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ADNOTARE 

Titlul tezei de licență: „Rolul asistentului social în consilierea viitoarelor cupluri 

familiale.” 

Anul perfectării tezei: 2021 

Structura lucrării: Scopul și obiectivele cercetării au determinat structura lucrării date, care 

constă din 2 capitole precedate de introducere și finalizate cu concluzii, 53 titluri bibliografice, 9 

figuri, 2 tabele, 1 anexă, 50 pagini text ştiinţific de bază. 

Scopul cercetării constă în abordarea teoretică a conceptului de consiliere a viitoarelor 

cupluri căsătorite și determinarea rolului asistentului social în consilierea cuplurilor căsătorite. 

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor teoretice cu privire la căsătorie; identificarea 

particularităților căsătoriei; studierea conceptului de divorț; analiza dinamicii fenomenului căsătoriei 

în Raionul Șoldănești; determinarea consecințelor căsătoriei asupra  comportamentului și dezvoltării 

personalității copilului; determinarea strategiilor asistențaile de lucru cu familiile căsătorite. 

Valoarea teoretică a cercetării este confirmată prin: studierea abordărilor teoretice ale 

căsătoriei, tipurile de căsătorie, particularitățile căsătoriei, problemele ce apar la cuplurile căsătorite, 

schimbările ce pot influența cuplurile căsătorite, abordarea teoretică a divorțului și studierea cadrului 

legal al divorțului, determinarea dimensiunilor și consecințelor divorțului. În capitolul doi a fost 

determinat rolul asistentului social în consilierea viitoarelor cupluri căsătorite și au fost identificate 

strategiile eficiente de asistență a cuplurilor familiale. 

Valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către asistenții 

sociali și cuplurile căsătorite pentru care problema este relevantă cu scopul de a identifica strategii de 

a îmbunătăți viața de cuplu. 
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ANNOTATION 

Bachelor's thesis title: „The role of the social worker in counseling future married 

couples.” 

Year of completion of the thesis: 2021 

The structure of the paper: The purpose and objectives of the research determined the 

structure of the given paper, which consists of 2 chapters preceded by introduction and completed 

with conclusions, 53 bibliographic titles, 9 figures, 2 tables, 1 appendix, 50 pages of basic scientific 

text. 

The aim of the research is to approach the theoretical concept of counseling for future 

married couples and to determine the role of the social worker in counseling married couples. 

Research objectives: analysis of theoretical approaches to marriage; identifying the 

particularities of marriage; studying the concept of divorce; analysis of the dynamics of the marriage 

phenomenon in Soldanesti District; determining the consequences of marriage on the behavior and 

development of the child's personality; determining strategies for working with married families. 

The theoretical value of the research is confirmed by: studying the theoretical approaches 

to marriage, types of marriage, marriage peculiarities, problems that occur in married couples, 

changes that can affect married couples, theoretical approach to divorce and studying the legal 

framework of divorce, determining the size divorce. Chapter two determined the role of the social 

worker in counseling future married couples and identified effective strategies for assisting family 

couples. 

The applicative value of research. The research results can be used by social workers and 

married couples for whom the issue is relevant in order to identify strategies to improve married life. 
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INTRODUCERE 

Actualitatea temei investigate. În lumea modernă, când numărul divorțurilor și al cuplurilor 

despărțite este în continuă creștere, consilierea familială ocupă un loc special în activitatea practică a 

psihologilor și asistenților sociali. În centrul consilierii familiale, de regulă, sunt dificultățile care apar 

în timpul creării unei familii, în perioadele de criză ale ciclului său de viață, precum și în problemele 

de creștere a copiilor. 

În societatea modernă, se formează noi orientări valorice în raport cu formele, stilurile și 

tiparele comportamentului familial și al căsătoriei. O familie monoparentală, formată din copii și un 

părinte (cel mai adesea o mamă), devine o problemă importantă. În plus, există familii sănătoase care 

sunt numite funcționale și problematice (disfuncționale). 

Consilierea viitoarelor cupluri căsătorite a devenit populară în secolul al XX-lea. Ea se referă 

la terapia care pregătește un cuplu care intenționează să se căsătorească înainte de a organiza nuntă. 

Acestea sunt servicii furnizate de consilieri profesioniști persoanelor care intenționează sau doresc să 

intre într-o relație de căsătorie. Categoriile de cetățeni care apelează la consilierea premaritală sunt 

tinerii necăsătoriți care tocmai se pregătesc să se căsătorească. Acești tineri au nevoie de ajutor cu 

informații utile despre ceea ce presupune căsătoria, cum să se pregătească pentru acest lucru și să 

intre într-o relație conjugală cu soțul / soția dorită. Consilierea premaritală este realizată de un 

profesionist care lucrează cu un cuplu  pentru a-și îmbunătăți relația înainte de a se căsători și îi ajută 

să dobândească abilități pentru a crea o familie stabilă. Astfel consilierea premaritală se referă la 

consilierea care are scopul de a ajuta indivizii, cuplurile sau grupurile de cupluri să se pregătească și 

să construiască o căsătorie de succes. 

Relațiile premaritale dintre un bărbat și o femeie ocupă unul dintre primele locuri în studiul 

vieții sociale a oamenilor. Studiul problemelor căsătoriei și familiei este cea mai dezvoltată ramură a 

cunoașterii sociologice.  Majoritatea celor care se căsătoresc sunt siguri că toate dificultățile care nu 

au fost observate în relație în perioada premaritală vor dispărea după căsătorie. Potrivit cercetărilor, 

aceste dificultăți rămân și nu numai că rămân, dar bântuie tinerii până când sunt rezolvate. În acest 

caz, decizia cu privire la aceste probleme poate fi luată atât pozitiv cât și negativ, adică prin divorț. 

Familia se confruntă astăzi cu o multitudine de probleme, acestea fiind rezultatul interacţiunii 

dintre membrii familiei şi/sau dintre familie şi mediul social în care ea funcţionează. Instabilitatea 

familiei se exprimă în primul rând prin creşterea numărului de divorţuri şi prin micşorarea numărului 

de copii reveniţi la o familie. În prezent, în majoritatea ţărilor dezvoltate se evidenţiază tot mai mult 

tendinţa de trecere de la familia cu puţini copii la familia cu un singur copil, ceea ce ţine de un şir de 

factori sociali. Această tendinţă este caracteristică şi pentru un şir de ţări cu dezvoltare moderată, 

inclusiv pentru Republica Moldova, unde printre factorii determinanţi se numără şi responsabilitatea 
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slabă din partea statului faţă de problema în cauză, manifestată prin neputinţa de a crea locuri de 

muncă bine plătite, de a asigura tinerele familii cu locuinţe, de a le stimula prin diverse facilităţi, 

înlesniri etc. 

Asistenţa socială a familiei este focusată pe multiple probleme ce ţin de conflictele dintre soţi, 

dintre părinţi şi copii, de conlucrarea cu şcoala, cu comunitatea, de situaţia persoanelor în etate, cea 

a copiilor cu dizabilităţi, a persoanelor infectate HIV/SIDA, de dependenţa de drog şi alcool, sănătatea 

psihică etc. Conţinutul metodelor aplicate de către asistentul social în lucrul cu familia este 

condiţionat în fiecare caz de particularităţile individuale ale familiei, de specificul problemelor cu 

care se confruntă, gradul de vulnerabilitate, starea materială, de caracterul relaţiilor din interiorul şi 

exteriorul familiei, valorile ei, de mediul social şi natural în care funcţionează etc. 

Obiectul cercetării: rolul asistentului social în consilierea viitoarelor cupluri căsătorite. 

Scopul cercetării constă în abordarea teoretică a conceptului de consiliere a viitoarelor 

cupluri căsătorite și determinarea rolului asistentului social în consilierea cuplurilor căsătorite. 

Obiectivele cercetării: 

 analiza abordărilor teoretice cu privire la căsătorie ; 

 identificarea particularităților căsătoriei; 

 studierea conceptului de divorț ; 

 analiza dinamicii fenomenului căsătoriei în Raionul Șoldănești; 

 determinarea consecințelor căsătoriei asupra  comportamentului și dezvoltării personalității 

copilului; 

 determinarea strategiilor asistențaile de lucru cu familiile căsătorite.  

Ipotezele cercetării:  

 Asistentul social are un rol important în consilierea viitoarelor cupluri căsătorite. 

Gradul de cercetare al temei. Problema consilierii cuplurilor căsătorite, a fost tratată de 

următorii cercetători: Albu I., Bonchiş E., Bulgaru M., Chistruga I., Buzducea D., Ciupercă C., 

Cojocaru Şt., Florian E.,  Pînzari V., Ghiţă O., Albăstroiu R., Goody J., Giddens A., Lupaşcu D., 

Crăciunescu C.M., Mitrofan I., Mitrofan N., Nichols. N.P., Schvartz, R.C., Rada C.,  Faludi C., 

Veleanovici A., Dumitriu G., Voinea M. 

Metodologia cercetării a presupus aplicarea în demersul experimental a metodelor:   

 teoretice: documentarea ştiinţifică, analiza, sinteza comparaţia;   

 metodele statistice de prelucrare matematică a datelor experimentale. 

Eșantionul este constituit din 20 cupluri căsătorite: 40 subiecți, bărbați și femei cu vârsta 

cuprinsă între 22 și 40 ani. 
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Valoarea teoretică a cercetării este confirmată prin: studierea abordărilor teoretice ale 

căsătoriei, tipurile de căsătorie, particularitățile căsătoriei, problemele ce apar la cuplurile căsătorite, 

schimbările ce pot influența cuplurile căsătorite, abordarea teoretică a divorțului și studierea cadrului 

legal al divorțului, determinarea dimensiunilor și consecințelor divorțului. În capitolul doi a fost 

determinat rolul asistentului social în consilierea viitoarelor cupluri căsătorite și au fost identificate 

strategiile eficiente de asistență a cuplurilor familiale. 

Valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către asistenții 

sociali și cuplurile căsătorite pentru care problema este relevantă cu scopul de a identifica strategii de 

a îmbunătăți viața de cuplu.  

Structura lucrării. Lucrarea este constituită din: introducere, două capitole, concluzii şi 

recomandări, bibliografie din 53 titluri, 9 figuri, 2 tabele, 1 anexă, 50 pagini text ştiinţific de bază. 

Cuvinte-cheie: căsătorie, divorț, cuplu căsătorit, asistență socială, consiliere, asistent social, 

conflicte, strategii, training. 
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I. DEFINIȚII ȘI ABORDĂRI ALE FENOMENULUI DIVORȚULUI 

1.1. Căsătoria: cadru conceptual 

Căsătoria, creaţie a biologiei naturale şi sociale este, ca instituţie civilă, o invenţie relativ 

recentă. Abia pe la sfârşitul secolului XVIII, eliberată de „povara” sacralităţii, a fost trecută sub tutelă 

etatică şi luată în inventar juridic. Expusă de-acum intervenţionismului normativ mai mult sau mai 

puţin inspirat, operaţiunea juridică definită ca „uniune liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie 

realizată în scopul întemeierii unei familii” a suportat schimbări şi influenţe aşezate, toate, sub semnul 

nevoii de a „ţine pasul cu vremurile”, fie că „pasul” era înainte sau înapoi [22, p.4]. 

Urmările acordului de voinţe ce-ar voi să unească destine se etalează schematic într-un 

algoritm de drepturi şi obligaţii în relaţia dintre soţi, precum şi în relaţia dintre ei, ca părinţi, şi copiii 

lor, o combinaţie de „ce/cât mi se cuvine - ce/cât mi se poate pretinde” care să rupă, preventiv şi 

punitiv, monotonia normalităţii ce s-ar insinua între momentul gestului primar - uniunea consensuală 

- şi, fatalmente, cel final - încetarea căsătoriei, disoluţia acesteia. Între cele două borne avem 

privilegiul apartenenţei şi deopotrivă a posesiunii: propria familie. 

Căsătoria constituie, de bună seamă, izvorul de căpetenie al legăturilor care se stabilesc între 

membrii unei familii, considerată ca celulă de bază a societăţii noastre, de vreme ce aceasta este 

alcătuită, în primul rând, din soţi şi, numai apoi, din cei între care există legătura de sânge a rudeniei, 

care rezultă din faptul că ei descind, prin filiaţie, unii dintr-alţii ori dintr- un strămoş comun, iar numai 

cu efecte juridice restrânse pot fi consideraţi că fac parte din familie cei între care se nasc, prin 

căsătorie, legături de afinitate şi, anume, între fiecare dintre soţi şi rudele celuilalt [17, p.345]. 

Din punctul de vedere al dreptului civil, instituţia căsătoriei are o importanţă covârşitoare. 

Starea de căsătorie dobândită prin încheierea căsătoriei cu întreg cortegiul de drepturi şi obligaţii, 

completând gama atributelor de identificare a persoanei fizice, însoţeşte şi adesea întregeşte 

implicarea subiectului de drept în raporturi juridice civile. 

 

Figura 1.1. Accepțiunile termenului căsătorie [22, p.7] 

„Actul juridic” al căsătoriei încheiat de viitorii soţi, ale cărui condiţii de fond şi 
de formă sunt imperativ stabilite prin art. 9-15 al Codului Familiei.

„Starea, situaţia juridică dobândită prin încheierea actului juridic al căsătoriei şi 
care există pe toată durata acesteia”.

„Instituţia juridică” ce reuneşte ansamblul normelor referitoare la actului juridic al 
căsătoriei şi la statutul juridic al soţilor.

„Ceremonia” care are loc cu ocazia celebrării încheierii actului juridic al 
căsătoriei.
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Termenul „căsătorie” are următoarele accepţiuni: 

 Mai întâi, desemnează „actul juridic” al căsătoriei încheiat de viitorii soţi, ale cărui condiţii 

de fond şi de formă sunt imperativ stabilite prin art. 9-15 al Codului Familiei al Republicii Moldova.  

Art. 11 alin. 1 din Codul Familiei al RM stipulează că: „Pentru încheierea căsătoriei este 

necesar consimţământul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi femeii 

care se căsătoresc” [12]. Deci, prin actul juridic al căsătoriei se înţelege acea manifestare de voinţă, 

prin care viitorii soţi consimt să se căsătorească în condiţiile şi forma prevăzute de lege. Pentru 

încheierea căsătoriei este obligatoriu acordul de voinţă al viitorilor soţi, acord care este necesar numai 

la încheierea acestui act juridic, deoarece, o dată încheiat actul juridic menţionat, acordul dat nu mai 

are valoare, ca şi în cazul contractelor, or, căsătoria este cârmuită din acest moment de normele legale, 

fără ca soţii să aibă posibilitate să modifice conţinutul raporturilor juridice de căsătorie, cum pot 

modifica prin acordul lor de voinţă conţinutul contractelor. Excepţie de la această regulă poate exista 

în cazul încheierii contractului matrimonial, reglementat în legislaţia familială a Republicii Moldova, 

situaţie în care soţii îşi aleg modul de desfăşurare a relaţiilor patrimoniale între ei în timpul căsătoriei 

sau în cazul desfacerii acesteia. 

Într-un al doilea sens, termenul „căsătorie” desemnează „starea, situaţia juridică dobândită 

prin încheierea actului juridic al căsătoriei şi care există pe toată durata acesteia”. La această 

accepţiune se face apel la  Codul familiei al Republicii Moldova, la art. 19 alin. 1 care dispune că: 

„bunurile dobândite de către soţi în timpul căsătoriei sunt supuse regimului proprietăţii în 

devălmăşie” etc[12]. 

Literatura de specialitate mai adaugă un al treilea înţeles noţiunii de „căsătorie”, pentru a 

desemna astfel „instituţia juridică” ce reuneşte ansamblul normelor referitoare la actului juridic al 

căsătoriei şi la statutul juridic al soţilor [37, p.2]. 

De asemenea, prin „căsătorie” se mai înţelege şi „ceremonia” care are loc cu ocazia celebrării 

încheierii actului juridic al căsătoriei [31, p.21]. 

Autorii de specialitate de la începutul sec. XX, pentru a defini căsătoria, ţineau seama de un 

dublu aspect. Mai întâi se susţinea: căsătoria este o instituţie care trebuie reglementată din punct de 

vedere al legislaţiei, pentru populaţia întregului teritoriu al ţării, care profesează culturi diferite. 

Aşadar, căsătoria privită ca instituţie civilă, trebuie să facă abstracţie de orice consideraţie de ordin 

religios. în al doilea rând, aceşti autori susţineau că nu trebuie să se ţină seama decât de caracterele 

juridice ale căsătoriei. Astfel, căsătoria a fost definită ca fiind un contract solemn, prin care bărbatul 

şi femeia stabilesc între ei o uniune sancţionată de lege, cu scopul de a trăi împreună. La acele vremuri 

se susţinea că această definiţie era completă tocmai prin generalitatea termenilor întrebuinţaţi. 
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Căsătoria este izvorul de bază al creării unei familii care, conform Constituţiei Republicii 

Moldova, este elementul natural şi fundamental al societăţii (art. 48 alin. 1). Insumând aceste noţiuni, 

putem defini căsătoria ca uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit 

dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii. 

În continuare, pentru a vedea cum a fost definită căsătoria la diferite perioade ale dezvoltării 

istorice, vom recurge la definiţiile date acesteia de către specialiştii în materie, după cum urmează: 

 

Figura 1.2. Definirea conceptului de căsătorie [22, p.17] 

Astfel căsătoria este o alianţă liber consimţită între două persoane, încheiată potrivit 

dispoziţiilor legale, în principiu pe viaţă, cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele 

imperative ale legii. Căsătoria reprezintă încheierea, în organele stării civile, cu respectarea 

prevederilor legale stabilite de legiuitor, a unei alianţe dintre doi subiecţi, - un bărbat şi o femeie, 

aflaţi pe poziţii de egalitate, având drept scop crearea unei familii şi menţinerea relaţiilor de familie, 

în urma căreia se nasc drepturile şi obligaţiile soţilor, reglementate de legislaţia familială în vigoare. 

 

 

 

1. „Căsătoria este acturidic cu caracter civil, încheiat pe viaţă între un bărbat şi o femeie 
(celibatari, văduvi, divorţaţi), prin liberul lor consimţământ, manifestat - în condiţiile cerute 
lege - personal şi necondiţionat, în scopul întemeierii unei familii de tip nou, în care se 
înfăptuieşte şi deplina egalitate în raporturile juridice dintre soţi”.

2. Căsătoria este „uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, încheiată cu respectarea 
dispoziţiilor legale, în scopul întemeierii unei familii”.

3. Căsătoria este „uniunea - încheiată în principiu pe viaţă, în forma solemnă prevăzută de lege 
- între un bărbat şi o femeie, în scopul creării unei familii”.

4. „Căsătoria este uniunea dintre un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit legii, în scopul de a 
întemeia o familie” .

5. „Căsătoria reprezintă actul juridic solemn, prin care un bărbat şi o femeie încheie între ei o 
uniune, în scopul creării unei familii, uniune căreia legea îi reglementează imperativ condiţiile, 
efectele şi desfacerea”.

6. „Căsătoria constituie o juxtapunere de acte juridice unilaterale, care dă naştere raporturilor de 
căsătorie, în condiţiile legii”.

