiu recent realizat de către Organizaţia
Mondială a Sănătăţii cu privire la prostituţie a fost reconfirmată
tendinţa de creştere îngrijorătoare a numărului de persoane care
din diferite motive practică această ocupaţie. Drept motive care
au împins femeile pe această cale se indică:
• 80% - au fost maltratate fizic;
• 54% - au fost maltratate de clienţi;
• 66% - au fost violate;
• 78% - au fost convinse sub ameninţarea cu arma;
În plan social ar dori:
• 78% - să abandoneze prostituţia;
• 50%- să beneficieze de suportul unor asociaţii de protecţie
împotriva prostituţiei;
• 73% - să-şi găsească o altă meserie;
• 67% - au cerut un tratament împotriva consumului de
alcool şi droguri.
Dar să ne întrebăm: în mâna cui rămân aceste persoane
care doresc să se reabiliteze, dacă nu avem servicii în acest
domeniu? Şi cum rămâne cu Convenţia de la Geneva cu privire
la protecţia persoanelor civile pe timp de război, adoptată în
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1947, şi protocoalele adiţionale din 1977, care prevăd dreptul
pentru fiecare femeie de a fi protejată împotriva tuturor
atacurilor dezonorante, împotriva tratamentelor degradante,
violului, prostituţiei şi a oricăror forme de atacuri indecente?
Referinţe:
1. D.Banciu, Sorin M.Rădulescu, M.Voicu. Introducere în
sociologia devianţei. - Bucureşti, 1985.
2. Sorin M.Rădulescu. Sociologia devianţei. - Bucureşti, 1995.
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ROLUL ORGANIZAŢIILOR
NON-GUVERNAMENTALE ÎN PROMOVAREA
POLITICILOR DE TINERET
Mariana Buciuceanu,
studentă, anul V, Sociologie
Diana Cheianu,
lector

Condiţia umană a tineretului de azi, poziţia lui socială,
modul său de viaţă, valorile, dorinţele şi năzuinţele cer să fie
explicate şi înţelese în contextul nesiguranţei economice şi al
deteriorării mediului fizic.
Abordarea şi studierea problemelor specifice ale vârstei
tinere au un impact particular asupra calităţii vieţii. Într-adevăr,
problemele şomajului, ale marginalizării, consumul de droguri şi
alcool, slăbirea legăturilor familiale dintre generaţii, violenţa
asupra minorilor sunt probleme cu care practic se confruntă
toate statele de pe glob.
Tineretul este o categorie socială sensibilă la crizele şi
mutaţiile politice, sociale şi economice, fiind purtătorul unor
valori capabile să producă schimbări în tranziţia spre o societate
civilă. Astăzi există multe organizaţii de tineret şi toate reflectă,
într-un fel sau altul, anumite poziţii ale tinerilor, constituind în
ansamblu aşa - numita politică de tineret.
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Problemele tinerilor sunt unice - studii, loc de muncă,
condiţii de trai etc. Şi toate aceste organizaţii nonguvernamentale (ONG) încearcă să le soluţioneze, chiar dacă
metodele la care recurg uneori sunt contradictorii. Oricum, toate
vor să atingă acelaşi scop: să le asigure tinerilor o viaţă liniştită
şi un trai decent, dar totodată o viaţă interesantă şi plină de
conţinut.
Asocierea tinerilor în ONG-uri îi face să se organizeze mai
bine pentru a-şi apăra interesele.
Schimbările ce s-au produs în societate de la declararea
independenţei Republicii Moldova şi până în prezent au rezultat
fără întârziere cu modificări în viaţa asociativă a tinerilor.
Societatea civilă în Moldova a devenit o realitate, iar conceptele
democratice au presupus anumite revendicări şi în politica de
tineret. Astfel, în prezent s-a conturat o comunitate de ONG-uri
de tineret capabile să-şi asume anumite responsabilităţi publice
ce contribuie la democratizarea societăţii.
Perioada dintre 1992-1999 înregistrează o dinamică
variată în evoluţia vieţii asociative a tinerilor din Moldova.
Conform datelor Ministerului Justiţiei, în republică sunt
înregistrate peste 1400 de ONG-uri, cu statut de organizaţii la
nivel naţional. Circa 10% din numărul total, adică peste 120 de
ONG-uri sunt organizaţii de tineret şi pentru copii. Aceasta nu
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înseamnă, însă, că celelalte nu ating problemele tinerilor, cum
sunt, spre exemplu, cele ce vizează domeniul educaţiei, mediul
sau drepturile omului. După sfera de activitate, cele mai multe
ONG-uri de tineret au o orientare specializată: psihologie,
medicină, ecologie, istorie, drept, protecţie socială, cultură,
educaţie etc. Făcând o analiză a programelor realizate,
asociaţiile de tineret pot fi menţionate printre cele mai active
ONG-uri.
Societatea moldavă este departe de a avea o mişcare
internă a comunităţilor locale care să se ocupe de soluţionarea
problemelor proprii. Ca segment al societăţii civile, ONG-urile
au apărut ca formaţiuni venite din afara comunităţii, adesea
determinate de mecanismele suportului occidental.
O cauză a necesităţii apariţiei ONG-urilor de tineret ar fi
acţiunile şi activităţile sub limită în domeniul politicii de tineret
din partea instituţiilor statale, acestea fiind împuternicite să-şi
aducă