7. Căsătoria reprezintă „uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit 
dispoziţiilor legale în scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale 
legii”.
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1.2. Cauze, tipuri și particularități  ale căsătoriei 

În Republica Moldova, relaţiile familiale sînt reglementate în conformitate cu următoarele 

principii: monogamie, căsătorie liber consimţită între bărbat şi femeie, egalitate în drepturi a soţilor 

în familie, sprijin reciproc moral şi material, fidelitate conjugală, prioritate a educaţiei copilului în 

familie, manifestare a grijii pentru întreţinerea, educaţia şi apărarea drepturilor şi intereselor 

membrilor minori şi ale celor inapţi de muncă ai familiei, soluţionare, pe cale amiabilă, a tuturor 

problemelor vieţii familiale, inadmisibilitate a amestecului deliberat în relaţiile familiale, liber acces 

la apărarea, pe cale judecătorească, a drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor familiei [codul 

fam]. Vârsta matrimonială minimă în Republica Moldova este de 18 ani. Pentru motive temeinice, se 

poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vârstei matrimoniale, dar nu mai mult decât cu doi 

ani. 

 

Figura 1.3. Tipuri de căsătorie [28, p.25] 

I. După numărul partenerilor: monogamia, poligamia: poliginia surorală sau nonsurorală, 

poliandria fratemală sau nonfratemală. Monogamia serială ia forma suroratului sau fratematului. 

Poligamia este corelat cu factori economici şi ecologici. Se face distincţia între poliginia elitistă şi 

cea populară [28]. 

II. După criteriul rezidenţial: patrilocală, matrilocală, avuncolocală (la unul dintre unchii 

soţilor), neolocală. 

• monogamia; 

• poligamia;

• poliandria fratemală sau nonfratemală. 
I. După numărul partenerilor:

• patrilocală,

• matrilocală, 

• avuncolocală (la unul dintre unchii soţilor),

• neolocală.

II. După criteriul rezidenţial:

• endogamă;

• exogamă;
III. După regulile de căsătorie:
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III. După regulile de căsătorie: endogamă: se asigură circumscrierea, stabilitatea şi 

reproducerea specificului cultural, exogamă: se asigură legăturile cu alte populaţii sau segmente 

populaţionale, asigurându-se creşterea vigorii grupului. 

 

Figura 1.4. Modele de căsătorii [28, p.82] 

a) Modelul tradiţional European 

Familia este o asociere naturală cu caracter privat, fiind alcătuită dintr-un bărbat, femeie şi 

copiii lor naturali. Soţul este capul familiei, este responsabil de asigurarea mijloacelor economice 

necesare gospodăriei şi este reprezentantul familiei la nivelul sferei publice; deţine controlul asupra 

modului în care sunt alocate resursele în interiorul şi în afara familiei. 

b) Modelul contractualist 

Punctul de plecare este individul autonom, stăpân pe viaţa sa şi legat de ceilalţi doar prin 

acorduri. Căsătoria este un parteneriat încheiat conform voinţei părţilor. Acest model este mai 

pregnant în Anglia. Soţii pot decide modul de administrare a relaţiilor personale şi financiare în timpul 

căsătoriei şi la divorţ. Astfel, bazele căsătoriei, ale activităţii reproductive şi ale vieţii de familie nu 

se deosebesc de alte asocieri de tip civil sau economic. Statul nu se amestecă în încheierea acestor 

contracte. Susţinătorii acestui model de familie afirmă că acesta reprezintă o modalitate prin care 

libertatea indivizilor este limitată doar de obligaţiile autoasumate. 

Avantajele contractelor [30, p.52]: 

 manifestarea pluralismului şi a diviziunii în viaţa de familie; 

 este o modalitate de detaşare de stereotipurile de gen; 

 poate facilita diverse căi de introducere a copiilor în familie, inclusiv prin sarcini contractuale; 

a) Modelul tradiţional European

b) Modelul contractualist

c) Modelul comunitar

d) Modelul bazat pe drepturi

e) Modelul bazat pe drepturi şi responsabilităţi relaţionale 
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 permit cuplurilor homosexuale sau celibatarilor să devină părinţi. 

O critică adusă acestui model este aceea că promovează libertatea indivizilor, dar neglijează 

valorile sociale. 

c) Modelul comunitar 

Familia este expresia unor relaţionări personale şi sociale mai ample decât cele individuale. 

Modelul a plecat de la următoarea ideie: nici o persoană nu devine autonomă fără a fi parcurs o 

perioadă mai lungă de dependenţă - personalităţile individuale sunt modelate de apartenenţa la 

anumite tipuri de comunităţi. Familia este producţia oricărei forme de viaţă socială, iar un ideal 

specific al familiei este crearea unei societăţi mai umane. Mariajul nu a fost o relaţie dintre 2 oameni, 

ci posibilitatea perpetuării generaţiilor — rolurile şi îndatoririle familiale sunt o sarcină politică. 

d) Modelul bazat pe drepturi 

Abordarea legislaţiei familiei, din perspectiva drepturilor, subliniază importanţa caracterului 

privat al familiei. 

Caracteristici: 

 recunoaşte natura politică si caracterul negociabil al normelor şi valorilor sociale; 

 drepturile trebuie să ţină seama de inegalităţile şi dependenţele reciproce dintre membrii 

familiei; 

 drepturile specifice familiei: la divorţ, intreţinere a copiilor (dimensiunile normative) [36, 

p.37].  

Acest model este limitat în privinţa înţelegerii precondițiilor responsabilităţilor şi 

consecinţelor relaţiilor interumane. 

e) Modelul bazat pe drepturi şi responsabilităţi relaţionale  

Individul este o entitate distinctă, dar şi o persoană puternică implicată în relaţiile de 

dependenţă, îngrijre, responsabilitate. Familiile au caracter privat, fiind entităţi modelate de ordina 

politică şi publică a societăţii. De exemplu: respectarea gradelor a rudenie prohibite; adopţiile legale 

care permit alcătuirea unor familii. Această teorie cuprinde nu numai libertăţile indivizilor, ci şi 

obiceiurile de a întemeia şi menţine asocieri private, compatibilei concepţia publică despre 

responsabilităţile pe care aceste asocieri le atrag [26, p.36]. 

Familia evoluează de-a lungul istoriei ca un cadru psihosocial, fiind caracterizată de stabilitate 

şi se bazează pe principiul echilibrului datorat complementarităţii rolurilor masculine şi feminine. 

Cercetarea din domeniul familiei reliefează că valorile familiale nu s-au păstrat aceleaşi odată cu 

trecerea timpului. De la familia tradiţională, cu stilul de viaţă bazat pe autoritate şi susţinut de valori 

precum ierarhie şi conformism, ne-am deplasat, odată cu vremurile, către un stil de viaţă a cărui 
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valoare focală este cooperarea susţinută de egalitate şi comunicare, iar ca alternativă la acestea putem 

previziona că individualitatea susţinută de competiţie şi nonconformism ar putea caracteriza familia 

viitorului [32, p.56]. 

Schimbări importante din întreaga lume afectează structura, funcţiile familiei şi implicit 

rolurile membrilor ei, deşi anumite caracteristici rămân constante. 

Familia moldovenească, asemenea altor familii europene, este monogamă, iar monogamia 

este stabilită prin lege. Căsătoria are ca fundament ideea iubirii romantice, deşi accentul a fost pus în 

ultima vreme pe satisfacţia personală. O altă caracteristică a familiei este că, în general, este 

patriliniară - preluarea numelui tatălui de către copii, având un model de rezidenţă neolocal (cei 

proaspăt căsătoriţi se mută într-o locaţie diferită de cea a familiilor de origine). Neolocalismul nu este 

o trăsătură definitorie şi absolută a familiei româneşti, deşi mai sunt familii care trăiesc în apropierea 

uneia dintre familiile de origine sau chiar împreună cu aceasta. Familia este adesea caracterizată ca 

fiind nucleară, unul sau doi părinţi trăind într-o gospodărie cu copiii lor, dar unităţile familiale 

nucleare nu sunt întotdeauna complet izolate de alţi membri ai familiei [39, p.60] 

Familia, ca orice instituţie, are funcţiile ei şi este de aşteptat ca, în ciuda schimbărilor sociale, 

acestea să fie îndeplinite atât pentru societate, cât şi pentru subzistenţa fizică a membrilor ci în timp, 

sub influenţa factorilor externi sau interni, perturbările apărute în cadrul unei funcţii afectează într- o 

măsură mai mică sau mai mare şi celelalte funcţii. 

Funcţiile familiei sunt rezultatul unei perspective duble şi integrate totodată: a rolurilor pe 

care îl au faţă de membrii familiei şi a celor îndeplinite în societate; În literatura de specialitate se 

întâlnesc diferite criterii de clasificare a funcţiilor familiei. Voinea M. consideră că principalele 

funcţii ale familiei sunt în număr de patru - funcţia biologică, funcţia economică, funcţia de 

solidaritate şi funcţia pedagogico-educativă [41, p.114], iar Mitrofan I. şi Ciupercă C. fac referire la 

alte funcţii - economică, socializatoare, de solidaritate şi funcţia sexuală şi reproductivă [32, p.69]. 

Iluţ P. promovează o altă clasificare a funcţiilor sociale ale familiei: reglarea 

comportamentului sexual, funcţia de socializare, asigurarea climatului socioafectiv, a solidarităţii 

socio-afective, funcţia de îndeplinire a statutului social [27, p.144]. 

În întreaga lume au loc schimbări la nivelul modelelor familiale şi implicit în exercitarea 

funcţiilor acestora, unele din ele căpătând o importanţă mai mare, iar altele slăbindu-şi influenţa, ţara 

noastră nefiind ocolită de aceste tendinţe manifestate la scară mondială. 

Se poate considera că cele mai importante schimbări din lume care pot influenţa sistemele 

familiale ar putea fi: progresul tehnologiei, informaţiilor şi telecomunicaţiilor; creşterea nivelului 

libertăţii sexuale; recunoaşterea drepturilor femeilor; extinderea drepturilor copiilor; migraţia 
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masivă din zonele rurale către cele urbane şi oportunităţile de angajare departe de ţara de origine 

şi, nu în ultimul rând, secularizarea lumii contemporane [25, p.58] 

 

Figura 1.5. Schimbările care pot influența sistemele familiale [25, p.58] 

1. Progresul tehnologici, informaţiilor şi telecomunicaţiilor 

Fiind o instituţie socială, familia contemporană este din ce în ce mai mult implicată şi mai 

adaptată transformărilor survenite la nivelul societăţii, căpătând din ce în ce mai multă deschidere. 

Familia nu poate fi separată de dinamica societăţii supunându-se schimbărilor economice şi sociale. 

Dezvoltarea economiei şi odată cu aceasta a instituţiilor sociale a condus la preluarea funcţiei 

pedagogico-educative de către instituţii specializate, funcţie care era asigurată, în trecut, în exclusi-

vitate de familie. Industrializarea şi tehnologizarea facilitează executarea treburilor casnice care revin 

de regulă femeii, deşi în ultima perioadă sarcinile legate de creşterea şi educarea copiilor sunt 

împărţite între soţi [35, p.15]. 

Numărul de ore petrecute cu muncile din gospodărie prezintă tendinţă descendentă, permiţând 

petrecerea timpului rămas cu alte activităţi - posibilitatea frecventării unui loc de muncă în afara casei 

- cu implicaţii favorabile în exercitarea funcţiei economice (creşterea veniturilor familiei) şi nefavora-

bile uneori pentru funcţia de socializare sau de solidaritate. 

Dezvoltarea industriei în paralel cu creşterea constrângerilor economice influenţează funcţia 

de socializare prin aceea că o parte din atribuţiile ce revin din exercitarea funcţiei pedagogico-

educative sunt preluate de instituţiile educaţionale formale. 

Progresul tehnologiei, informaţiilor şi telecomunicaţiilor; 

Creşterea nivelului libertăţii sexuale; 

Recunoaşterea drepturilor femeilor;

Extinderea drepturilor copiilor; 

Migraţia masivă din zonele rurale către cele urbane şi oportunităţile de 
angajare departe de ţara de origine;

Secularizarea lumii contemporane.
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Funcţia economică a fost şi rămâne foarte importantă, deoarece ea asigură subzistenţa 

sistemului familial. Familia actuală îşi asigură veniturile în afara gospodăriei, componenta financiară 

a funcţiei economice devenind tot mai importantă. 

Era informaţiilor dominată de apariţia telefoanelor mobile, a intemetului şi a reţelelor de 

socializare conduce la o societate de „cupluri semidetaşate” care favorizează interacţiunile electronice 

în locul timpului petrecut împreună [3, p.62]. 

Timpul efectiv petrecut cu copiii scade şi este înlocuit tot mai mult de convorbiri telefonice 

reduse la informaţii practice. Copiii beneficiază din ce în ce mai puţin de achiziţiile realizate în cadrul 

grupului, cele obţinute din consultarea intemetului luându-le treptat locul [Diaconescu, p.90]. Astfel 

Societatea modernă şi tehnologizată conduce la fragilizarea funcţiei de solidaritate, iar reacţia faţă de 

această tendinţă este de a mări numărul de contacte pentru a suplini lipsa profunzimii relaţiei. 

2. Creşterea nivelului libertăţilor sexuale 

Spre deosebire de societăţile din trecut, care erau deosebit de restrictive, astăzi a crescut 

nivelul libertăţii sexuale, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei; cuplurile formate din parteneri de 

acelaşi sex capătă un nivel tot mai mare de acceptare. Indivizii experimentează diferite aranjamente 

familiale de- a lungul vieţii, adaptându-se la context, acordând o importanţă tot mai mare 

componentei sexuale în detrimentul procreării [33, p.62]. 

În analiza evoluţiei exponenţiale a fenomenului sexualităţii pot fi „incriminaţi” factori 

obiectivi - maturizarea sexuală timpurie a generaţiilor modeme, comparativ cu cele anterioare cât şi 

factori subiectivi - curentele din modă, dezvoltarea chirurgiei estetice [25, p.78]. 

În urma studiilor efectuate se apreciază că, deşi atitudinea faţă de perioada de coabitare care 

precede căsătoria este în general pozitivă, relaţiile sexuale premaritale reprezintă încă un subiect 

disputat, sexualitatea fiind legată mai ales de iubirea din cadrul familial [35, p.21] 

Oficializarea relaţiei prin căsătorie nu duce întotdeauna la stabilitatea relaţiei, relaţiile dintre 

adulţi fiind deosebit de complexe şi deseori influenţate de contexte externe. Viața modernă, prin 

posibilităţile pe care le oferă în facilitarea alegerilor individuale, duce la transformări majore în ceea 

ce priveşte modul de implicare în relaţiile intime, conflictele dintre interesele diferite privind munca, 

dragostea şi urmărirea propriilor scopuri conducând la acutizarea conflictelor în cuplu [25, p.114]. 

3. Recunoaşterea drepturilor femeilor şi extinderea drepturilor copiilor 

Faţă de prima jumătate a secolului trecut, când femeile munceau doar sporadic în afara 

gospodăriilor, renunţând de multe ori la carieră în favoarea creşterii copiilor, astăzi ele pun din ce în 

ce mai mult accentul pe nevoile lor personale, modelele existente în exercitarea rolurilor de gen în 

cadrul sistemului familial nemaifiind atât de rigide.  
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Мunса neplătită a femeilor, care consta în îngrijirea copiilor şi efectuarea treburilor casei, este 

înlocuită prin externaiizarea serviciilor (angajarea de bone pentru îngrijirea copiilor şi de menajere 

pentru efectuarea treburilor casnice). 

Deşi în contextul actual din ce în ce mai multe mame îşi încep destul de repede munca după 

ce au născut, familia rămâne agentul principal al socializării în primii ani de viaţă, chiar dacă timpul 

petrecut împreună cu copilul se micşorează. Nu toate familiile reuşesc păstrarea unui echilibru în 

exercitarea funcţiei de socializare în condiţiile în care funcţia economică, şi mai ales componenta ei 

financiară, capătă din ce în ce mai multă importanţă în societatea actuală. 

Femeilor li se recunosc din ce în ce mai mult drepturile, iar violenţa familială tinde să nu mai 

fie trecută sub tăcere, deşi studiile recente confirmă că folosirea violenţei ca formă de disciplină sau 

corecţie a copiilor şi femeilor rămâne o problemă semnificativă, iar rata violenţei domestice este mai 

ridicată decât în alte ţări dezvoltate [36, p.168]. 

Tendinţa către extinderea drepturilor copiilor se generalizează, fenomen care conduce către o 

reglare a modalităţilor de comunicare ce se realizează din ce în ce mai mult în ambele sensuri. 

Socializarea se manifestă pe parcursul întregii vieţi a individului, iar educarea copilului de către 

părinţi sau în instituţiile specializate (şcoli, grădiniţe) în societatea contemporană conduce la 

reconstrucţia sinelui părintelui [4, p.114]. 

4. Migraţia masivă din zonele rurale către cele urbane şi oportunităţile de angajare 

departe de ţara de origine 

Viaţa cotidiană, caracterizată de permanente schimbări, determină individul să se 

autoconstruiască în funcţie de situaţie şi să îşi schimbe frecvent locul de muncă. În decursul a câtorva 

decenii, migraţia din zonele rurale către cele urbane a facilitat fenomenul de îmbătrânire a populaţiei 

satelor. Mobilitatea în plan socio-profesional are impact în planul familial, favorizând trecerea de la 

familia de tip tradiţional la familia de tip nuclear, specifică societăţilor industrializate [2, p.32]. 

Odată cu mişcarea către integrare europeană, circulaţia liberă a forţelor de muncă nu a mai 

constituit o problemă, însă fenomenul a cunoscut atât implicaţii pozitive, cât şi negative. La nivelul 

societăţii apare convingerea că asigurarea unor condiţii de trai decente nu poate fi asigurată la nivel 

naţional, aceasta conducând spre o creştere a importanţei funcţiei economice a familiei şi o schimbare 

profundă a funcţiilor de socializare şi de solidaritate. 

Pe de o parte, la nivelul familiei, ca efect pozitiv poate fi menţionată creşterea nivelului de 

trai, pe de altă parte migrarea unui membru al familiei poate avea repercusiuni asupra echilibrului 

intern, mai ales asupra copiilor. Copiii sunt lăsaţi în grija bunicilor sau a unor rude, fiind astfel privaţi 

de modelele de conduită ale părinţilor, iar climatul psihosocial familial se modifică şi pot apărea 

fenomene de devianţă juvenilă prin slăbirea controlului parental. 
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5. Secularizarea lumii contemporane 

Secularizarea este procesul prin care instituţiile, gândirea şi practicile religioase îşi pierd 

relevanţa socială [42, p.45]. Procesul de secularizare a avut efectul de a contracara influenţa 

creştinismului asupra familiilor europene, mai ales în privinţa funcţiei sexuale şi reproductive, dar şi 

a funcţiilor de solidaritate şi de socializare.  

Familia este mediul în eare se pun bazele educaţiei copiilor (estelică, intelectuală, morală sau 

religioasă) şi cu toate că educaţia religioasă nu se face în mod structurat în cadrul familiei - există 

instituţii speciale - aici se formează atitudinile religioase şi se deprind practicile specifice. 

Odată cu predarea religiei în şcoli, o parte din atribuţiile părinţilor privind educaţia moral-

religioasă a copiilor a fost lăsată în grija învăţământului formal [19, p.68]. 

Religia are un rol crucial în manifestarea solidarităţii în familie, prin aceea că membrii familiei 

se întâlnesc cu ocazia ritualurilor religioase (nunţi, înmormântări, sărbători, slujbe religioase ale 

momentelor importante). Odată cu fenomenul secularizării se reduce importanţa atribuită ritualurilor 

religioase, prezenţa membrilor familiilor la astfel de momente nemaifiind semnificativă, iar astfel 

repercusiunile asupra diminuării funcţiei de solidaritate devenind notabile. 

 

1.3. Cadrul legislativ național și internațional cu referire la divorț 

Dicţionarului explicativ al limbii definește divorțul prin: „Desfacere pe cale legală a unei 

căsătorii” şi provine din latinescul [divortium], sinonimul acestuia fiind: despărțire, care la fel este 

utilizat atât de legislaţie cât şi de doctrină.[18] 

Întrucât nici codul familiei nici legea privind actele de stare civilă, [legea] nu definesc 

divorţul, i-a revenit doctrinei această sarcină, astfel divortul mai poate fi definit drept: „încetarea 

căsătoriei legale în timpul vieţii soţilor” [9, p.140] sau „... un act juridic de desfacere a căsătoriei 

printr-o hotărâre judecătorească, la cererea oricăruia dintre soţi, atunci cînd continuarea acesteia 

a devenit imposibilă din motive temeinice, pentru cel care cere desfacerea” [1, p.108], ori „ disoluţia 

unei căsătorii valabile, prin hotărâre judecătorească pronunţată în condiţiile legii sau, pe cale 

administrativă”, [24, p.98] ca urmare a consimţământului ambilor soţi sau la cererea doar a unuia. 

În Republica Moldova, desfacerea căsătoriei  se face sub autoritatea statului. Astfel, legislaţia 

în vigoare, în articolul. 35 codul familiei, reglementează desfacerea căsătoriei sub controlul statului 

prin două modalităţi: 

1. administrativă – prin intermediul organelor de înregistrare a actelor de stare civilă; 

2. judiciară – prin intermediul instanţei judecătoreşti [12]. 
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Divorțul este posibil prin acordul soţilor, cu excepţia prevederilor articolului 35 codul familiei 

[12] care, limitează dreptul soţului de a cere desfacerea căsătoriei în lipsa acordului soţiei, în timpul 

gravidităţii acesteia şi timp de un an după naşterea copilului dacă acesta s-a născut viu şi trăieşte. 

Chiar dacă nu soţul mamei este tatăl nou-născutului, regula dată va trebui să fie respectată astfel, 

urmărindu-se protejarea atât a femeei în peioada de gestaţie cît şi o perioadă de după naştere cât şi a 

copilului de efectele negative ale trăirilor emoţionale, pe care ar putea să le producă procedura dată. 

Limitarea dată este prevăzută şi în Codul familiei a Federaţiei Ruse în articolul 17 [9]. 

În România, divorţul se poate pronunţa prin acordul soţilor (pe cale judiciară, pe cale 

administrativă sau prin procedură notarială). În lipsa acordului, divorţul se poate pronunţa de către 

instanţa de judecată. Conform art. 373 din Cod Civil, divorţul poate avea loc: prin acordul soţilor; 

atunci când raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; 

la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani; la cererea aceluia 

dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei [43]. 

În Germania, conform articolului 1564 din Codul civil, o căsătorie poate fi desfăcută prin 

divorț doar prin hotărâre judecătorească, la cererea unuia sau a ambilor soți. Singurul motiv de divorț 

recunoscut de dreptul german este destrămarea căsătoriei. Legea nu prevede divorțul bazat pe culpa 

unuia dintre soți. 

În Italia nu există, practic, divorțul prin acord reciproc: instanța trebuie să stabilească 

întotdeauna faptele pe care se bazează cererea, înainte de a pronunța hotărârea de divorț. 

În Italia, pronunțarea divorțului implică următoarele [43]: 

 în primul rând, relația de căsătorie este desfăcută; drept urmare, fiecare parte revine la statutul 

de celibatar și este liberă să se recăsătorească. 

 Femeile pierd numele de familie al soților lor, dacă îl adăugaseră la propriul lor nume; totuși, 

la cerere, instanța poate să îi permită femeii să păstreze numele soțului său, când se dovedește 

că aceasta este în interesul ei sau al copiilor din motive care merită protecție. 

 Divorțul nu rupe legăturile de rudenie, și în special nu anulează impedimentul în calea 

căsătoriei reprezentat de legăturile de rudenie pe linie directă (articolul 87 alineatul (4) din 

Codul de procedură civilă). 

 Soții de altă naționalitate nu își pierd cetățenia dobândită prin căsătorie. 

În Portugalia, divorțul se poate obține prin acordul soților sau printr-o procedură contencioasă. 

Prima metodă implică acordul ambilor soți în ceea ce privește desfacerea căsătoriei și, în 

principiu, plata întreținerii în favoarea soțului/soției aflat(e) în situație defavorabilă, exercitarea 

autorității părintești în ceea ce privește copiii minori, precum și utilizarea domiciliului conjugal. 
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Procedura contencioasă de divorț se introduce în instanță de către unul dintre soți împotriva 

celuilalt, pe baza faptelor stabilite legal care, indiferent de vinovăția atribuită soților, dovedesc 

deteriorarea iremediabilă a raporturilor dintre soți. 

În Finlanda, cererile de divorț sunt soluționate de instanțele districtuale . Oricare dintre soți 

sau ambii soți pot depune cererea de divorț. Divorțul poate fi pronunțat după o perioadă de reflecție 

de șase luni. Nu este nevoie de o perioadă de reflecție dacă soții au locuit separat timp de cel puțin 

doi ani înainte de a depune cererea de divorț. Nu este nevoie să se prezinte în cerere motivele pentru 

care se dorește divorțul. Instanțele districtuale nu examinează relațiile personale ale soților și nici 

motivele solicitării divorțului [43]. 

Deşi în prezent majoritatea statelor recunosc divorţul ca modalitate de desfacere a căsătoriei 

încă există state precum Filipine şi Vatican care interzic desfacerea căsătoriei. Astfel, spre exemplu 

în Filipine odată încheiată o căsătorie aceasta nu se mai poate desface decât în situaţii excepţionale. 

În anumite circumstanţe expres prevăzute de Codul familiei filipinez soţii, sau soţul lezat se poate 

adresa instanţei de judecată pentru a pronunţa o sentinţă care să permită separaţia în fapt a soţilor fără 

însă a le desface căsătoria. Dacă ulterior soţii se împacă instanţa va putea anula decizia de separaţie. 

În ce priveşte divorţul, acesta este considerat valabil dacă unul dintre soţi fiind de altă cetăţenie decât 

cea filipineză solicită desfacerea căsătoriei în ţara sa. Codul familiei filipinez aplicând într-o atare 

situaţie simetria în sensul că, dacă soţul a cărei cetăţenie este alta decât cea filipineză are dreptul de a 

se recăsătorii la fel ar trebui să îi fie recunoscut acest drept şi soţului filipinez. Pe cale de consecinţă 

statul filipinez recunoaşte în acest caz hotărârea de desfacere a căsătoriei dată de un alt stat [30, p.25]. 

În legislaţia europeană, divorţul este privit în trei ipostaze [28, p.198]: 

 divorţul sancţiune - prin care unul, sau în anumite cazuri, amândoi partenerii sunt 

culpabilizaţi; 

 divorţul constatare  - legăturile sunt atât de puternic afectate, încât inevitabil se ajunge la 

faliment, iar sentinţa este dată de faptul că se probează că cei doi nu mai convieţuiesc în fapt 

de multă vreme; 

 divorţul prin consimţământ reciproc, care presupune că doar prin declaraţia ambilor soţi că 

nu mai vor să fie împreună, se pronunţă divorţul. Pentru această ultimă formă, în unele ţări 

nici nu mai este nevoie de tribunal, ci doar de o instanţă civilă. 

Tipul de divorţ are implicaţii psihosociale semnificative, cu deosebire dacă există copii. TE
ZA
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Figura 1.6. Cauze generale ale divorţului [28, p.148] 

Emanciparea economică a femeii constituie o cauză majoră a ridicări ratei divorţialităţii. 

Faptul că în societatea industrială şi post-industrială soţiile sunt angajate în muncă şi au venituri, le 

oferă o mare independenţă şi nu mai suportă orice de la soţii lor. Când soţia consideră că „nu mai 

merge”, nemaifiind dependentă material de soţ, despărţirea îi apare ca o soluţie posibilă. 

Distanţa dintre habitat şi locul de muncă vine ca o urmare a emancipării femeii. Posibilitatea 

pentru ambii parteneri de a întâlni alţi indivizi şi de a stabili legături de afecţiune este acum mult mai 

mare. 

În ţările avansate din punct de vedere economic, rezolvarea problemei legate de locuinţă nu 

mai este un impediment în divorţialitate. 

Democratizarea şi liberalizarea vieţii sociale a determinat o mai mare permisivitate şi în ceea 

ce priveşte divorţul. Scăderea influenţei bisericii şi a religiei, „îndulcirea” legislaţiei, micşorarea 

considerabilă a presiunilor normelor şi obiceiurilor tradiţionale facilitează ruperea oficială a 

legăturilor conjugale. 

Schimbarea mentalităţii despre divorţ este o altă cauză a creşterii ratei divorţului. Acesta nu 

mai este apreciat ca un eşec, ci ca o soluţie, un răspuns pozitiv la o situaţie critică. Modelul suferinţei 

într-o căsnicie nefericită este acum înlocuit - la scară de masă în societatea modernă urbană - cu cel 

în care se începe o nouă viaţă după dizolvarea mariajului. Pe de altă parte, cu cât divorţul este mai 

răspândit, cu atât el devine şi mai vizibil şi acceptat 27, p.92[]. 

Mărirea considerabilă a speranţei de viaţă constituie o altă acauză ce poate fi inclusă în 

schema explicativă a creşterii ratei divorţialităţii. Când pentru unul din parteneri apare clar, la o vârstă 
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relativ tânără, că mai departe căsnicia ar fi o povară, el se întreabă de ce să mai sufere încă foarte 

mulţi ani. 

 

Figura 1.7. Factori explicativi ai divorţului [28, p.152] 

Factori explicativi ai divorţului pot fi grupaţi în trei grupuri mari: 

1. Variabile premaritale: 

- şcolaritatea sensibil egală a soţilor descreşte disoluţia maritală, probabilitatea de divorţ este 

mai mare în rândul soţiilor cu studii superioare; 

- statutul socioeconomic al individului este puternic corelat cu şcolaritatea. Rata divorţului este 

invers proporţională cu venitul familiei. Explicaţia o găsim în abordarea microeconomică a 

comportamentului familial a lui G.Becker (1991), dar şi în faptul că: cei din clasele de mijloc 

şi superioare se căsătoresc mai târziu, fiind centraţi pe şcoală şi carieră; ei nu se confruntă nici 

cu dificultăţile materiale de zi cu zi, care la cel mai săraci este o serioasă sursă de tensiune 

familială; 

- statutul social al părinţilor și mediul de provenienţă de asemenea contează pentru 

divorţialitate, întrucât chiar dacă soţii au o şcolaritate egală, distanţa mare dintre mediile 

^sociale de provenienţă produce instabilitate maritală; 

- vârsta la căsătorie joacă şi ea un anume rol în procesul de instabilitate maritală - cu cât vârsta 

la căsătorie este mai mică, cu atât probabilitatea de divorţ este mai mare. Aceasta poate fi 

explicat prin: întreruperea studiilor, lipsa maturităţii, lipsa informaţiilor suficiente despre 

partener, 
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- capital marital mic adus în căsnicie, probabiliatea mai mare de a găsi ceva mai bun la o vârstă 

tânără; 

- rasa, etnia si religia contează în sensul că, cu cât distanţa culturală - care înseamnă şcolaritate, 

capital cultural, etnie, dar şi religie - dintre partenerii conjugali este mai mare, cu atât şansele 

de disoluţie sunt aporite [26, p.74]. 

2. Variabile de investiţie: 

- copiii, constituind un capital marital specific, a cărei valoare scade prin despărţire, favorizează 

stabilitatea cuplului. Copiii-problemă sau cu probleme grave duc la scăderea calităţii vieţii de 

familie. Naşterile premaritale măresc riscul divorţului, dar gravidia premaritală, nu; 

- capitalul marital specific de proprietate (locuinţă, bunuri) constutuie o variabilă relevantă în 

divorţialitate, întrucât partenerii care au investit mai mult se dispart mai greu, iar cei cu risc 

de despărţire nici nu investesc prea mult în căsnicie; 

- investiţii psihologice în mariaj (ataşament, sentimente, grija fată de ceilalţi membri ai familiei 

etc.) au acelaşi mecanism ca şi factorul anterior. Despărţirea costă mai mult când implicaţiile 

emoţionale şi intelectuale în căsnicie au fost mari, persoanele care percep neînţelegeri grave 

şi o eventuală ruptură, nu se angajează psihic în prea mare măsură; 

- atitudinea fată de divorţ contează atât direct — cei cu atitudine negativă vor divorţa mai greu  

cât şi indirect, prin efectul ei asupra investiţiilor materiale şi psihologice [23, p.42]. 

3. Factorii pieţei: 

- angajarea în muncă a soţiei corelează puternic cu rata divorţialităţii — independenţa faţă de 

soţ dată de câştig, schimbarea rolurilor tradiţionale în familie, orele de muncă ale soţiei pot 

afecta nivelul de satisfacţie al soţului; 

- statutul socioeconomic al soţului,  în special schimbările rapide ale lui afectează divorţul. 

Cuplurile în care soţul devine pentru o perioadă mai lungă şomer sau în care soţul câştigă, în 

mod neaşteptat, mult mai puţin sau mult mai mult decât obişnuit, sunt semnificativ mai 

dispuse la divorţ. Schimbările pozitive în condiţia socioeconomică a soţului pot avea 

consecinţe contrarii. Câştigând mai bine şi având un prestigiu social mai mare, valoarea 

bărbatului creşte pe piaţa maritală, ceea ce incită la divorţ; 

- integrarea socială vizează gradul de implicare în reţelele de parentalitate (rude), de prieteni 

şi colegi, în comunitate, în general. O integrare socială puternică (în comunitate) înseamnă, 

pe de o parte, existenţa unui însemnat capital social şi, pe de altă parte, că asupra indivizilor 

se exercită presiuni sociale şi morale în favoarea familiei integrale. Există, astfel, factori care 

frânează divorţialitatea. De aceea, cu cât populaţia trăieşte în zone urbane dense, cu atât 

divorţialitatea este mai accentuată [27, p.98] 
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Bulgaru M, a evidențiat următoarele tipuri de divorţuri răspândite în Republica Moldova [6, 

p.256]: divorțul amiabil, divorțul cauzat de o persoană terță, divorțul iremediabil și divorțul prin 

înstrăinare. 

Divorţul amiabil - în această situaţie ambii soţi şi-au dorit divorţul cu aceeaşi intensitate. în 

concepţia ambilor parteneri, căsătoria s-a dovedit a fi „consumată”, invocând drept motive 

nepotrivirea psihologică, lipsa de interese şi subiecte comune de discuţie, lipsa de înţelegere 

reciprocă. Din cadrul căsătoriilor desfăcute prin astfel de divorţ nu au rezultat copii, fapt caracteristic 

tinerilor cu un nivel înalt de instruire. 

Divorţul cauzat de o terţă persoană - în asemenea căsnicii dezagregate nu a fost acceptată de 

către unul dintre parteneri implicarea în viaţa conjugală a unei persoane străine, de regulă a părinţilor. 

Unul dintre soţi era pus să facă o alegere dificilă, între familia de origine şi propria familie. în realitate, 

la baza acestui tip de divorţ stă dificultatea de a se adapta la rolurile maritale şi parentale care cere, 

desigur, eforturi substanţiale din partea ambilor parteneri. Văzând însă sursa tuturor problemelor în 

amestecul persoanei din exterior, aceştia nu mai încearcă să se implice plenar în soluţionarea 

tensiunilor familiale apărute. Or, în situaţia în care s-ar reuşi adaptarea optimă la cerinţele maritale şi 

parentale, tinerii soţi ar putea evita de sine stătător influenţa negativă a unei persoane terţe. 

Divorţul iremediabil - este caracteristic cuplurilor în care unul dintre soţi avea un 

comportament violent în familie, era infidel, consuma alcool. înainte de a se produce separarea 

tinerilor au fost făcute încercări de remediere a situaţiei, dar într-un timp mai scurt sau mai lung 

comportamentele nedorite se repetau. 

Divorţul prin înstrăinare - este vorba despre disoluţia tinerelor familii din cauza migraţiei sau 

a unor tipuri de activităţi care necesită plecarea pe o perioadă mare de acasă (şofer de TIR etc.). 

Tinerele familii cu parteneri migranţi sunt instabile din cauza că soţii nu au trecut din plin prin etapele 

de acomodare şi adaptare reciprocă, absolit necesare consolidării şi funcţionalităţii instituţiei 

familiale. Tinerii soţi în lipsa plecării unuia peste hotare, se deprind cu un asemenea trai perioada în 

care se află împreună nefiind însă suficientă pentru a asigura stabilitatea familiei [6, p.257]. 

Divorţul nu reprezintă un eveniment izolat, care apare pe neaşteptate în dinamica unei familii. 

Divorţul şi separarea reprezintă un proces etapizat, care începe cu mult înainte ca ruptura propriu-zisă 

să se producă. În acest sens, putem vorbi despre o întreagă simptomatologie psihologică prezentă la 

familiile care urmează să treacă printr-un divorţ. 

Cunoaşterea acestei traiectorii este importantă pentru specialist, deoarece, în abordarea 

psihoterapeutică a copilului şi familiei în divorţ, starea în care aceştia se prezintă solicitând intervenţia 

este punctul culminant al procesului etapizat pe care l-au traversat. Vorbim, în acest sens, despre un 
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nivel al conflictului şi despre o etapă a relaţiei care vizează, sub aspect emoţional şi fizic, toţi membrii 

familiei. 

În literatura de specialitate, autorii cu experienţă în cazuistica separării familiei detaliază o 

serie de etape predictibile ale divorţului, pornind de la primele semne nesigure de nemulţumire, până 

la plănuirea despărţirii, problemele legale şi primii paşi către refacerea vieţii [20, p.52]. 