aportul

în

ameliorarea

problemelor

tineretului.

Exemplificăm: Concepţia politicii de stat a RM în problemele
tineretului, aprobată prin Hotărârea Guvernului R. Moldova
nr.602 din 28 august 1995, care determină politica de tineret ca
parte componentă a politicii statului, precum şi alte hotărâri ale
Executivului republican, nu se realizează integral. Mai mult de
jumătate din numărul celor angajaţi în organele administraţiei
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publice locale în funcţia de “specialist” în problemele tineretului
nu corespund cerinţelor faţă de un asemenea specialist. Ei nu
sunt versaţi în domeniu, dar nici nu intenţionează să se
perfecţioneze.
Viaţa asociativă a tinerilor, aspectele colaborării între
structurile de stat şi cele non-guvernamentale sunt subiecte
importante ce trebuie dezvoltate mai amplu. Până la intrarea în
vigoare a Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, s-a evidenţiat
dezvoltarea organizaţiilor naţionale de tineret şi a ligilor
studenţeşti din municipiul Chişinău. După reînregistrarea
asociaţiilor obşteşti, s-a observat o creştere a numărului de
organizaţii locale şi regionale, care în 1997 erau într-un număr
mic. Astăzi la nivel local îşi desfăşoară cu succes activităţile
peste 50 de organizaţii de tineret.
Analiza repartiţiei geografice a ONG-urilor de tineret
atestă concentrarea lor în continuare în municipiul Chişinău, în
oraşele Bălţi şi Tiraspol, iar din 1999 şi în Găgăuzia. Se observă
o tendinţă de extindere a sectorului asociativ de tineret şi la nivel
de judeţ: organizaţii de tineret au fost create la Bender, Cahul,
Comrat, Căuşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Rezina,
Slobozia, Taraclia, Ungheni etc.
Conţinutul proiectelor elaborate de ONG-urile de tineret
reiese din nevoile sociale şi profesionale ale tinerilor. Din
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multiplele probleme cu care se confruntă asociaţiile de tineret se
evidenţiază cele ce ţin de asigurarea bazei materiale şi
financiare, a spaţiului informativ, indiferenţa organelor puterii
de stat faţă de problemele lor etc.
În practica europeană se cunosc două forme distincte de
reprezentare a asociaţiilor de tineret: Consiliile Naţionale ale
Tineretului şi Fundaţiile pentru Tineret.
Spre sfârşitul anului 1998, la nivel naţional a fost
reorganizat Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova
(CNTM), organizaţie “umbrelă” care reprezintă organizaţiile de
tineret republicane şi regionale atât la nivel naţional, cât şi la
nivel internaţional. La moment CNTM întruneşte 20 de
organizaţii naţionale membre şi 5 organizaţii candidate. Noul
statut al CNTM permite atât ONG-urilor de tineret naţionale,cât
şi organizaţiilor locale de tineret să participe la programele
Consiliului, ultimele fiind reunite în cadrul Consiliilor Judeţene
ale Tineretului. În Bălţi şi Edineţ au avut loc deja adunările de
constituire a acestor consilii, care vor deveni membre ale
CNTM.
Scopul CNTM este sprijinirea dezvoltării structurilor
asociative de tineret din Republica Moldova, susţinerea
programelor şi activităţilor acestora, precum şi reprezentarea
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naţională şi internaţională a segmentului societăţii civile,
constituit de structurile asociative de tineret.
Din şirul de obiective putem menţiona:
• colaborarea