De multe ori, familiile se prezintă pentru a solicita sprijin, cu ceva timp înainte ca divorţul să 

se producă. La o primă evaluare a dinamicii familiale, se prefigurează o serie de zone importante de 

funcţionare afectate în mod negativ, care predispun la separare. În continuare sunt descrise: 

comunicarea între membrii familiei, relaţiile din interiorul familiei, funcţiile familiei şi perturbările 

la nivelul lor, alterări ale rolurilor familiale, dimensiunea emoţională a familiei. 

a. Comunicarea 

Unul dintre primii indicatori ai crizei familiale este perturbarea la nivelul comunicării cuplului 

parental. în acest sens, comunicarea dintre cei doi părinţi, dar şi dintre ei şi copii poate înregistra 

diferite grade, de la profund conflictuală, până la un tipar de evitare unidirecţional sau reciproc. 

Câteva tipuri pe care le putem întâlni adesea în practica terapeutică: 

 comunicarea agresivă. Cei doi parteneri ai cuplului sunt tensionaţi, îşi fac reproşuri, se acuză 

reciproc. Comunică de pe poziţiile luptei pentru putere, sunt mereu în dezacord. Implică copilul 

ca martor, căruia îi solicită, direct sau indirect, să fie de partea lor. Apelează des la jigniri directe 

sau mascate, sau se ironizează. Folosesc des principiul contra-argumentaţie, tendinţa să 

părăsească cadrul de discuţii din cauza iritării i mesajele care invită la calmare şi dialog. Fac apel 

la trecut pentru a rememora evenimente care să vină în sprijinul acuzelor aduse partenerului. 

Interpretativi, escaladează conflictul chiar şi când afirmaţiile sunt neutre. Deseori antrenează şi 

copilul în conflict- „spune şi tu,...”. Atitudinea faţă de psiholog: revendicativ, blochează resursele 

şi soluţiile. Dezorientat, copilul se află în faţa unei alegeri dificile. Uneori, este prins în acest 

partizanat, devenind agresiv cu membrul mai slab al familiei, imitând comportamentul celui 

puternic [21, p.76]. 

 comunicarea dublă. În acest caz, există o discrepanţă între ceea ce se comunică în mod direct şi 

ceea ce se comunică non-verbal şi comportamental. Unul dintre parteneri poate declara că îşi 

doreşte o rezolvare a problemelor, însă acţiunile sale şi modul în care receptează soluţiile par să 

exprime contrariul. Mai mult, principiul de pe care se poziţionează este: „eu încerc/am încercat, 

dar el/ea... lucru care mă face să...”. De cele mai multe ori, se prezintă ca fiind o victimă a 

acţiunilor celuilalt partener, care îi sabotează bunele intenţii, ceea ce îl conduce către a acţiona în 

sens contrar celor declarate. Adesea provocator, nu îşi asumă comportamentul de provocare, 

făcându-1 pe celălalt să pară inadecvat în răspunsuri. Atitudinea faţă de psiholog: este „de acord 
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cu ce se discută, dar...” Comunicarea dublă creează confuzie în relaţia cu copilul care, de cele 

mai multe ori, dezvoltă simptome legate de lipsă de iniţiativă şi neajutorare. 

 comunicarea culpabilizantă/manipulativă. Unul dintre parteneri atribuie în totalitate vina pentru 

situaţie, celuilalt. Fie că adoptă o poziţie de victimă sau una revendicativă, evită să îşi asume 

răspunderea pentru propriile acţiuni. Amnezic în legătură cu evenimente din istoricul relaţional, 

care îi evidenţiază responsabilitatea, găseşte justificări legate de propriile acţiuni în 

comportamentul sau atitudinea celuilalt. Nu îşi asumă răspunderea pentru situaţie, prin urmare 

nici nu este interesat să găsească soluţii. Pasiv, aşteaptă mişcările celuilalt pentru a găsi defectul 

din ele. Acest tip de atitudine produce o intensă frustrare în partener, care deseori duce la ieşiri 

nervoase extreme, pe care celălalt le foloseşte pentru a-şi întări argumentaţia: „iată, aşa face 

mereu... eu nu am nicio vină că e nebun/ă”. Atitudinea faţă de psiholog: manipulativ, încearcă 

alianţă. Copiii învaţă, în acest fel, neasumarea responsabilităţii în legătură cu propriile acţiuni, dar 

şi tendinţa de identificare cu acest stil manipulator de comunicare, datorită beneficiilor pe care le 

aduce, pe care ajunge să îl folosească, în primul rând, în familie. 

 comunicarea de pe principiul indiferenţei. Poate fi întâlnită la unul dintre partenerii cuplului 

parental sau la ambii. Semnalează, de regulă, renunţarea. în cazul în care ambii parteneri folosesc 

acest mod de comunicare, este posibil că separarea emoţională să fi avut loc deja. Inerţi, nu mai 

caută soluţii, atitudinea generală este una de oboseală emoţională, indiferenţă în legătură cu 

partenerul, lipsă de motivaţie. Fie a intervenit în urma unui conflict prelungit, care a epuizat 

resursele cuplului, fie solicitarea intervenţiei vizează identificarea de soluţii pentru copil, cei doi 

parteneri fiind înstrăinaţi deja. în cazul în care doar unul dintre parteneri se raportează în acest 

fel, poate fi un semn al faptului că, din punctul său de vedere, s-a produs separarea emoţională.  

Deseori, copiii familiei au sentimentul de abandon din partea părintelui indiferent. în abordarea 

individuală a copilului, acesta fie evită aducerea în discuţie a părintelui respectiv, ca formă de 

auto- protecţie, fie reflectă acut dorinţa legată de prezenţa acestuia. Pot apărea manifestări ale 

anxietăţii de separare în legătură cu părintele respectiv, din cauza interpretării anxiogene a 

semnalelor din comunicare [22, p.112]. 

 comunicarea provocatoare. Foarte asemănătoare cu tipurile dublă şi culpabilizantă, comunicarea 

provocatoare se diferenţiază de celelalte prin faptul că partenerul provocator are aerul de a sta 

permanent la pândă.  Copiii care trăiesc în acest gen de conflict, fie învaţă să provoace, fie devin 

foarte tensionaţi şi temători, cu expectanţe negative legate de reacţia adultului. 

Departe de a fi acestea singurele tipare de comunicare întâlnite la cuplurile în divorţ, sunt, 

totuşi, unele cu care specialistul se confruntă adesea în cadrul intervenţiei. A aborda modul în care 

un cuplu comunică este un demers care solicită toată atenţia, diplomaţia şi profesionalismul 
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psihologului. Aceasta deoarece la momentul în care familia ajunge în cabinetul de consiliere acest 

tipar are deja un istoric, a fost exersat şi perfectat şi este posibil ca orice formă de intervenţie în sensul 

evidenţierii lui să trezească rezistenţele membrilor. Fiind un demers de responsabilizare, intervenţia 

trebuie făcută cu atenţie. 

b. Relaţiile din cadrul familial 

Avem în vedere două dimensiuni: relaţiile dintre părinţi şi relaţia părinte-copil. Deteriorarea 

statutului familial vine odată cu deteriorarea relaţiei dintre cei doi adulţi. Din păcate, nu sunt foarte 

multe situaţiile în care părinţii aleg să se separe într-un mod matur şi asumat, atenţi la nevoile copilului 

de sprijin şi afecţiune din ambele ărţi Prin urmare, în cabinetul de psihoterapie vom întâlni o relaţie 

slab funcţională, într-un mod justificat, de altfel. Trecerea de la statutul de parteneri care împărtăşesc 

intimitatea sub mai multe aspecte la statutul de părinţi ai copiilor, fără alte implicaţii, este un travaliu 

emoţional, care necesită o perioadă de adaptare şi repoziţionare. Toate acestea se fac cu durere, în 

special în cazul în care unul dintre parteneri se simte părăsit, abandonat, neînţeles [40, p.159]. 

Relaţia dintre cei doi adulţi nu poate fi separată de relaţia părinte-copil. Cu cât va fi mai adânc 

conflictul între părinţi, cu atât mai dificilă va fi situaţia pentru copil/copii. Nu de puţine ori, adulţii 

confundă relaţia lor cu relaţia celuilalt cu copilul. Astfel, se ajunge la solicitări directe sau indirecte 

de alianţă împotriva celuilalt părinte.  

Când este un copil la mijloc, părinţii aflaţi în situaţie de divorț simt că au mult de pierdut, 

drept pentru care lupta lor este una susţinută, iar cooperarea, cel puţin în zona de vârf a conflictului, 

nu numai că nu pare posibilă, dar nici măcar nu intră în sfera posibilităţilor. Provocarea majoră pentru 

specialist este să aducă în lumină această situaţie şi să ajute părintele să se conecteze la nevoia reală 

a copilului de celălalt părinte, desigur, în situaţia în care nu există un pericol real în legătură cu acest 

aspect. O bună abordare terapeutică se va centra pe nevoile copilului, fără să neglijeze, însă, nevoile 

părinţilor, deoarece acestea contaminează relaţia cu copilul.  

c. Perturbări la nivelul funcţiilor familiei 

Conflictul familial şi divorţul produc o restructurare la nivel de principalele funcţii ale 

familiei. În literatura de specialitate sunt descrise o serie de funcţii care definesc nucleul familial. 

Cele mai semnificative funcții care înregistrează cele mai semnificative perturbări, odată cu divorţul, 

sunt [41, p.73]: 

 funcţia economică, care presupune rolul parental de a asigura resursele materiale şi financiare 

necesare existenţei familiei. Odată cu separarea, are loc o diminuare, uneori chiar o condiţionare 

a resurselor disponibile pentru creşterea copiilor. Acesta este un aspect care apare adesea spre 

dezbatere în practica psihologului atunci când abordează cazurile de divorţ, ca sursă de 

nemulţumire a părintelui la care copilul are domiciliul cu privire la implicarea celuilalt părinte. 
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Frustrarea principală ţine de măsura în care fiecare dintre adulţi îşi direcţionează resursele 

financiare, părintele care petrece mai mult timp cu copilul fiind, din punctul său de vedere, mult 

mai implicat financiar. în unele cazuri, de aici până la a tranzacţiona accesul la copil în funcţie de 

acest aspect mai este doar un pas. Chiar şi în cazurile în care, celălalt părinte se implică financiar 

suplimentar, pe lângă obligaţia legală, pot apărea nemulţumiri legate de direcţionarea resurselor, 

situaţie care adânceşte conflictul dintre adulţi, cu impact negativ asupra copilului, care de multe 

ori înţelege că iubirea unui părinte se măsoară în suma de bani pe care o investeşte lunar. 

 funcţia de solidaritate, care presupune a asigura unitatea şi stabilitatea familiei. La nivel general, 

această funcţie este una de tip tradiţional, din ce în ce mai ameninţată de rata în creştere a 

divorţurilor. Rolul acestei funcţii este unul de a fixa o bază de raportare a membrilor familiei, care 

include identitatea personală sentimentul de apartenenţă, încredere, sprijin, ajutor. Toate aceste 

caracteristici sunt necesare pentru dezvoltarea armonioasă a unui copil. Prin urmare, destrămarea 

familiei ameninţă, în primul rând, bază de siguranţă şi solidaritate a copilului. 

 funcţia de socializare, care presupune a transmite atitudini, valori, principii, modele de 

comportament. Cu alte cuvinte, modelul de comportament al părinţilor devine un cadru de 

dezvoltare pentru copil, care învaţă, în felul acesta, ce se face şi ce nu se face. Prinşi în vârtejul 

conflictului, adulţii scăpa uneori din vedere impactul pe care comportamentele lor îl au asupra 

copilului. Rolul psihologului, în acest caz, este, tocmai, de a aduce în prim plan perturbarea acestei 

funcţii şi eventualele repercusiuni pe care le poate avea în viaţa copilului. 

d. Perturbări ale rolurilor familiale 

Rolurile sunt seturi coerente de comportamente aşteptate de la o persoană în virtutea poziţiei 

pe care o are într-un sistem, grup, societate. În cadrul familial, întâlnim rolurile conjugal, parental, 

fratern şi, am adăuga, rolul filial. în familiile marcate de conflict, există o perturbare a acestor roluri, 

din mai multe puncte de vedere, intrând în sarcina specialistului evaluarea acestor roluri şi sprijinul 

pentru restructurarea lor [33, p.85]. 

 rolul conjugal este primul afectat în cazul divorţului. Cei doi parteneri se văd puşi în situaţia de a 

renunţa la acest rol de soţ/soţie şi la setul de comportamente aferent pentru a-şi restructura poziţia 

din perspectiva rolului de părinte singur, pentru care, de cele mai multe ori, nu există repere 

comportamentale, într-o prima etapă. Putem vorbi, astfel, de o dezorientare legată de rol, care 

face că anxietatea în legătură cu divorţul să fie mai accentuată la unul dintre parteneri sau la ambii. 

Restructurarea rolului presupune identificarea şi accesarea acelor resurse individuale care produc 

o repoziţionare a individului în raport de sens personal.  

 rolul parental este, de asemenea, perturbat în cazul unui divorţ, fie prin preluarea în mai mare 

măsură a răspunderilor care ţin de copil, fie prin restricţionarea accesului liber la copil. Fiecare 
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dintre cei doi părinţi are, în dinamica familială şi în viaţa copilului, un rol bine definit, mama fiind 

investită cu funcţia emoţională şi de susţinere, tatăl fiind investit cu funcţia de socializare şi 

contact cu exteriorul. În cazul unei separări sănătoase, cei doi foşti parteneri pot colabora în 

continuare, din rolurile parentale, pentru a minimaliza pe cât posibil supraresponsabilizarea unuia 

dintre ei. Însă, în cazul unui divorţ agresiv, în care rolul parental este contaminat cu conflictul 

rolului conjugal, unul dintre parteneri poate fi exclus în mod intenţionat, rolul sau fiind preluat de 

către celălalt, sau anulat în mare măsură. Impactul acestui dezechilibru asupra copilului poate fi 

dramatic, de aceea, unul dintre obiectivele procesului de consiliere/psihoterapie este echilibrarea 

rolurilor parentale. 

 rolul fratern poate fi perturbat în măsura în care copiii sunt încurajaţi să se alieze cu adulţii, să îşi 

exprime direct sau indirect preferinţele, să aleagă părintele cu care vor să rămână sau să constituie 

suport pentru părintele care suferă. Astfel, fraţii se văd puşi în situaţia de a se separa emoţional 

pentru că au preferinţe diferite, de a se separa emoţional de unul dintre părinţi pentru a se alia, 

împreună, cu celălalt părinte, sau de a fi separaţi fizic, prin schimbarea domiciliului. 

 rolul filial presupune respect faţă de părinte, loialitate, iubire, încredere, apartenenţă. Rolul filial 

se manifestă în raport de ambii părinţi şi este necondiţionat. Problema apare atunci când copilul 

simte că e cazul să aleagă ce părinte îşi iubeşte mai mult. Desigur, se poate prefigura o anumită 

preferinţă pentru unul dintre părinţi, în funcţie de modul în care acesta răspunde nevoilor copilului 

prin a fi mai disponibil, mai pennisiv, a petrece mai mult timp, a fi mai prezent, a se implică în 

activităţile copilului. Insă această preferinţa nu însemnă că un copil poate alege între mamă şi 

tată, ci doar că dintre mama şi tata, unul este mai prezent la nevoile copilului, emoţional şi fizic. 

În practică, nu puţine sunt situaţiile în care unul dintre părinţi este abuziv în relaţia cu copilul. 

Rolul specialistului este de a depista calitatea relaţiei părinte-copil şi de a interveni acolo unde relaţia 

are caracteristicile abuzului. De multe ori, o alianţă cu unul dintre părinţi poate masca o reacţie de 

respingere a celuilalt părinte abuziv, copilul manifestând dependenţa faţă de părintele în care are 

încredere. Prin urmare, înainte de a ne pronunţa asupra influenţei unuia dintre părinţi în perturbarea 

rolului filial cu celălalt părinte, este indicat să studiem calitatea relaţiei celuilalt cu copilul, căci 

respingerea ar putea fi justificată. 

e. Impactul divorţului asupra vieţii emoţionale a familiei 

Divorţul emoţional intervine înaintea celui fizic sau legal, licestea din urmă fiind, de fapt, 

declaraţia asumată a primului. Din păcate, echilibrul emoţional al părinţilor este în strânsă legătură 

cu cel al copiilor, astfel încât orice perturbare la primul nivel se reverberează mult mai intens în cel 

de-al doilea. Oricum ar fi, un divorţ civilizat sau, dimpotrivă, unul violent, efectele sale emoţionale 

nu pot fi neglijate. Orice pierdere este o traumă, de mai mică sau mai mare intensitate şi necesită o 
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perioadă de vindecare. în acest proces, copilul poate experimenta o paletă largă de emoţii, cu sau fără 

legătură cu realitatea: frustrare, teamă, sentimentul de a fi abandonat, anxietate, descurajare, 

respingere, furie, etc. în procesul terapeutic, psihologul are sarcina de a săpa cu tact în profunzime şi 

a permite acestor trăiri să iasă la suprafaţa. 

Divorțul are o serie a implicaţii în viaţă de familie. Acestea constituie, în egală măsură, zone 

de acţiune în demersul de consiliere/psihoterapie [40, p.162] : 

 implicaţii legale. Un proces de divorţ este, în zona concretă, un proces decizional validat legal. 

Implică o schimbare de nume, o împărţire a bunurilor comune, o separarea fizică şi locativă, o 

decizie legală în legătură cu custodia, domiciliul copilului, programul de vizitare, petrecerea 

sărbătorilor legale, a zilelor de naştere. Cumva, tot ceea ce înainte era trăit natural în cadrul 

familial, devine normat, supravegheat, constrâns şi reglementat legal. Relaţia părinte-copil pierde 

din calitate şi naturaleţe, iar dacă între cei doi părinţi persistă conflictul, poate deveni chiar dificilă 

şi provocatoare de suferinţa. 

 modificarea contextului personal de viaţă. În urma divorţului, unul dintre părinţi îşi schimbă 

domiciliul. Copilul pleacă cu el sau rămâne, în absenţa lui. Componenţa familiei se schimbă, la 

fel şi obiceiurile şi regulile casei. Sarcinile de zi cu zi ale părintelui absent sunt preluate de celălalt 

părinte sau de un membru al familiei extinse. Programul zilnic al copilului se poate modifica, 

programul de final de săptămâna, vacanţele sunt împărţite între cei doi părinţi. Dintr-o dată, mare 

parte din universul personal al copilului se schimbă într-un mod care indică o lipsă. E nevoie de 

timp pentru reorganizare, reacomodare, repoziţionare. Copilul se raportează acum la două 

domicilii, două camere proprii, două seturi de jucării, haine, întâlniri cu familia extinsă. 

Intervenţia terapeutică poate viză reacomodarea copilului la noul context de viaţă, sprijin acordat 

părinţilor pentru a organiza un context de viaţă cât mai puţin invalidant prin absenţa unuia dintre 

membri, a pune baze pentru un context sănătos, în ciuda separării. 

 modificarea contextului social. Odată cu divorţul, se modifică şi rutina legată de petrecerea 

timpului şi contactul cu exteriorul. Fiecare dintre cei doi părinţi îşi prefigurează noi preferinţe şi 

preocupări legate de petrecerea timpului liber. Cercul de prieteni se poate modifica, pe principiul 

alegerii partenerului cu care vor să continue relaţia de prietenie, în special în cuplurile în conflict. 