cu

organul

central

de

specialitate

în

problemele politicii de tineret;
• abilitate în promovarea politicii de tineret;
• participarea la realizarea şi aplicarea politicii naţionale de
tineret etc.
La nivel internaţional CNTM a stabilit relaţii cu Consiliul
Naţional al Tineretului din Suedia, cu care a semnat un protocol
de colaborare pentru anii 1999-2000 şi care deja se realizează în
practică (desfăşurarea a două stagii de formare a liderilor de
tineret din Republica Moldova cu participarea formatorilor din
Suedia etc.). Revitalizarea CNTM marchează o participare mai
activă a reprezentanţilor tineretului din republică la activităţile
internaţionale de tineret de la Budapesta, Strassbourg, Bruxelles,
etc. din acest an.
La capitolul relaţiile tineretului cu alte organizaţii, ONGurile nu au un concept clar definit, nu există o transparenţă în
proiectele elaborate de ele. Parteneriatul dintre ONG-uri e greu
de menţinut din cauza lipsei de informaţie despre posibilii
parteneri şi slaba recunoaştere reciprocă.
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Problemă cea mai gravă o constituie lipsa unei strategii
concrete de colaborare între ONG şi stat, aceasta având un
caracter sporadic, ocazional. Structurile de stat de toate
nivelurile nu au un concept şi un mecanism clar de susţinere a
sectorului asociativ de tineret. Intenţia Guvernului de a institui,
prin Hotărârea nr.322 din 3.04.1997, un Consiliu Naţional
pentru problemele tineretului nu a avut efectul scontat. Aceasta
se explică prin faptul că din 226 membri ai acestui Consiliu doar
4 sunt reprezentanţi ai ONG-urilor de tineret. Un lucru este cert:
în raporturile ONG-urilor cu statul deocamdată predomină
neîncrederea reciprocă, suspiciunea, îndoielile, fapt ce nu poate
contribui la un parteneriat adevărat.
Astăzi, prin eforturile sectorului non-guvernamental de
tineret, a fost adoptată “Legea cu privire la tineret ”. Însă apare o
problemă nu mai puţin importantă – lipsa unui mecanism real de
implementare a prevederilor legislative. Tinerii sunt conştienţi
de faptul că statul astăzi nu dispune de mijloace pentru
realizarea prevederilor acestei legi; pentru ei contează voinţa
politică a organului legislativ de a recunoaşte politica de tineret
ca una din domeniile de activitate a statului şi sectorului nonguvernamental, de a se implica în promovarea acestei politici. În
lege sunt prevăzute măsuri şi norme ce nu sunt prevăzute de alte
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legi naţionale. ONG-urile sunt recunoscute ca parteneri egali în
promovarea politicii de tineret la nivel naţional şi local.
Astfel, putem spune că politica de tineret în republică nu
este integrală, multilaterală, inter-sectorială şi elaborată pe un
termen lung, aşa cum prevede Programul Mondial de Acţiuni
pentru Tineret. Deci, neîndoielnic, suportul din partea
structurilor guvernamentale ar fi de mare ajutor ONG-urilor de
tineret în promovarea cu succes a politicii de tineret.
Până la o reuşită totală sunt mulţi paşi, dar pentru aceasta
se cere înţelegerea şi încrederea celor de sus. Şi totuşi, nu putem
nega succesele pe care le-au obţinut ONG-urile de tineret prin
forţele proprii şi graţie ajutorului primit din afara ţării. În ultimii
ani se poate vorbi despre un enorm curriculum de proiecte care
au fost realizate de către sectorul non-guvernamental de tineret
întru ameliorarea unor probleme a tinerilor. S-a lucrat în
societate, şcoli, grădiniţe, instituţii etc.
Au fost întreprinse şi se întreprind proiecte cu impact
social. Aici putem menţiona activităţile în domeniul protecţiei
drepturilor tinerilor, în domeniul asistenţei medicale accesibile,
contracarării narcomaniei, bolilor sexual transmisibile, precum
şi

activităţile

privind

prevenirea

acestora

în

rândurile

adolescenţilor şi tineretului, protecţia celor infectaţi, angajarea
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în câmpul muncii, educaţia sexuală a tinerilor, valorificarea
potenţialului intelectual al tinerei generaţii etc.
În Republica Moldova tineretul poate fi uneori foarte
activ, încât e capabil să ceară drepturile sale legitime de membri
plenipotenţiari ai comunităţii.
Referinţe:
1. C.Zamfir (coord.). Politici sociale în România.
– Bucureşti, 1999.
2. Tinerii din Republica Moldova optează pentru integrarea
europeană. – Chişinău, 1999.
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TIMPUL LIBER:
MIJLOC DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE A
TINERETULUI
Valentina Flocosu,
lector

Timpul liber a existat în viaţa oamenilor dintotdeauna. E şi
firesc ca în afara timpului rezervat muncii să existe un anumit
volum de timp “extramuncă”.
Prin timp liber înţelegem acel segment de timp ce rămâne
după ce fiecare individ şi-a îndeplinit obligaţiile profesionale,
familiale şi sociale şi în care îşi desfăşoară diverse activităţi
benevole pentru a se odihni sau pentru a-şi realiza pe deplin
aptitudinile, pentru a se dezvolta ca personalitate. Cu alte
cuvinte, esenţa de bază a timpului liber constă în recrearea şi
refacerea organismului, formarea şi dezvoltarea personalităţii
sub toate aspectele.
Astăzi, când aşa-numita perioada de tranziţie la economia
de piaţă cu consecinţele ei nefaste s-a extins în timp, când
tensionările

psihologice

s-au

agravat

din

cauza

luptei

îndelungate cu sărăcia, şomajul, criminalitatea etc., dorinţa de
repaos, de relaxare, de recreere, de distracţie, într-un cuvânt - de
timp liber a crescut.
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Timpul liber se regăseşte în mod diferenţiat la toţi
membrii societăţii. Tineretul, însă, este categoria demografică
pentru care timpul liber are o importanţă mai mare decât pentru
celelalte categorii demografice - caracteristică ce decurge din
specificul vârstei. Pentru tineretul de astăzi vârsta copilăriei,
intrarea în adolescenţă şi apoi trecerea la maturitate se produce
într-un context socio-economic şi cultural în care valorile şi
cultura timpului liber sunt insuficient formate şi dezvoltate. Iar
reţeaua de servicii, dotări şi facilităţi specifice timpului liber este
redusă şi puţin diversificată.
Tranziţia la economia de piaţă a adus cu sine mari
modificări în defavoarea timpului liber, cu excepţia măririi
acestuia. Sărăcia şi scăderea nivelului de trai a contribuit la
reducerea frecvenţei unor activităţi de timp liber, desfăşurarea
cărora presupuneau anumite cheltuieli. Nivelul de trai scăzut
afectează atât funcţia de divertisment a timpului liber, cât şi
funcţia de dezvoltare a personalităţii. Prin reducerea locurilor de
muncă, după care a apărut şomajul, s-a ajuns la mărirea timpului
neocupat pentru tineret, fapt care generează pericolul lipsei de
preocupări. În acest sens, modul de petrecere a timpului liber
poate avea efecte negative, cei mai expuşi fiind tinerii din
mediul urban, deoarece aceştia sunt mai uşor atraşi în diverse
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distracţii fără conţinut, care ulterior pot conduce la fapte
antisociale.
Şi mai critică este situaţia în mediul rural, unde singurul
loc de petrecere a timpului liber sunt căminele culturale, care
treptat au încetat să mai ofere programe distractive, reducându-şi
toată activitatea cultural-educativă doar la desfăşurarea serelor
de dans sau aşa-numitelor “discoteci”, şi acestea numai la sfârşit
de săptămână, avându-se în vedere specificul muncii şi al vieţii
de la sat.
Comportamentele de timp liber ale tinerilor, spre
deosebire de cele ale adulţilor, se orientează, astăzi, în trei
direcţii. Prima orientare, cea mai extinsă, se constituie în jurul
următoarelor preocupări: frecventarea cafenelelor, barurilor şi
restaurantelor, discotecilor, petrecerilor, întâlnirilor. A doua
orientare este îndreptată spre teatru, concerte de muzică clasică,
operă, balet, lectură. Acestei tendinţe îi corespunde un nivel de
cultură mai relevat, având însă o extindere mai mică. Orientarea
a treia include preocupări sportive.
Tabelul ce urmează reflectă procentajul preocupărilor de
timp liber al tineretului studios din Republica Moldova.
(Cercetarea sociologică a fost efectuată în perioada mai-iunie
1998 de către Laboratorul de Sociologie. Eşantionul a cuprins
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597 subiecţi de la 6 instituţii de învăţământ superior din
municipiul Chişinău).
Tabelul 1. Preocupări ale tineretului studios în timpul liber
(în %)
Activităţi de timp
liber