În cazul în care domiciliul copilului se schimbă, pe lângă modificarea contextului personal şi 

familial, are loc o schimbare majoră legată de mediul şcolar, vecinătate, relaţii de prietenie. 

Adaptarea poate fi extrem de dificilă, fără un sprijin adecvat. în condiţiile în care nu este 

gestionată corect, poate duce la tulburări emoţionale şi de comportament, ca simptom al suferinţei 

şi dezorientării pe care copilul le trăieşte. 
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Divorţul antrenează modificări majore la nivelul tuturor funcţiilor familiei tinere. Bulgaru M. 

au evidenţiat următoarele implicaţii sociale, economice, demografice şi psihologice ale divorţului: 

- Reducerea natalităţii. Acest efect a fost menţionat preponderent de specialiştii care activează 

în domeniul protecţiei familiei. „Chiar şi în cele mai reuşite familii reconstituite după divorţ foarte 

rar când sunt doi sau mai mulţi copii. Majoritatea se limitează doar la unul. Aceasta se întâmplă din 

cauza că unul dintre parteneri cel mal adesea are copil şi din căsătoria anterioară, faţă de care 

trebuie \a \i îndeplinească obligaţiunea de a-l întreţine”. 

- Dezaprobarea din partea societăţii. Mulţi tineri divorţaţi consideră că având statutul de 

divorţat nu sunt priviţi cu ochi buni în societate: „Când părinții fetei au aflat că  divorţat, i-au interzis 

să , continue relaţia cu mine. Probabil, dat fiind că eu caut o fată care să fie bine educată, să fie din 

familie bună, părinţii unei asemenea fete nu doresc ca odrasla lor să întreţină relaţii cu un bărbat 

divorţat”. 

-Diminuarea sau chiar pierderea legăturii cu copilul. Dat fiind că de creşterea şi educarea 

copilului se ocupă direct şi preponderent un singur părinte, celălalt se implică doar cu anumite ocazii. 

Cel mai frecvent, aportul lui reprezintă pensia de întreţinere a copilului.  

Costuri economice cauzate de distribuirea inegală a bunurilor materiale: „,Am ieşit din casă 

cu mâinile în buzunar. Noi am cumpărat împreună apartamentul, dar o parte din bani i-am luat de 

la bancă. Creditul era pe numele lui şi veniturile îi permiteau să achite rata în continuare, însă, cu 

toate că personal am contribuit cu câteva mii de Euro la procurarea apartamentului (le aveam 

strânse înainte de a mă căsători), după divorţ nu mi-a revenit nimic” [6, p.116].  

Din perspectiva costurilor economice, divorţul are implicaţii semnificative şi în ceea ce 

priveşte activitatea profesională. Astfel, în mai multe studii s-a constatat că efectul este invers la 

bărbaţi şi femei. Pe femei, divorţul le determină să intre în sfera publică/profesională, iar pe unii 

bărbaţi îi destabilizează până în punctul în care ies din ea. 

Consecinţe psihologice - majoritatea tinerilor care trec prin divorţ au recunoscut că au trecut 

prin depresii, insatisfacţii personale. 

Psihosociologii au ajuns la concluzia că efectele divorţului sunt extrem de complexe, fiind 

vorba despre [11, p.132]: 

a) Tentaţia neîncrederii. Comparativ cu persoanele necăsătorite, cele divorţate pun mai des sub 

semnul întrebării necesitatea legalizării unei relaţii. 

b) Tentaţia generalizării. Tendinţa indivizilor de a considera ci toate persoanele de acelaşi sex 

ca şi partenerul de care a divorţat sunt la fel şi că problemele trecute se vor repeta în viitor, 

este una dintre cele mai longevive prejudecăţi. 

TE
ZA

.M
D



31 
 

c) Tentaţia inflexibilităţii. Persoana divorţată nu mai este dispusă să accepte într-o nouă relaţie 

prea multe compromisuri. 

d) Tentaţia neimplicării. Divorţul aduce cu sine decizia individuală şi inconştientă a celor doi de 

a se implica sentimental mai puţin în viitoarele relaţii. 

e) Tentaţia comparării. Majoritatea persoanelor divorţate au tendinţa de a recurge la comparaţii, 

căutând la noul partener exact calităţile avute de vechiul soţ. 

f) Tentaţia resemnării. Divorţul poate genera şi cazuri de acută resemnare, în care individul să 

devină indiferent la tot ceea ce înseamnă dragoste, căsătorie, copii. 

Divorţul este un fenomen complex, ce comportă mai multe dimensiuni. Parkinson L. 

sintetizează șase dimensiuni ale divorţului (fig.1.5) 

 

Figura 1.8. Dimensiunile divorțului [28, p.209] 

1. Divorţul emoţional poate avea loc cu mult înainte ca un cuplu să se separe fizic sau poate 

rămâne incomplet multă vreme după ce divorţul legal a avut loc. Acestă dimensiune a divorţului se 

caracterizează prin faptul că: 

 soţii au pierdut, în mare măsură, afecţiunea reciprocă; 

 apar divirgenţe dintre parteneri; 

 comunicarea lasă mult de dorit; 

 se ignoră reciproc şi ignoră problemele care apar; 

 insatisfacţiile cresc şi se ajunge la divorţ; 

1. Divorţul emoţional:

• poate avea loc cu mult înainte ca un cuplu să se separe fizic sau poate rămâne incomplet 
multă vreme după ce divorţul legal a avut loc. 

2. Divorţul legal:

• este un act juridic de desfacere a căsătoriei.

3. Divorţul economic:

• duce la/sau agravează dificultăţile financiare. Cuplurile divorţate sunt antrenate mai mult 
într-o luptă pentru bani decât pentru copii. 

4. Divorţul coparenta:

• consemnează ce relaţii există după divorţ între părinţi, cât de mult colaborează ei în 
beneficiul sau detrimentul copiilor, întrucât partenerii îşi păstrarea calitatea de părinte, chiar 
dacă căsătoria s-a desfiinţat. 

5. Divorţul comunitar:

• presupune divizarea comunităţii de prieteni şi izolarea de comunitatea de rudenie a fostului 
soţ. 

6. Divorţul psihologic

• se referă la dobândirea autonomiei psihice faţă de fostul partener de căsătorie. 
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 dacă ruptura emoţională nu s-a consumat, cuplul, în ciuda divorţului legal, poate reveni la 

normal. 

      2. Divorţul legal este un act juridic urmat de: 

 consecinţe majore asupra traiectoriei de viaţă a celor doi (se pot recăsători, de exemplu); 

 consecinţe majore asupra relaţiei părinţi-copii (problema custodiei); 

 consecinţe majore asupra împărţirii bunurilor; 

 obligaţii de întreţinere (a partenerului şi copiilor). 

      3. Divorţul economic duce la/sau agravează dificultăţile financiare. Cuplurile divorţate sunt 

antrenate mai mult într-o luptă pentru bani decât pentru copii. Acestă dimensiune presupune: 

 divizarea proprietăţii între parteneri; 

 separarea bunurilor casnice; 

 stabilirea obligaţiilor de plată a pensiei alimentare; 

 acutizarea problemei financiare a părinţilor singuri; 

 problema locuinţei părinţilor singuri. 

        4. Divorţul coparental consemnează ce relaţii există după divorţ între părinţi, cât de mult 

colaborează ei în beneficiul sau detrimentul copiilor, întrucât partenerii îşi păstrarea calitatea de 

părinte, chiar dacă căsătoria s-a desfiinţat. Aspectul coparental al divorţului vizează faptul că [28, 

p.210]: 

 copiii sunt încredinţaţi numai unui părinte (de regulă mamei), iar celuilalt părinte îi sunt 

stabilite anumite drepturi asupra minorilor; 

 părintele non-custod (nu are dreptul la copil) se simte descalificat şi inutil; 

 dacă relaţia părintelui non-custod cu copilul nu este sistematică şi pozitivă, aceasta tinde să se 

atenueze şi să devină artificială; 

 relaţia părinte -copil se poate stinge treptat; 

 unii taţi consideră vizitele scurte şi repetatele despărţiri insuportabile şi dureroase. 

          5. Divorţul comunitar presupune divizarea comunităţii de prieteni şi izolarea de comunitatea 

de rudenie a fostului soţ. Problemele pe care le ridică această dimensiune a divorţului se referă la 

faptul că: 

 mutarea departe de mediul familial, prieteni, vecini măresc traumele personale pentru adulţi 

şi copii; 

 apar probleme practice şi nervozitate legată de găsirea unei noi locuinţe şi a unei noi şcoli 

pentru copii; 

 părinţii singuri nu-şi pot permite o îngrijitoare; 

 părinţii singuri se simt foarte deprimaţi pentru a mai începe o nouă relaţie; 
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 pentru părinţii divorţaţi reîniorea dependenţei de propriii părinţi implică o pierdere a statutului 

de adult şi a autorespectului; 

 mulţi evită tovărăşia foştilor prieteni şi a cunoştinţelor comune; 

 evită să aibă încredere în oricine a fost/se află în contact cu fostul lor partener; 

 persoana divorţată se simte stingherită în întâlniri mondene unde, de obicei, oamenii au 

parteneri [40, p.96]. 

6. Divorţul psihologic se referă la dobândirea autonomiei psihice faţă de fostul partener de 

căsătorie. Principala sarcină în divorţul psihologic este de a confrunta şi stăpâni problema autonomiei 

personale. Aceasta implică asumarea întregii responsabilităţi pentru deciziile şi greşelile proprii. 

Respectul de sine a celor divorţaţi tinde să fie măsurat în termenii relaţiilor satisfăcătoare cu ceilalţi, 

în acest sens, divorţul psihologic se caracterizează prin: 

 dificultăţi în constituirea unor noi relaţii; 

 probleme legate de respectul de sine şi de independenţă; 

 învăţarea de a rezolva problemele practice de care până atunci se ocupa fostul partener; 

 frică profundă de a fi total singur; 

 noi relaţii şi recăsătoriţi înainte ca să se fi desprins suficient de relaţia anterioară; 

 depresii prelungite în care viaţa pare fără rost; 

 durerea pierderii poate genera mânie, respingere, vinovăţie [11, p.90]. 

Familia se confruntă astăzi cu o multitudine de probleme, acestea fiind rezultatul interacţiunii 

dintre membrii familiei şi/sau dintre familie şi mediul social în care ea funcţionează. Aceste probleme 

conduc la destrămarea familiilor, la creşterea numărului de copii fără îngrijire părintească, fără loc de 

trai, mijloace de existenţă, a copiilor supuşi diverselor forme de violenţă. Un rol deosebit revine, în 

acest context, asistentului social care prestează servicii sociale cuplurilor  familiale. 

Putem concluziona că membrii familiilor care au trecut sau trec printr-o situaţie de divorţ, au 

nevoie, cu siguranţă, de suport emoţional. În special în cazul copiilor, destrămarea familiei reprezintă 

destrămarea unui întreg univers existenţial, o situaţie de derivă afectivă care poate genera rupturi 

esenţiale în personalitatea copilului, cu repercusiuni pe parcursul întregii vieţi. 
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II. ASPECTE SOCIALE ALE FENOMENULUI DIVORȚULUI 

2.1. Dinamica fenomenului căsătoriei în Raionul Șoldănești 

În anul 2019 s-au înregistrat 20,3 mii căsătorii, comparativ cu anul 2018 acest indicator a 

scăzut cu 0,5%. Numărul de divorţuri în anul 2019 a fost de 10,7 mii, ceea ce constituie cu 0,1% mai 

mult faţă de anul 2018 [51, p.18]. 

Tabelul 2.1. Dinamica căsătoriilor și divorțurilor în Republica Moldova,mii 

Număr 2016 2017 2018 2019 2019/2018 

Numărul 

căsătoriilor 

21 992 20 924 20 399 20 301 -98 

Numărul 

divorțurilor 

10 608 9 312 10 722 10 736 +14 

Sursa: www.statistica.md 

Potrivit datelor prezentate în tabelul 2.1., puterm constata că la nivel național în Republica 

Moldova a diminuat numărul căsătoriilor cu -98 de căsătorii, iar numărului divorțurilor a crescut cu 

+14 divorțuri. 

 

Figura 2.1. Ratele nupţialităţii şi divorţialităţii, la 1000 locuitori, % [51] 

Datele din figura 2.1., ne indică că în anul 2019, în Republica Moldova rata nupțialității a 

constituit 4,0 %, fiind egală cu rata înregistrată în anul 2018, iar rata divorțurilor, în 2019, a consituit 

7,6 % majorânduse cu 0,1 % față de anul precedent [51, p.18]. 
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Tabelul 2.2. Dinamica căsătoriilor și divorțurilor în R-nul Șoldănești 

Număr 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018 

Numărul 

căsătoriilor 

266 202 209 204 223 +19 

Numărul 

divorțurilor 

112 95 88 99 72 -27 

Sursa: www.statistica.md 

Analizând dinamica căsătoriilor și divorțurilor în raionul Șoldănești, putem remarca că în anul 

2019 au fost înregistrate 223 de căsătorii, comparativ cu anul 2018, acest indicator a crescut cu 8,5 

%. În anul 2019 au fost înregistrate 72 de divorțuri, acest indicator a diminuat cu 37,5 % față anul 

2018. Astfel putem observa o dinamică pozitivă a căsătoriilor în acest raion. Un factor import îl 

constituie diminuarea numărului divorțurilor față de anul 2018 [53]. 

 

2.2. Consecințele căsătoriei asupra comportamentului și dezvoltării 

personalității copilului 

În procesul de formare a personalității, familia joacă un rol dominant. În familie, o persoană 

începe să facă primii pași spre cunoașterea lumii. Părinții au o mare responsabilitate în modelarea 

perspectivei copilului lor asupra vieții și valorilor morale. Desigur, lumea din jurul nostru afectează 

și personalitatea, dar formarea începe în familie. 

Familia este leagănul nașterii spirituale a unei persoane. Varietatea relațiilor dintre membrii 

săi, manifestarea sentimentelor, o reacție vie la cele mai mici detalii ale comportamentului unui copil 

- toate acestea creează un mediu favorabil formării emoționale și morale a unei personalități. 

Familia este primul colectiv stabil din viața unei persoane mici. În familie, chiar înainte de 

școală, se formează trăsăturile de bază ale caracterului și obiceiurilor copilului. Cum va fi copilul 

depinde de relația din familie dintre membrii săi. Viața de familie este diversă. Nu există familie fără 

probleme, fără dificultăți. 

Cu cât familia este mai bună și mai prietenoasă, cu atât este mai mare rezultatul fizic, educația 

morală a individului. Dacă familia influențează atât de puternic procesele și rezultatele formării 

personalității, atunci societatea și statul ar trebui să acorde o importanță capitală familiei în 

organizarea impactului educațional corect. Părinții - primii educatori - au cea mai mare influență 

asupra copiilor. Încă J.-J. Rousseau a susținut că fiecare educator ulterior are o influență mai mică 

asupra copilului decât precedentul. Părinții sunt înaintea tuturor celorlalți; educatorul de  la grădiniță, 
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profesorul din  școală primară și profesorii de alte disciplini. de materie. Contactele cu părinții creează 

la copii o stare de viață stabilă, un sentiment de încredere și fiabilitate. 

Ovcearova R. constată că influența familiei asupra formării și dezvoltării personalității 

copilului se realizează și se manifestă după cum urmează [44, p.37]: 

1. Familia ca bază pentru un sentiment de securitate 

Relațiile de atașament sunt importante nu numai pentru dezvoltarea viitoare a relațiilor - 

efectul lor direct ajută la reducerea sentimentelor de anxietate. Astfel, familia oferă un sentiment de 

securitate de bază, garantând siguranța copilului atunci când interacționează cu lumea exterioară, 

stăpânind noi modalități de a explora și de a răspunde. În plus, cei dragi sunt o sursă de confort pentru 

copil în momentele de disperare și anxietate. 

2. Modele de comportament parental 

De obicei, copiii tind să copieze comportamentul altor persoane și cel mai adesea al celor cu 

care sunt în contact cel mai apropiat. Aceasta este parțial o încercare conștientă de a se comporta la 

fel ca alții, parțial este o imitație inconștientă, care este un aspect al identificării cu altul. 

3. Familia și experiența de viață 

Influența părinților este deosebit de mare, deoarece acestea sunt sursa experienței de viață 

necesare pentru copil. Stocul de cunoștințe al copiilor depinde în mare măsură de modul în care 

părinții oferă copilului posibilitatea de a vizita biblioteci, de a vizita muzee și de a se relaxa în natură. 

De asemenea, este important familia să discute mereu cu copiii. 

4. Disciplina și formarea comportamentului 

Părinții influențează comportamentul copilului încurajând sau condamnând anumite tipuri de 

comportament, precum și folosind pedeapsa sau permițând un grad acceptabil de libertate în 

comportamentul copilului. În copilărie, copilul învață ce ar trebui să facă, cum să se comporte. 

5. Comunicarea familială 

Comunicarea familială îi permite copilului să-și dezvolte propriile opinii, norme, atitudini și 

idei. Dezvoltarea copilului va depinde de cât de bune îi sunt asigurate condițiile de comunicare în 

familie; dezvoltarea depinde și de claritatea și claritatea comunicării în familie. 

Zaharova E.  notează următoarele caracteristici ale poziției parentale [43, p.52]: 

 îngrijire - satisfacerea nevoilor copilului pentru a asigura nivelul normal de dezvoltare 

psihologică, fizică și socială a copilului; 

 dependență - construirea propriei vieți, luând în considerare interesele și nevoile copilului, 

ritmul său de viață și starea emoțională; 
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 responsabilitate - luarea deciziilor legate de organizarea vieții copilului; înțelegerea 

condiționalității comportamentului copilului prin propria influență organizatorică asupra 

acestuia; 

 conducerea este o influență anticipativă care stabilește direcția dezvoltării mentale a copilului 

(creându-i o zonă de dezvoltare mentală); 

 sprijin - furnizarea de condiții care să conducă la îndeplinirea optimă a normelor și cerințelor 

sociale; asistență în însușirea modurilor culturale de acțiune; întărirea credinței în propriile 

capacități ale copilului; 

 acceptarea emoțională a unui copil - afirmarea dreptului la individualitatea unică a 

copilului, dragoste necondiționată și simpatie pentru el. 

Zaharova E. menționează că devenind părinte, un adult trebuie să îndeplinească nu numai 

sarcina de a stăpâni, ci și însușirea unei anumite poziții sociale. El începe să implementeze funcții 

parentale, acționând inevitabil în această poziție [43, p.54]. 

Prin urmare, putem spune că în orice perioadă a vieții unui copil, părinții sunt un exemplu 

pentru el ca persoană. Datorită acestui fapt, din copilărie, majoritatea oamenilor din comportamentul 

lor își imită părinții, care le-a oferit una dintre cele mai frumoase manifestări umane - dragostea 

părintească. Această relație are o mare importanță pentru copil, deoarece afectează formarea 

caracterului, pozițiile vieții, comportamentul acestuia, atitudinea față de oameni în general și, 

bineînțeles, formarea personalității sale. 