Foarte rar,
niciodată

Uneori,
ocazional

Frecvent,
sistematic

Plimbări

11,2

61,6

27,2

Audieri de muzică

13,5

28,0

58,5

11,7

55,2

33,1

Cinematograf

75,8

21,3

3,0

Teatru

71,8

24,0

4,0

Muzee, expoziţii

75,8

19,9

4,4

Lectură

22,3

46,9

30,8

Discotecă

35,8

49,0

15,2

Concerte

51,5

43,1

5,4

Sport

36,1

35,2

28,8

Întâlniri cu prietenii,
discuţii

Menţionăm că modul de petrecere a timpului liber este
determinat de situaţia concretă din ţară şi variază în funcţie de o
serie de factori sociali ca: sex, vârstă, situaţie familială, situaţie
materială, nivelul de instruire, categoria profesională, mediul de
reşedinţă, existenţa şi funcţionalitatea serviciilor sociale etc.
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În funcţie de sex: sexul feminin se orientează mai mult
către activităţi culturale (concerte de muzică uşoară, clasică,
operă, balet, teatru, lectură); sexul masculin se orientează mai
mult către activităţi sportive, frecventarea cafenelelor, barurilor,
petrecerilor, discotecilor etc. În funcţie de vârstă: persoanele
între 16-19 ani preferă mai mult concertele de muzică uşoară,
discotecile, casele de cultură, competiţiile sportive; cei între 2024 de ani se orientează mai accentuat spre activităţi culturale,
dar şi spre frecventarea cafenelelor, barurilor etc. În funcţie de
nivelul de instruire: persoanele având cultură profesională se
disting prin preferinţe pentru discotecă şi întâlniri sportive;
tinerii liceeni preferă concertele de muzică uşoară, frecventarea
cafenelelor, barurilor; persoanele cu studii superioare manifestă
preferinţe culturale mai extinse şi mai intense, la care se adaugă
şi excursiile.
În ce priveşte petrecerea timpului liber în zilele de odihnă,
nu se constată diferenţieri de activităţi desfăşurate, ci doar
rezervarea unei ponderi mai mari de timp unora din ele. O parte
din tineretul studios şi în zilele de odihnă îşi ocupă timpul în
majoritate cu studierea disciplinelor.
De fapt, în prezent, modalităţile de utilizare a timpului
liber sunt apreciate, aproape în totalitate, ca nesatisfăcătoare, fie
din