Familia acționează ca prima instituție de învățământ, o legătură cu care o persoană se simte 

de-a lungul vieții sale. Familia, ca factor în dezvoltarea personalității unui elev, este înaintea școlii, a 

mass-media, a organizațiilor publice, a prietenilor, a influenței literaturii și a artei. 

O familie este o structură extrem de complex organizată, cu relații diverse - relații între părinți 

și copii, relații între soți, între soți și părinții lor, între copii mai mari și mai mici. Și în fiecare dintre 

aceste planuri poate apărea un conflict, o criză. O familie este imposibilă fără ele, dar în unele cazuri 

ele reprezintă principalul motiv pentru o viață de familie disfuncțională și o defalcare a familiei. 

Criza familială este o stare a sistemului familial, caracterizată printr-o încălcare a proceselor 

homeostatice, care duce la frustrarea modurilor obișnuite de funcționare a familiei și incapacitatea de 

a face față unei noi situații folosind vechile tipare de comportament. 

Osipova A. definește o criză familială ca un conflict valoric între individ și societate în ceea 

ce privește nașterea și socializarea copiilor, rezultând în eșecul îndeplinirii funcțiilor de reproducere 

și socializare a familiei, însoțit de o slăbire a familiei ca uniune a rudelor, ca uniune de părinți și copii, 

ca uniune de soți, o slăbire a trinității „rudenie - părinți - căsătorie”. [47, p. 67]. 
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Hill R. a identificat trei grupuri de factori care duc la apariția crizelor familiale: 

1) Dificultățile externe (lipsa locuinței proprii, a muncii etc.). 

2) Evenimentele neașteptate, stres (o familie sau unul dintre membrii acesteia devine victima 

unui unui accident de mașină, de cale ferată sau de avion etc.). 

3) Incapacitatea internă a familiei de a evalua și supraviețui în mod adecvat oricărui eveniment 

familial, pe care îl consideră amenințător, conflictual sau stresant (boală gravă sau decesul 

unuia dintre membrii familiei, adulter, divorț etc.) [50, p.59]. 

Primul grup de factori este de obicei domeniul asistenților sociali și al educatorilor sociali. 

Psihologii, medicii, psihoterapeuții se ocupă de consecințele acțiunii celui de-al doilea grup de factori. 

Factorii celui de-al treilea grup aduc cel mai adesea o familie la un specialist în domeniul psihologiei 

familiei și psihoterapiei.  

Procesul de dezvoltare a copilului este influențat de mulți factori ai familiei: stiluri de 

comportament parental, numărul copiilor în familie și diferența de vârstă dintre ei, natura relațiilor 

copiilor și acțiunile disciplinare aplicate. În plus, învățarea socială depinde în mare măsură de 

structura și condițiile de viață ale familiei: familie completă sau nu; dacă toți membrii săi lucrează; 

dacă o bunică, un bunic sau una dintre rude locuiesc cu familia; care locuiește într-o casă confortabilă 

sau într-un apartament de oraș suprapopulat. 

Multe situații de viață, cum ar fi sărăcia, divorțul părinților, mutarea în alt oraș, boli grave sau 

vătămări corporale și creșterea în condiții care pun viața în pericol, sunt surse constante de stres pentru 

copii și ceilalți membri ai familiei. Situațiile de criză din familie afectează în mod negativ copilul. 

Casa încetează să mai fie un sprijin pentru el, își pierde sentimentul de siguranță, sursa pe care familia 

a fost pentru el dispare [48, p. 122]. 

Copiii au multe nevoi, iar cele de bază sunt: 

 Nevoia de dragoste, bunătate și căldură a sentimentelor, numită și necesitatea contactului 

emoțional. Copilul ar trebui să simtă interesul părinților pentru toate cuvintele și acțiunile sale. 

La rândul lor, copiii manifestă un mare interes față de viața părinților. 

 Nevoia de autoafirmare ca persoană care își dezvoltă și își realizează abilitățile individuale. 

 Nevoia de respect. Un copil nu se simte bine dacă este desconsiderat și frivol, dacă este umilit, 

criticat și învățat constant. 

Nerespectarea nevoilor de bază ale copiilor se manifestă foarte repede în încălcări ale 

comportamentului copilului și în formarea unor trăsături negative de personalitate. Printre 

principalele dificultăți cu care se confruntă copilul, sunt următoarele: 
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 Dificultățile cauzate de opțiunile nefavorabile ale ciclului de viață sunt cele care apar atunci 

când unul dintre membrii familiei (soț / soție, copii) este absent. Motivul poate fi divorțul, 

separarea prelungită a soților, un copil nelegitim, moartea unui membru al familiei, lipsa de 

copil a soților. 

 Întreruperile situaționale includ dificultăți relativ pe termen scurt care amenință funcționarea 

familiei (boli grave ale membrilor familiei, pierderi mari de proprietate etc.). 

Un rol semnificativ în impactul psihologic al acestor dificultăți îl joacă factorul surpriză 

(familia se dovedește a fi nepregătită pentru eveniment), exclusivitatea (dificultatea care afectează 

multe familii este mai ușor de experimentat), precum și sentimentul de neajutorare (membrii familiei 

sunt siguri că nu pot face nimic pentru a se proteja în viitor). 

Înșelarea ca o criză anormală a familiei, care doar la prima vedere nu afectează copilul. Copiii 

sunt foarte susceptibili la certuri. Iar trădarea fără certuri este de neconceput. Puterea și profunzimea 

reacției la cearta părinților depinde de vârsta lor, de experiența acumulată până acum în familie, în 

viață, de caracterul, temperamentul, buna reproducere și sensibilitatea lor. Copiii mici sunt atât de 

absorbiți de emoțiile de groază, frică și suferință, încât sunt incapabili să le opună cel puțin barierelor 

slabe ale rațiunii [44, p. 75]. 

Chiar dacă copiii sunt foarte mici, ei încă simt o stare conflictuală în relațiile părintești. Pentru 

ei, armonia în relațiile de familie este aceeași cu apa pentru pești; nu pot „înota” liber dacă există o 

atmosferă iritată în familie. S-a observat că și copiii preșcolari reacționează la certurile dintre părinți 

foarte semnificativ. Pentru ei, schimbul de cuvinte aparent nesemnificativ între părinți este de o mare 

importanță; părinții înțeleg acest lucru numai atunci când copiii le cer să facă pace. 

Copilul este îngrijorat de cea mai mică ceartă a părinților, temându-se de consecințele și 

repetarea acesteia. După cum scrie Osipova A., divorțul pentru un copil este adesea însoțit de doliu, 

oarecum similar cu experiența dureroasă de după moartea unuia dintre părinți. Sentimente de tristețe, 

pierdere, depresie apar adesea. Șocuri, furie, tristețe, teamă, abandon, depresie - acestea sunt doar 

câteva dintre sentimentele puternice pe care adolescenții le spun că le-au trăit după ce au aflat că 

părinții lor vor divorța [47, p. 112]. Autorul scrie că atunci când un părinte părăsește în cele din urmă 

familia, copiii se pot teme că și celălalt părinte îi va părăsi. Copilul se poate simți trist, confuz, supărat 

sau anxios. Poate deveni deprimat sau poate începe să manifeste un comportament distructiv la școală 

sau acasă. 

Lofas  J. subliniază că natura traumatică a divorțului de părinți crește, de asemenea, din cauza 

faptului că distrugerea familiei nu este o consecință a alegerii copilului. El este obligat să se împace 

pur și simplu cu decizia părintească. Defalcarea familiei poate reprezenta pentru el prăbușirea lumii 

sale și poate provoca diverse reacții de protest, fobice și depresive [44, p.25]. 
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Printre cei mai importanți factori care determină reacția copiilor la divorțul părinților lor sunt 

următorii: 

1. Ostilitatea care însoțește divorțul. Nivelurile ridicate de ostilitate și furie care însoțesc 

divorțul îngreunează adaptarea copiilor la situație. Conflictul dintre părinți este motivul principal al 

simțului lor redus de bunăstare. Când părinții se bat, copiii dezvoltă frici și iritabilitate. Devin deosebit 

de vulnerabili atunci când sunt forțați să ia o parte sau alta. Bătăliile îndelungate în instanță pentru 

drepturile părintești, scandalurile în împărțirea proprietății, soluționarea problemelor privind regimul 

vizitelor cu copilul unui părinte părăsind familia și sprijinul material complică și mai mult situația 

atât pentru adulți, cât și pentru copii. 

2. Numărul de schimbări în stilul de viață al copilului. Dacă un copil continuă să locuiască în 

aceeași casă, urmând aceeași școală și aceiași prieteni cu care este obișnuit rămân în jurul său, atunci 

consecințele divorțului le sunt mai ușor de experimentat. Dimpotrivă, dacă viața de zi cu zi a unui 

copil suferă mari schimbări și acum trebuie să trăiască într-o casă, apoi în alta, despărțindu-se de 

vechii prieteni, mutându-se într-o școală nouă, încrederea în sine și sentimentul de ordine în viață 

sunt probabil șocați .Cu cât suferă mai multe schimbări în viața unui copil, mai ales imediat după 

divorț, cu atât îi este mai dificil să se adapteze la noile condiții. 

3. Natura relației dintre părinți și copii. Dragostea și sprijinul pe care îl manifestă ambii 

părinți sunt de mare ajutor pentru copil. Unii cercetători au observat că natura relației în curs între 

părinte și copil este mult mai importantă decât prezența ambilor părinți acasă. De fapt, uneori divorțul 

este o opțiune mai pozitivă pentru un copil decât să trăiască împreună cu ambii părinți care se ceartă 

constant și se luptă între ei. 

Olifirovici E. menționează că reacția comportamentală tipică a copiilor și adolescenților la 

divorț este neascultarea, negativismul, rebeliunea, protestul și comportamentul antisocial. Un studiu 

al caracteristicilor răspunsului copiilor preșcolari la divorț a arătat că preșcolarii din familiile divorțate 

au întâmpinat dificultăți semnificative în timpul anului după divorț, dar în al doilea an indicatorii lor 

de stare emoțională și dezvoltare personală s-au dovedit a fi mai buni decât cei ai copii din familii 

dizarmonice. În primii doi ani după divorț, preșcolarii au prezentat simptome nefavorabile ale 

tulburărilor în dezvoltarea emoțională și personală, apoi a avut loc optimizarea și, după 3 ani, în 

condiții favorabile de creștere, nu au fost observate semne de traume psihologice [46, p.133] . 

Oamenii de știință subliniază că genul părintelui cu care copilul este lăsat să trăiască 

influențează eficacitatea de a face față situației de divorț. Un număr semnificativ mai mare de 

probleme de comportament au fost raportate atunci când copiii au rămas într-o familie cu un părinte 

de sex opus. De exemplu, băieții au întâmpinat mai multe dificultăți decât fetele dacă au rămas cu 

mama lor după divorț. Relația mamă-fiu după divorț se dezvoltă cel mai dificil, poate din cauza 
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proiecției asupra fiului a calităților negative ale tatălui - vinovatul defalcării familiei sau sentimentul 

de vinovăție pe care fiul îl ia în mod inconștient asupra sa, identificând el însuși cu tatăl sau 

sentimentele de solidaritate cu tatăl și privirea mamei ca fiind vinovată de distrugerea familiei [49, p. 

97]. În mod similar, fetele au reacționat mai sever decât băieții dacă au rămas cu tatăl lor. Cu toate 

acestea, în familiile cu adolescenți, indiferent de sexul lor, numărul problemelor a crescut întotdeauna 

brusc dacă copiii au rămas să locuiască cu tatăl lor. 

O posibilă explicație pentru aceasta este presupunerea că, din cauza volumului de muncă mai 

mare, tatăl are mai puțin control asupra comportamentului copiilor decât mama, iar acest lucru duce 

la o creștere a problemelor de comportament. Deci, cei mai vulnerabili într-o situație de divorț sunt 

copiii pre-adolescenți și adolescenții. Băieții pre-adolescenți prezintă cea mai mică toleranță față de 

situația de divorț. Fetele de aceeași vârstă se adaptează mult mai repede. 

Astfel, situațiile de criză din familie nu trec fără a lăsa urme pentru copil. Copiii au propriile 

caracteristici ale situației de criză și consecințele acestor situații sunt adesea tragice pentru copii. 

 

2.3. Metode și tehnici asistențiale de lucru cu familiile căsătorite 

Asistența socială a familiei este un concept cu mai multe fațete. Se bazează pe înțelegerea 

faptului că familia este o formațiune socială complexă. Pe de o parte, este un grup social mic, pe de 

altă parte, o instituție socială. Lucrul cu familia, ca și cu un grup social mic, prevede corectarea 

relațiilor intra-familiale, acordarea de asistență socio-economică, socio-psihologică, socio-

pedagogică, socio-juridică familiei. Sprijinul pentru familie ca instituție socială include diverse tipuri 

de asistență în implementarea funcțiilor familiale, consiliere, prevenirea comportamentului deviant al 

părinților și copiilor. 

O regulă importantă atunci când se lucrează cu o familie este ca asistentul social să țină cont 

de  diversitatea vieții de familie moderne și să nu presupună că o familie care are nevoie de ajutor 

„funcționează” în același mod ca familia unui asistent social. Este posibil ca sistemul de valori și 

credințe al asistentului în asistență socială să nu fie același cu cel al clientului. 

Cele mai importante tehnologii de asistență socială cu familiile includ diagnosticarea socială, 

prevenirea socială și terapia socială. Punerea lor în aplicare face posibilă furnizarea de asistență 

socială direcționată, în primul rând, grupurilor de populație extrem de nevoiașe și slab protejate social, 

care se află într-o situație dificilă de viață. 

În practica asistenței sociale, este utilizată pe scară largă tehnologia complexă a terapiei de 

familie, care include tehnologii precum consilierea, intervenția terapeutică și asistența socială. 
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Terapia de familie poate avea caracteristici, ținând seama de care atenția asistentului social de 

familie se concentrează asupra activării clientului sau a mediului său [5, p.216]. 

Lucrul cu orice tip de familie necesită o fază de diagnostic - etapa de evaluare a situației din 

familie. Prin urmare, o tehnologie numită „diagnostic social” este o necesitate în orice impact asupra 

familiei. Faza de diagnostic în lucrul cu un cuplu căsătorit implică evaluarea problemelor familiale; 

scopul său este de a afla cum „funcționează” familia dată și de ce fel de ajutor are nevoie. 

Pentru a efectua un diagnostic sociale, ar trebui să fie colectate cât mai multe informații despre 

familie, adică să recreeze istoria familiei, să exploreze relațiile din ea, sistemul de puncte de vedere, 

reguli, valori, moduri de a lua decizii, rezolvarea conflictelor, adaptarea la schimbări.  

La prima vizită la familie, asistentul social ar trebui să primească următoarele informații: date 

despre părinți, copii, rude; condițiile materiale și de viață ale familiei; situația morală și psihologică 

în familie; relația părinte-copil; tipurile de asistență pe care familia le-a primit vreodată etc. 

În stadiul de diagnostic, sunt utilizate diferite metode de colectare a informațiilor, inclusiv 

observarea, analiza documentelor, interviurile, întrebările [13, p.58]. 

Dintre metodele speciale, este necesar să se evidențieze realizarea unui arbore genealogic - o 

genogramă, o reprezentare grafică a istoriei unei familii. 

O genogramă este o schemă de istorie a familiei, creată după anumite reguli și care reflectă 

relațiile din generațiile bunicilor, părinților și din familia studiată. Reproducerea unui copac generic 

este interesantă; chiar și acei membri ai familiei care nu au putut comunica între ei luni întregi sunt 

implicați în aceasta.  

Tehnicile de diagnostic includ, de asemenea, cartografierea relațiilor, care poate fi un exercițiu 

util în identificarea sistemelor de relații ale clientului și a impactului acestora asupra membrilor 

familiei. Atunci când trageți o hartă a relațiilor, este recomandabil să aflați de la client ce conexiuni, 

relații ar dori să întărească sau, dimpotrivă, să slăbească. Este, de asemenea, una dintre modalitățile 

de a înregistra cantități mari de informații într-o formă concisă. 

Una dintre tehnicile de diagnostic este metoda „grupului sculptural”, populară în Occident, 

când membrii familiei își dau seama de ideea lor de relații de familie prin crearea unei compoziții. 

Când se discută locul fiecăruia dintre membrii familiei în acest grup sculptural, sunt dezvăluite 

aprecieri reale ale fiecăruia dintre membrii familiei și pozițiile lor în viața reală. 

Tehnicile de diagnostic includ, de asemenea, cartografierea relațiilor, care poate fi un 

exercițiu util în identificarea sistemelor de relații ale clientului și a impactului acestora asupra 

membrilor familiei. Atunci când  se realizează o hartă a relațiilor, este recomandabil să se afle de la 

client ce conexiuni, relații ar dori să întărească sau, dimpotrivă, să slăbească. Este, de asemenea, una 

dintre modalitățile de a înregistra cantități mari de informații într-o formă concisă [38, p.90]. 
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Activitatea de diagnostic ar trebui să îi conducă pe clienți să înțeleagă și să recunoască nevoia 

de a-și schimba relațiile de familie, de a stimula motivația pentru schimbarea de sine, de a-și depăși 

propriile stereotipuri nedorite. 

Tipurile de asistență socială pentru familiile care au nevoie de sprijin pot fi împărțite în trei 

grupuri: de urgență, care vizează supraviețuirea familiei: asistență materială de urgență, asistență 

socială de urgență, de exemplu, legată de violența în familie; apoi, măsuri menite să mențină 

stabilitatea familiei - recurgerea la programe de asistență pe termen mediu care vizează stabilizarea 

relațiilor familiale; în cele din urmă, asistența socială vizează dezvoltarea socială a membrilor 

familiei. Fiecare tip de sprijin social corespunde anumitor tehnologii. 

Nivelul de asistență socială axat pe stabilizarea relațiilor de familie, include normalizarea 

relațiilor dintre soți, părinți și copii, cu toți ceilalți membrii ai familiei. Lucrul cu copii și adolescenți 

dificili include diagnosticarea situației familiale și școlare, identificarea rețelei sociale primare a 

copilului, este necesară o analiză a statutului său medico-social și intelectual-psihologic. Pe baza 

datelor obținute în cursul acestui diagnostic, este elaborat un program de lucru cu familia copilului, 

rezolvarea problemelor sale școlare și implicarea acestuia într-o rețea socială mai favorabilă. Un astfel 

de program se concentrează pe activitățile unei echipe de specialiști, inclusiv a unui asistent social. 

educator social, psiholog, uneori avocat. Echipa poate include, de asemenea, angajați ai instituțiilor 

educaționale și medicale, ai agențiilor de aplicare a legii. 

În același timp, se desfășoară consiliere socială și psihologică a familiei, menită să elimine 

neînțelegerile reciproce, conflictele din relații; consiliere socială și juridică, care permite familiei să-

și apere drepturile în relațiile cu mediul social, în primul rând cu sistemul educațional. Tehnologia 

corecției sociale vizează schimbarea autoevaluărilor adulților și copiilor, încurajarea unei atitudini 

binevoitoare și respectuoase față de ceilalți. 

Una dintre cele mai eficiente tehnologii pentru asistența socială  a cuplurilor căsătorite este 

patronajul social. Scopul său este de a crea condiții optime în familie pentru dezvoltarea personalității 

copilului, viața sa normală, stabilirea în familie a relațiilor de parteneriat și cooperare între părinți și 

copii [48, p. 93]. Patronatul familial implică o implementare etapizată a activităților: identificarea 

familiilor care au nevoie de patronaj social; stabilirea contactului cu familia; utilizarea formelor de 

muncă individuale și de grup pentru a influența familia în vederea rezolvării problemelor sociale; 

urmărirea sistematică a muncii cu familia; înregistrarea și analiza modificărilor în curs; evaluarea 

eficacității muncii depuse. 

Printre metodele utilizate în mod activ se numără așa-numita „datoterapie” - o tehnică cu 

ajutorul căreia soții aflați în conflict își raționalizează atitudinea în general negativă unul față de 

celălalt. Pe parcursul utilizării sale, se propune să răspundă „da” sau „nu” la o serie de întrebări clar 
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formulate cu privire la diferite aspecte ale relației dintre soți. Ca rezultat al studierii raportului obținut 

de răspunsuri pozitive și negative, soțul care răspunde își poate schimba atitudinea față de sine. 

Trebuie remarcat faptul că familiile moderne se află acum într-o stare de criză, degradare 

socială. În ultimii ani, a existat o tendință constantă spre o deteriorarea situației financiare a familiei, 

o creștere a numărului de familii monoparentale, o scădere a interesului de a avea copii, o creștere a 

înstrăinării copiilor de familie și o creștere a nivelului de devianță a adolescenților. 

Climatul psihologic a familiei este creat de membrii fiecărei familii și depinde de eforturile 

lor dacă va fi favorabilă sau nefavorabilă. Baza inițială pentru un climat familial favorabil este relațiile 

conjugale. Căsătoria modernă se bazează pe compatibilitatea oamenilor moderni ca indivizi. A trăi 

împreună necesită de la soți dorința de a face compromisuri, capacitatea de a ține cont de nevoile unui 

partener, de a se supune unul altuia, de a dezvolta calități precum respectul reciproc, încrederea și 

înțelegerea reciprocă. 

Problema prevenirii și rezolvării conflictelor conjugale a ocupat recent un loc foarte important 

în știința pedagogică și psihologică. Semnificația științifică și practică a familiei ca obiect al cercetării 

și influenței socio-psihologice predetermină creșterea în continuare a atenției asupra acestui subiect. 

În studiile relațiilor matrimoniale interpersonale, efectuate atât de experți autohtoni, cât și 

străini, s-a relevat că principalele cauze ale conflictelor în familii sunt dificultățile de comunicare. 

Pentru a rezolva cu succes și a preveni conflictele familiale, este important să  se dețină anumite 

abilități care se pot manifesta și dezvolta în procesul de învățare activă. 

O familie armonioasă, care se confruntă cu o dificultate, se opune mai mult sau mai puțin 

activ, încearcă să prevină consecințele sale nefavorabile. Cercetările arată că familiile răspund la 

dificultăți în moduri foarte diferite. În unele cazuri, au un efect integrator clar mobilizator, în altele, 

dimpotrivă, slăbesc familia și duc la creșterea contradicțiilor. 

În general, un conflict familial este o formațiune complexă, care include factori care îl 

cauzează: dificultatea cu care se confruntă familia, consecințele nefaste pentru familie și reacția 

acesteia, în special înțelegerea conflictului de către soți. 

Activitatea corecțională de către asistenții sociali, a situațiilor dificile ce apar în cuplurile 

căsătorite, cuprinde câteva etape: 

1. Stabilirea unui diagnostic familial. Diagnosticul familial necesită cunoașterea unei abordări 

sistematice și capacitatea de a colecta informații anamnestice. 

2. Dezvoltarea anumitor modalități de rezolvare a problemei. Eliminarea conflictului familial. 

3. Reconstrucția relațiilor de familie. Lucrul asitentului social și al psihologului cu familia, 

stabilind contactul cu fiecare membru al familiei pentru o influență suplimentară de succes. 
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4. Sprijinul familiei. Este recomandabilă întâlnirea ocazională cu cuplurile căsătorite pentru o 

perioadă de timp pentru a controla cât de bine se rezolvă problemele apărute, se corelează capacitățile 

sale cu circumstanțe specifice. 

Pe parcursul lucrului cu soții, se așteaptă ca aceștia să răspundă la câteva dintre următoarele 

întrebări: Ce evenimente au avut loc recent în familie care i-au afectat funcționarea? Care a fost 

diferența dintre relațiile din familie înainte de apariția problemei, după apariția ei și înainte de 

începerea vizitei la un psiholog? Disfuncția familială a fost o situație acută (de criză) sau a fost 

cronică? . Obținerea de informații despre istoria familiei ajută la „deschiderea” sistemului familial și 

la accesul la secretele familiei. În plus, lucrul cu istoria familiei oferă oportunități excelente pentru 

schimbarea punctelor de vedere ale membrilor familiei despre propriile lor probleme și simptome. 

Pentru consilierea cuplurilor căsătorite din Raionul Șoldănești, care au situații conflictuale în 

relația de cuplu a fost organizat un training „Familia. Crizele vieții de familie. Conflictele familiale”, 

cu ajutorul asistentului social și al psihologului. La training au participat 20 cupluri căsătorite: 40 

subiecți, bărbați și femei cu vârsta cuprinsă între 22 și 40 ani. Trainingul a durat 90 min. 

Training social „Familia. Crizele vieții de familie. Conflictele familiale” 

       Scop: 

1) Înțelegerea conceptelor: „familie”, „conflict”, „crize ale vieții de familie”. Formarea și 

dezvoltarea abilităților de comportament constructiv în situații de conflict. 

2) Înțelegerea cauzele conflictelor și crizelor din viața de familie, consecințele lor pozitive și 

negative; 

3) Îmbunătățirea  relațiilor conjugale în cuplurile căsătorite; 

Desfășurarea trainingului 

1 Exercițiul. „Mâna” 

Obiectiv: cunoașterea participanților, crearea unei atmosfere prietenoase și de lucru în grup. 

Materiale: coli de hârtie, bandă scotch. 

Introducere (5 min): 

Deoarece activitatea noastră profesională este legată de acordarea de asistență, lucrul cu 

familiile și copiii, iar noi înșine avem familii, trebuie remarcat faptul că importanța familiei în viața 

fiecărei persoane poate fi cu greu supraevaluată. Familia ne oferă sprijin, căldură, abilități de 

comunicare, primele lecții de dragoste. Ne ajută să dezvoltăm caracterul, ne învață să depășim 

dificultățile etc. Și cu cât familia este mai prosperă, cu atât se acordă mai multă atenție fiecărui 

membru al familiei și copilului, cu atât o persoană se va simți mai încrezătoare în viață, cu atât 

societatea noastră va deveni mai bună . De departe, cel mai important rol în viața fiecărui copil îl 

joacă părinții. Copiii îi imită, vor să fie ca ei. Pentru formarea și dezvoltarea personalității unui copil, 
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un rol important îl joacă nu numai relația sa cu părinții, ci și modul în care părinții se relaționează 

între ei. Încă din copilărie se formează modelul viitoarei vieți de familie. Privind atitudinea părinților 

unul față de celălalt, fata creează un model ideal al propriei sale familii viitoare. Desigur, în timp, 

acest model ideal se va schimba, dar doar unele dintre caracteristicile sale se vor schimba, iar esența 

va rămâne aceeași. Un fapt interesant este că destul de des fetele care au crescut în familii prospere 

se căsătoresc cu bărbați asemănători cu tații lor și nu numai ca caracter, ci și ca aspect. De aceea, este 

atât de important să învățăm să înțelegem și să menținem relațiile de familie, să înțelegem cauzele 

conflictelor și crizelor din viața de familie, să învățăm cum să rezolvăm constructiv conflictul. Fericit 

este cel care este fericit acasă. 

Discuție: Cum credeți ce este o familie?  

Participanții discută: familia este una dintre instituțiile de bază ale oamenilor. Cu alte cuvinte, 

o familie este formată din oameni uniți prin legături familiale sau căsătorie, care trăiesc împreună. De 

asemenea, familia este cea mai mare valoare din viața majorității oamenilor. Pentru un copil, familia 

este tocmai mediul în care se conturează psihologia, caracterul său și, în același timp, viitorul său. 

Potrivit cercetărilor efectuate de sociologi și consilieri familiali - psihoterapeuți, fiecare 

familie trece prin mai multe etape de dezvoltare, iar tranziția de la una la alta este de obicei însoțită 

de o criză. Este general acceptat faptul că dificultățile familiale duc în primul rând la complicații în 

viața de familie.  

Dar, pe lângă viața de zi cu zi, există multe motive care pot provoca o criză în familie, în orice 

etapă a existenței acesteia. În primul rând, problemele din viața de familie pot începe atunci când unul 

dintre soți trece prin propria sa criză psihologică, dificultăți la locul de muncă, probleme în relațiile 

cu rudele, o schimbare a situației financiare (atât în direcția deteriorării sale, cât și în direcția 

îmbunătățirii ), mutarea familiilor în alt oraș sau țară. Și, desigur, factori de stres mai serioși - boli 

grave, deces, pierderea locului de muncă, nașterea copiilor cu handicap ... Crizele din viața de familie 

sunt una dintre componentele dezvoltării normale a unei familii.  

În mod convențional, toate crizele existente ale vieții de familie sunt considerate două variante 

ale crizelor:  

Criza dezvoltării: acestea sunt crize care apar în mod previzibil în timpul vieții și în diferite 

etape ale dezvoltării familiei (nașterea unui copil, căsătoria, creșterea copiilor etc.); 

Crizele situației: majoritatea crizelor familiale sunt factori de stres imprevizibili (pierderea 

locului de muncă, divorț, conflicte etc.). 

Familia, ca organism viu, are propriile perioade de copilărie, adolescență, prosperitate, 

îmbătrânire și degradare. Trecerea de la o perioadă la alta este adesea asociată cu apariția unor 

contradicții în relația dintre soț și soție și, ca urmare, poate duce la crize în viața de familie. Paradoxul 
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este că crizele vieții de familie sunt mai dureroase dacă familia a apărut pe baza iubirii pasionale și, 

dimpotrivă, calm și aproape imperceptibil, dacă crearea unei uniuni matrimoniale a fost dictată de 

considerente pur de afaceri. 

Prima perioadă de criză este asociată cu o schimbare a imaginii unui partener, și anume, cu 

o scădere a statutului său psihologic. Dacă la începutul vieții de familie el sau ea părea „cel mai bun”, 

atunci în timpul crizei vine un moment în care neajunsurile unei persoane dragi apar în prim plan. 

Viața de familie, ca un pendul, la începutul vieții a deviat la polul pozitiv (exagerare pozitivă), și apoi 

s-a repezit brusc la polul negativ (exagerare negativă). 

Soluție: Cuplurile trec în mod constructiv prin crize în viața de familie, care încetează să se 

critice reciproc și trec la o stare medie, echilibrată, evidențiind calm atât avantajele, cât și 

dezavantajele celeilalte. În același timp, pun accentul în relația lor pe merite. 

A doua perioadă de criză este oboseala psihologică reciprocă, gravitația către prospețime și 

noutate în relații. De multe ori această perioadă este deosebit de acută pentru bărbați. 

Soluție: Această criză a vieții de familie este mai puțin dureroasă pentru acele familii în care 

persistă libertatea și independența - condițiile pentru libertatea relativă și independența reciprocă sunt 

recunoscute reciproc, precum și în cazul în care ambii încep să caute modalități de reînnoire a relației 

lor . 

A treia perioadă de criză este nașterea unui copil. De obicei, este greu atât pentru bărbați, cât 

și pentru femei. Însă bărbații suferă mult în primul an după nașterea unui copil, iar o femeie în al 

doilea. Bărbații spun adesea că în primul an au multă frică și anxietate pentru familie, soția își pierde 

capacitatea de a lucra și toată sarcina financiară a responsabilității revine bărbatului, aceasta este o 

situație foarte tensionată. În acest moment, femeia este aproape incapabilă să-și întrețină soțul; se 

dedică în totalitate copilului. Al doilea an din viața unui copil este foarte dificil pentru o soție. A stat 

mult timp acasă, toată viața ei a fost un program de hrănire. Aici o femeie are îndoieli cu privire la 

faptul dacă soțul ei este încă interesat de ea și dacă mai merită altceva ca specialist. 

Soluție: De obicei, acele familii supraviețuiesc acolo unde soțul și soția nu încetează să 

vorbească între ei. În această perioadă, soțul și soția au sarcini foarte diferite și trăiesc, după cum se 

spune, „despre lucruri diferite”, în plus, sunt complet absorbiți de afacerea lor. 

A patra perioadă de criză  apare vârsta familială de șapte ani. De obicei, criza acestei perioade 

este asociată cu plictiseala din viața de familie, dar dacă te gândești la asta, familia tânără încă nu are 

de ce să te plictisești. Soțul se află în vârful carierei sale, soția își continuă calea profesională, copilul 

crește rapid și le face plăcere părinților „vești despre creștere” zilnice. Problema este că la vârsta de 

șapte ani, copiii merg de obicei la școală într-o familie. Ce înseamnă? Și asta înseamnă că pentru 
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prima dată o familie tânără va trebui să arate lumii ceea ce a crescut. Acesta este momentul primelor 

examene pentru copil, iar copilul este rodul unirii. 

Soluție: Amintiți-vă și despre idealizare / depreciere. Copilul nostru poate să nu fie mai bun 

decât ceilalți, dar cu siguranță nu mai rău. De obicei, lumea acceptă bine copiii, principalul lucru este 

că părinții nu creează stres suplimentar. 

A cincea perioadă de criză - Aceasta este o criză în viața de familie atunci când un copil se 

transformă într-un adolescent. Prima etapă în separarea copilului de familie, la început este doar 

separarea opiniei. Pentru un adolescent, există și autorități pe lângă părinții săi. Familia poate percepe 

această perioadă ca prăbușirea familiei, pentru un bărbat și o femeie acest lucru este ceva nou - copilul 

aduce în casă alte opinii și opinii. 

Soluție: în mod paradoxal, familia se va întări dacă își slăbește puțin granițele. Aceasta este o 

perioadă minunată în care puteți testa familia pentru puterea faptului că aceasta nu se prăbușește sub 

influența noului, noului pe care copilul îl aduce în familie. 

A șasea perioadă de criză - Acesta este momentul în care familia devine din nou a doi oameni, 

copiii părăsesc casa. Mai degrabă, este mai corect să scrieți despre distanță. Copilul nu părăsește 

familia, familia părintească rămâne întotdeauna un refugiu pentru el, se poate întoarce oricând acolo. 

Aceasta este de obicei cea mai dificilă perioadă pentru familie. Multe cupluri se despart atunci când 

cuplul are patruzeci de ani. De obicei dificil atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Viața trebuie 

practic redefinită din nou, pentru a căuta noi semnificații în ea. Bărbații sunt atrași de femeile tinere 

în speranța de a parcurge încă o dată ciclul de la întemeierea unei familii la părăsirea copiilor, femeile 

acordând adesea o atenție mai mare carierei lor. Relațiile din acest stadiu sunt uneori înțelese ca 

epuizate, misiunea îndeplinită. 

Soluție : Străduițivă să învățați ceva nou, să vă distrați. 

Exercițiul „Regizorul” 

Scop: reflectarea materialului trecut. 

Instrucțiuni: trebuie să faceți un film despre o familie care trece printr-una din criza relației. 

Scenariștii- scriu un scenariu scurt (scenă), directorul atribuie roluri și alege actori, actorii 

interpretează scena. Discuție (care este conflictul, ce perioadă de criză ați arătat) 

Materiale: pix, hârtie 

Bloc informativ: 

Conflict [lat. conflictus— ciocnire] - ciocnire a scopurilor, intereselor, pozițiilor, opiniilor sau 

opiniilor oponenților sau ale subiectelor de interacțiune. În centrul oricărui conflict se află o situație. 

Exercițiul „Trăsătură” 

Scop: identificarea tipurilor de conflict 
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Instrucțiuni: răspundeți la  întrebarea Conflictul - este bine sau rău? Discuție (evidențiați 

conflictele constructive și distructive) 

Exercițiul „Iceberg” 

Scop: determinarea unei soluții a unei situații de conflict prin brainstorming 

Materiale: Whatman, marker 

Instrucțiuni: Tu ești navigatorul, căpitanul navei, întâlnești un aisberg în drum. Ce vei face? 

(notând - discutând) 

Metodele de bază de soluționare a conflictelor nu sunt atât de dificile. Majoritatea trebuie să 

fie aplicate atunci când toți se calmează. Pur și simplu, aceste metode ar trebui să devină norma 

comportamentului. Și atunci multe conflicte în familie pur și simplu nu vor apărea! Deci, să mergem 

în ordine: ce ar trebui făcut și cum ar trebui să ne comportăm astfel încât conflictele familiale să nu 

vă deranjeze casa?: 

Arătați interes față de soțul/soția dvs. - Amintiți-vă că cineva care este interesat doar de 

propriile probleme, îi este greu să comunice cu oamenii și cu soții lor, în primul rând. Înțelegerea 

celeilalte persoane reduce semnificativ posibilitatea agresiunii din partea sa. 

Învațați să asculți – Ascultați-vă reciproc și atunci te vei înțelege mai bine. Atunci veți putea 

evita multe conflicte, deoarece înțelegerea reciprocă este una dintre cele mai fiabile modalități de a 

rezolva conflictele. 

Pune-te în pielea partenerului tău - Fiecare dintre noi vede această problemă controversată 

din punctul nostru de vedere. Și de multe ori conflictul apare tocmai pentru că atribuim viziunea 

noastră asupra problemei partenerului nostru. Fără a considera în același timp că poate percepe ceea 

ce se întâmplă într-un mod diferit. 

Nu abuzați de critici, nu vă amintiți trecutul - Conflictele în familie și modalitățile de rezolvare 

a acestora pot fi diferite, invariabil doar un singur lucru: în timpul unei ceartă, este necesar să discutați 

numai acele lucruri care sunt direct legate de această problemă. Acest lucru vă va ajuta să evitați 

probleme și mai mari. 

Relaxați-vă! Câteva minute de respirație profundă fac minuni - nu vă grăbiți să renunțați sau 

să obțineți victoria cu orice preț, acest lucru vă va oferi posibilitatea de a vă liniști și a privi problema 

într-un mod diferit. 

Învățați să recunoașteți greșelile și să iertați - nu vă lăsați blocați și iertați-vă reciproc.  

Faceți compromisuri - Este foarte corect pentru dvs. să faceți primul pas către găsirea unui 

compromis. Acest lucru nu te va umili în ochii soțului tău. Dimpotrivă, un astfel de pas din partea ta 

îl poate determina chiar să facă următorul pas către un compromis. 
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Zâmbetul! - Prietenia și bunăvoința unei persoane provoacă o reacție similară din partea alteia, 

ameliorând tensiunea. Acest lucru vă va permite să rezolvați dezacordul apărut, evitând o ceartă. 