insuficienţa

timpului

liber
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pentru

unele

categorii

demografice (femei, intelectuali, studenţi), fie din insuficienta
dezvoltare a gustului, cerinţelor pentru activităţile de timp liber,
fie din insuficienţa condiţiilor materiale necesare unei utilizări
corespunzătoare. Paralel, remarcăm tendinţa unor abuzuri în
petrecerea de timp liber, care în loc să–şi îndeplinească rolul de
repaus creator, devine factor de generare a unor alte forme de
oboseală.
Astăzi, mai mult ca oricând, apare necesitatea organizării
cât mai eficiente a timpului liber, în vederea dezvoltării pozitive
a personalităţii în curs de formare. Timpul liber nu este un
fenomen independent de viaţa socială şi sistemele ei de valori.
Dimpotrivă, rădăcinile lui sociale şi psihologice sunt adânc
concrescute în cultură. Participarea la viaţa culturală este o
activitate de timp liber alături de celelalte activităţi de relaxare şi
recreere.
În prezent atestăm o scădere a interesului tuturor
categoriilor demografice pentru participarea la viaţa culturală.
Ridicarea nivelului cultural al activităţilor de timp liber în
rândul tineretului este un proces complex, compus din
numeroase elemente. Două dintre acestea sunt de o importanţă
esenţială: în primul rând, activitatea organizatorică, desfăşurată
pentru asigurarea condiţiilor de petrecere a timpului liber şi, în
cel de-al doilea rând, însuşi procesul de educaţie, care conduce
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la un anumit grad de dezvoltare spirituală şi determină structura
generală a cerinţelor şi necesităţilor de timp liber (ambele fiind
la un nivel foarte scăzut).
Educarea corectă a aspiraţiilor, gusturilor tinerilor în
alegerea activităţilor de timp liber necesită intervenţia mediului
familial şi social. La acest capitol, remarcăm în prezent o
inconsistenţă din partea mediului familial. Majoritatea părinţilor
nu ştiu de multe ori ce să ofere copiilor lor ca model pentru
petrecere a timpului liber, utilizarea eficientă a căruia i-ar ajuta
la pregătirea şi adaptarea corespunzătoare către tranziţia de la
statutul de tânăr la cel de adult. În ceea ce priveşte aportul
mediului social la realizarea educaţiei tinerilor în consumarea
timpului liber, apare necesitatea dezbaterii problemelor legate de
metodele, motivaţiile şi căile de realizare, ţinându-se cont de
următoarele caracteristici:
• durata timpului liber depinde de distribuţia timpului pentru
diferite activităţi obligatorii, precum şi de modul de
funcţionare a serviciilor sociale de care beneficiază;
• modalităţile de utilizare a timpului liber depind de o serie
de factori, dintre care cei mai importanţi sunt: volumul de
timp liber, condiţiile existente de utilizare a timpului liber,
disponibilităţile personale ale tinerilor pentru utilizarea
acestora;
• timpul liber consumat în activităţile culturale care necesită
o pregătire specială este cel mai mic;
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• formele de activitate alese de tineri au preponderent
caracter de consum pasiv;
• dorinţele manifestate de tineri în legătură cu modalitatea
de petrecere a timpului liber reflectă lipsa de aspiraţii
pentru participarea în mod activ, creator, la activităţile
cultural-educative sau, cel puţin, la activităţi recreativ
active, cum ar fi, de exemplu, practicarea de sporturi;
• o mare parte din tineret percepe neadecvat utilitatea
timpului liber, ba chiar mai mult, manifestă o atitudine
pasivă faţă de caracterul de consum al acestuia.
Astăzi, un interes vădit prezintă nu atât durata timpului
liber, cât calitatea activităţilor efectuate pe segmentul de “timp
liber”. Vârsta subiecţilor de 18-30 ani ar justifica un program de
timp liber complex, care să-i pună în contact cu toate sursele de
informare, cu toate mijloacele cultural-educative care le-ar
permite în acelaşi timp activităţi de recreare şi distracţie.
Cele menţionate mai sus reflectă insuficienta atenţie care
se acordă timpului liber ca mijloc de formare şi dezvoltare a
tinerei personalităţi.
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