Deci, principalele metode de soluționare a conflictelor, în familie, sunt: 

 Evitarea jignirilor 

 Păstrarea calmului 

 Retragerea 

 Vorbirea pe rând 

 Asumarea responsabilității pentru ceartă 

Exercițiu „Șervețelul” 

Scop: arătarea în practică a puterii distructive a conflictelor din familie și principalul motiv al 

apariției acestora 

Materiale: șervețele 

Instrucțiuni: Distribuim șervețelele, urmăm instrucțiunile, rupem marginile, deschidem 

șervețelul, discutăm rezultatul: Este posibil să readucem șervețelul la aspectul anterior? Concluzie - 

fiecare vede situația în felul său, este necesar să adere la regulile de comportament în situații de 

conflict pentru a nu provoca un prejudiciu ireparabil relației. 

Conflictele din familie, deși frecvente, nu afectează foarte bine relațiile. Așa că încercați să le 

evitați. Și țineți minte: relația voastră vă poate aduce mai multă fericire decât credeți. Partenerii de 

viață, oricât de plictisiți ar fi și orice s-ar întâmpla, ei sunt primii oameni care vor veni în ajutorul dvs, 

vă vor încălzi și vor împărtăși emoțiile. Este suficient să vă puneți o întrebare foarte clară: „ Cine are 

nevoie de vpi pe acest pământ în afară de rudele tale? ”. Găsiți întotdeauna un limbaj comun. Și veți 

vedea cum familia devine mai puternică, unită, mai ales că toate necazurile vieții, este mai bine să le 

depășiți pe toți împreună. Iubiți fiecare persoană din familie. Apreciază timpul petrecut cu ei. 

Respectați-i pentru cine sunt. Este clar și de înțeles că nu există oameni ideali. Dar dacă nu vă 

concentrați pe trăsăturile de caracter negative ale membrilor familiei tale, atunci puteți găsi o mulțime 

de trăsături pozitive. 
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CONCLUZII 

a) Analizând abordările teoretice ale căsătoriei s-a constatat că căsătoria reprezintă încheierea, în 

organele stării civile, cu respectarea prevederilor legale stabilite de legiuitor, a unei alianţe dintre 

doi subiecţi, un bărbat şi o femeie, aflaţi pe poziţii de egalitate, având drept scop crearea unei 

familii şi menţinerea relaţiilor de familie, în urma căreia se nasc drepturile şi obligaţiile soţilor, 

reglementate de legislaţia familială în vigoare. 

b) În întreaga lume au loc schimbări la nivelul modelelor familiale şi implicit în exercitarea funcţiilor 

acestora, unele din ele căpătând o importanţă mai mare, iar altele slăbindu-şi influenţa, ţara 

noastră nefiind ocolită de aceste tendinţe manifestate la scară mondială. Au fost determinate 

următoarele funcții ale căsătoriei: funcţia biologică, funcţia economică, funcţia de solidaritate şi 

funcţia pedagogico-educativă. 

c) În Republica Moldova dezvoltarea cuplurilor căsătorite este influențată de o serie de factori 

distructivi: criza generală ce a cuprins sferele vieții sociale (economică, politică, moral-spirituală), 

dezintegrarea și stratificarea socială, amploare sărăciei, migrația forței de muncă, anomia socială, 

ce s emanifestă prin amploare comportamentelor deviante. distrugerea normelor morale. În aceste 

condiți, familia s-a pomenit sub influența circumstanțelor vechi, moștenite din decenul trecut 

(subdezvoltarea serviciilor sociale, caracterul paternalist al sistemului de protecție socială) cât și 

a celor apărute recent, acționând asupra comportamentului demografic al populației. 

d) În ultimii ani se remarcă următoarele schimbări ale cuplurilor căsătorite: scăderea ratelor de 

nupțialitate și creșterea ratelor de divorțialitate, astfel constatându-se instabilitatea căsătoriilor, 

fenomen care parțial se explică prin amplificarea traiului separat al soților din cauza migrației de 

muncă.  

e) Divorțul ca urmare a unei crize în dezvoltarea relațiilor dintre un cuplu căsătorit este o criză 

anormală de familie. Divorțul este dizolvarea unei căsătorii, adică încetarea legală a acesteia în 

timpul vieții soților. Principalele motive ale divorțului sunt: emanciparea economică a femeii , 

distanţa dintre habitat şi locul de muncă, rezolvarea problemei legate de locuinţă, democratizarea 

şi liberalizarea vieţii sociale, schimbarea mentalităţii despre divorţ, mărirea considerabilă a 

speranţei de viaţă.  În țara noastră, potrivit ultimelor cercetări, principalele cauze ale divorțului 

sunt problemele materiale, alcoolismul unuia dintre soți, slăbirea valorii familiei, adulterul și 

altele. 

f) Bulgaru M, a evidențiat următoarele tipuri de divorţuri răspândite în Republica Moldova : divorțul 

amiabil, divorțul cauzat de o persoană terță, divorțul iremediabil și divorțul prin înstrăinare. 

g) Având un impact negativ mare asupra membrilor familiei adulte, divorțul are un efect dăunător 

asupra dezvoltării personalității copilului. Influența divorțului ca situație de criză în familie 
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afectează multe aspecte ale personalității copilului, în primul rând, destabilizând sfera emoțională, 

perturbând ideile copilului despre el însuși și familia sa, reducându-i nivelul de bunăstare și 

activitate. Divorțul duce la scăderea nivelului de adaptare al copilului, la nivelul autoreglării 

acestuia, la încălcarea relațiilor intra-familiale. Cele mai sensibile la impactul problemelor 

familiale sunt formațiunile de bază ale personalității copilului - ideile sale despre sine, atitudinea 

de sine, stima de sine, imaginea despre sine. 

h) Pentru a promova menținerea unui climat favorabil în cadrul familiei, statul a legiferat activitățile 

instituțiilor de servicii sociale, în care familiile pot primi asistență de natură socio-pedagogică și 

socio-psihologică de la specialiști calificați. Aceste tipuri de asistență sunt furnizate prin 

implementarea activităților de consiliere psihosocială. Cu alte cuvinte, consilierea este un 

domeniu al asistenței sociale care este foarte eficient atunci când se lucrează cu cuplurile 

familiale. 

i) Nevoia de a lucra cu familia în diferite etape ale existenței acesteia și necesitatea de a lucra cu toți 

membrii familiei determină implementarea asistenței sociale în diferite direcții. Fiecare dintre ele 

este la fel de importantă. Prima dintre direcții este lucrul cu un cuplu în stadiul de formare, în 

perioada premaritală. Datorită acestei direcții, potențialii soți dezvoltă o disponibilitate 

psihologică și motivațională pentru căsătorie - se creează o fundație pentru o viitoare familie 

sănătoasă din punct de vedere social. Următoarea zonă a consilierii cu soții vizează corectarea 

relațiilor conjugale. Datorită acestei direcții, soții dezvoltă abilități pentru rezolvarea cu succes a 

conflictelor intra-familiale - se formează o căsătorie puternică. Următoarea zonă a consilierii 

cuplurilor căsătorite este pregătirea ambilor soți pentru acceptarea conștientă și responsabilă a 

rolului părintesc. Datorită acestei direcții, se formează în familie o dorință conștientă de naștere a 

unui copil, o conștientizare a necesității unei educații adecvate - creând astfel condiții favorabile 

socializării copilului. Și, în cele din urmă, ultima direcție este corectarea relațiilor intra-familiale 

copil-părinte.  

j) Desfășurând consilierea cuplurilor căsătorite în oricare dintre domeniile descrise, asistentul social 

folosește diverse tehnologii psihosociale care îi permit să stabilească cauza problemei, să aleagă 

metoda potrivită pentru a o rezolva. În general, putem spune că prin aplicarea uneia sau altei 

tehnologii psihosociale, asistentul social stabilește controlul asupra situației problematice. 

k) S-a constatat că practic toate problemele familiale sunt rezolvate cu ajutorul asistenților sociali, 

deoarece chiar dacă soții se confruntă cu dificultăți materiale, cu influența unor factori 

nefavorabili obiectivi externi sau cu probleme în relațiile intime, este suficient pentru a schimba 

structura percepției acestor situații în mintea lor, apariția diferitelor opțiuni pentru rezolvarea 
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problemelor este deja posibilă. Consilierea familială are un mare potențial de a preveni procesele 

distructive în căsătorie și de a menține funcționarea normală a familiei. 

l) Cele mai importante tehnologii de asistență socială cu familiile includ diagnosticarea socială, 

prevenirea socială și terapia socială. Punerea lor în aplicare face posibilă furnizarea de asistență 

socială direcționată, în primul rând, grupurilor de populație extrem de nevoiașe și slab protejate 

social, care se află într-o situație dificilă de viață. 

m) În asistența socială a cuplurilor căsătorite, asistenții sociali trebuie să protejeze  interesele 

membrilor familiei, fiind ghidați de anumite principii în lucrul cu familiile: respectarea priorității 

drepturilor și intereselor copilului, respectarea drepturilor părinților, respectarea confidențialității, 

acționarea împreună cu alte instituții și specialiști: medici, pedagogi, psihologi. 

n) Activitatea corecțională de către asistenții sociali, a situațiilor dificile ce apar în cuplurile 

căsătorite, cuprinde câteva etape: 1. Stabilirea unui diagnostic familial. 2. Dezvoltarea anumitor 

modalități de rezolvare a problemei. 3. Reconstrucția relațiilor de familie. 4. Sprijinul familiei.  

o) În procesul de consilierii cuplurilor căsătorite, accentul este pus pe analiza situației actuale a 

cuplurilor căsătorite, determinarea problemelor din cuplurile căsătorite și determinarea 

modalităților de rezolvare a problemelor. Un asistent social îi ajută pe soți să vadă și să schimbe 

comportamentele, în principal, propunându-le abilități specifice de comunicare și rezolvare de 

probleme. De asemenea, partenerii sunt ajutați să accepte comportamentul pe care nu îl pot 

schimba și să perceapă relația ca un întreg, deoarece, datorită corectării relațiilor conjugale, 

clienții își cresc toleranța față de situațiile incerte din familie, iar fondul emoțional al acestor relații 

devine mai prosperă și mai pozitivă. Acesta este criteriul eficienței în etapa finală a activității 

consilierului. 
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Anexa 1. 

 

Rolurile profesionale ale asistenților sociali 

1. Rolul de consultant - asistenţii sociali şi beneficiarii se sfătuiesc, deliberează împreună 

pentru a elabora planuri de schimbare. Ei îşi împărtăşesc din competenţa lor, având ca obiectiv 

soluţionarea problemelor persona familiale, organizaţionale şi societale. Atât asistenţii sociali, cât şi 

beneficiarii contribuie cu informaţii şi resurse necesare pentru soluţionarea problemelor care se 

confruntă. Consultanţa înseamnă colaborare în baza cunoştinţei valorilor şi deprinderilor asistenţilor 

sociali şi beneficiarilor pentru clarificarea problemelor, găsirea punctelor forte, discutarea opţiunilor 

şi identificarea căilor de de acţiune. Activităţile de consultanţă se înglobează în câteva roluri 

importante ale asistenţilor sociali, cum sunt cele de mobilizator, facilitator, planificator şi coleg. 

a. Rolul de mobilizalor - prin acest rol asistentul social intervine în special la micronivel. El 

angajează indivizii, familiile în proces de consiliere, încurajează acţiunea, ajutând oamenii să-şi 

identifice nevoile, să-şi clarifice problemele şi să-şi dezvolte capacitatea de a le soluţiona eficient, în 

calitate de mobilizator, asistentul social devine un agent al schimbării care, consultându-se cu 

indivizii, familia, foloseşte diverse abordări în scopul asigurării condiţiilor necesare beneficiarilor 

pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă, pentru îmbunătăţirea funcţionării lor sociale 

prin modificări făcute la nivel de comportament, modele de relaţionarc şi de mediu social. 

b. Rolul de facilitator - în acest caz asistentul social ne apare ca un lider care activizează 

participarea membrilor organizaţiilor la efectuarea schimbărilor. El încurajează, stimulează sprijinul 

în interiorul grupului, consolidează relaţionarea în cadrul organizaţiilor, le ajută pe acestea să 

contracareze apatia şi dezorganizarea. Din cele menţionate putem concluziona că rolul de facilitator 

ţine mai mult de nivelul intermediar al intervenţiei în asistenţă socială. 

c. Rolul de planificator - include activităţi de cercetare şi evaluare ale asistentului social, prin 

care se colectează date necesare pentru explorarea căilor alternative de acţiune şi elaborarea, 

planificarea strategiilor, proiectelor de schimbare a comunităţii, de dezvoltare şi susţinere a resurselor, 

serviciilor şi programelor sociale. în această ipostază asistentul social intervine la macronivel. 

d. Rolul de coleg/observator - reprezintă rolurile de consultanţă ale asistenţilor sociali la 

nivelul sistemului de asistenţă socială. Consultanţa permanentă dintre asistenţii sociali permite 

acestora să dezvolte activităţi profesioniste, de calitate. În ipostaza de colegi, asistenţii sociali 

dezvoltă parteneriate de lucru prin participarea la organizaţii profesionale, prin colaborarea cu 

specialişti din alte domenii în interesul beneficiarilor. 

 2. Rolul de manager de resurse, prin care asistenţii sociali desfăşoară o diversitate de 

activităţi de descoperire a oportunităţilor existente, de activare a posibilităţilor de sprijin latente, de 
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afirmare a dreptului la servicii. Asistenții sociali stimulează schimbul de resurse pe care beneficiarii 

le utilizează într-o oarecare măsură, asigură accesul la resursele disponibile, dar pe ca beneficiarii 

încă nu le folosesc, dezvoltă resurse care nu sunt disponibile prezent. Managementul resurselor 

produce schimbări pozitive atunci când în aceste activităţi sunt implicaţi activ atât asistenţii sociali, 

cât şi beneficiarii. D această perspectivă, managementul resurselor va pune accentul pe activităţi de 

coordonare, sistematizare, integrare, dar nu de control şi dirijare. Prin rol manager de resurse 

asistentul social apare la diverse niveluri de intervenție ca broker, avocat, unificator, mediator, 

activist şi catalizator. 

a. Rolul de broker - este îndeplinit de asistentul social prin conectarea indivizilor în dificultate 

la resursele disponibile, prin facilitarea legăturii cu agenţiile preocupate de asemenea probleme. 

Pentru realizarea cu succes a acestei funcţii el trebuie să posede informaţii despre toate instituţiile 

ofertante de serviciile necesare, precum şi despre condiţiile, formele, metodele de lucru cu 

beneficiarii, selectându-le pe cele mai eficiente. Făcând legătura cu specialiştii respectivi, asistentul 

social poate caracteriza şi problema beneficiarului (desigur, cu permisiunea acestuia). În felul acesta 

el facilitează procesul de oferire a ajutorului de către reprezentanţii altor profesii şi, concomitent, de 

primire a acestui ajutor de către beneficiar. 

b. Rolul de avocat - în această calitate asistentul social acţionează ca intermediar între 

beneficiar şi diverse instituţii pentru a le proteja drepturile. El argumentează, de exemplu, problemele 

şi drepturile indivizilor în faţa structurilor guvernamentale pentru a obţine anumite schimbări în 

politica de protecţie socială etc. 

c. Rolul de unificator şi mediator - roluri exercitate de asistenţii sociali în special în cadrul 

grupurilor formale şi al organizaţiilor pentru a coordona distribuirea şi coordonarea resurselor. În 

calitate de mediator, asistentul social prin multiple discuţii reuneşte diverşi reprezentanţi în realizarea 

obiectivelor comune de furnizare a unor servicii eficiente. 

d. Rolul de activist social - din această perspectivă asistentul social este cel care identifică şi 

informează publicul larg despre problemele sau injustiţiile sociale, depune eforturi pentru a obţine 

ameliorarea acestor condiţii. Activiştii sociali mobilizează resurse, creează coaliţii, fac lobby pentru 

o legislaţie mai adecvată. Ei propun politici sociale echitabile, iniţiază noi programe de finanţare şi 

realocări de fonduri care corespund problemelor prioritare identificate. În calitate de activişti sociali, 

asistenţii sociali mobilizează eforturile comunităţii pentru rezolvarea problemelor comunităţii, 

corectarea injustiţiilor sociale şi efectuarea de reforme sociale. 

e. Rolul de catalizator al schimbării - se referă la activităţile asistentului social în echipă cu 

alţi profesionişti pentru a promova politicile axiale echitabile care ar permite să fie creată o societate 

a bunăstării pentru toți, fără discriminări, excluziuni sau marginalizări. În rolul de catalizatori, 
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asistenţii sociali fac lobby la nivel statal, depun mărturie în calitate de experţi, sprijină cooperarea 

interdisciplinară pentru a scoate în evidenţă problemele la nivel local, naţional sau internaţional şi 

pentru a obţine reformarea sistemelor de protecţie socială în conformitate cu standardele unui trai 

decent. 

3. Rolul de educator este un alt rol important al asistentului social şi prevede activităţi de 

instruire, formare atât a prestatorilor de servicii, cât şi a beficiarilor. Rolul de educator presupune un 

schimb participativ de informaţii între indivizii cu nevoi şi asistenţii sociali. Rolul de educator al 

asistentului social se concretizează prin rolurile de profesor, instructor/formator, informator, 

cercetător şi om de ştiinţă. 

a. Rolul de profesor - este orientat spre oferirea informaţiilor necesare beneficiarilor pentru 

soluţionarea problemelor de viaţă curente şi evitarea apariţiei altor dificultăţi. în calitate de profesor, 

asistentul social modelează comportamente, optează pentru strategii de învăţare prin colaborare, 

susţinând cunoştinţele şi deprinderile de care persoanele în dificultate deja dispun. 

b. Rolul de instructor/formator - în această calitate asistenţii sociali mediază forumurile 

publice, conduc sesiunile grupurilor de lucru. Instructorii pot fi angajaţi pentru a se ocupa de 

organizarea unui eveniment sau pentru a susţine cursuri specifice de instruire, privind educaţia 

adulţilor, schimbarea atitudinii şi a metodelor de învăţare etc. Succesul activităţii în această ipostază 

necesită o evaluare atentă a necesităţilor de dezvoltare a personalului, reflectarea autentică a 

obiectivelor urmărite de organizaţie, abilităţi transmitere a informaţiei. 

c. Rolul de informator - presupune informarea diverselor strueti inclusiv internaţionale, despre 

problemele sociale, injustiţiile socia propunerea serviciilor şi modificărilor în sistemul de protecţie 

socială care contribui la ameliorarea situaţiei segmentelor de populaţie defavorizate. 

d. Rolurile de cercetător şi om de ştiinţă - obligă asistenţii sociali deţină un vast bagaj de 

cunoştinţe, să desfăşoare propriile cercetări empirice, examineze literatura de specialitate pentru a 

oferi servicii de calitate, pentru a putea efectua analize comparative ale sistemelor de asistenţă socială 

(de exemplu, din Republica Moldova şi ţările Uniunii Europene) şi a propune codificări în favoarea 

unor politici sociale echitabile, pentru a putea acţiona ca adevăraţi agenţi ai schimbării.  
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