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I. TERMINOLOGIE 

 

Termenul etică provine din grecesul ethos, care semnifică: obicei, datină, obişnuinţă. 

Termenul morală provine de la latinescul mos, mores, care înseamnă, de asemenea, 

obicei, obişnuinţă. Pe parcursul evoluţiei lor etimologice, aceşti termini s-au disociat, 

astfel încât prin morală se înţelege un fenomen real, care ţine de viaţa colectivităţilor de 

oameni, în timp ce etica este teoria sau ştiinţa ce investighează relaţiile morale dintre 

oameni. Se distinge astfel teoria (etica) de obiectul ei (morala). 

 

Pentru definirea eticii se poate porni de la prezentarea structurii lumii, văzută pe trei 

tipuri de relaţii: 

1. relaţia omului cu el însuşi – aceasta este, prin excelenţă, domeniul eticii. Etica 

ridică întrebări referitoare la comportamentul fiinţei umane faţă de ea însăşi, 

autoîngrijirea fiind, în acest context, un element central; 

2. relaţia fiinţei umane cu altă fiinţă umană – reprezintă câmpul investigaţiilor 

sociologice, al politicii şi în strânsă legătură cu legea. Oamenii trăiesc împreună, 

fiind centrală în acest context găsirea celei mai bune modalităţi de a trăi împreună. 

3. relaţia omului cu natura – reprezintă câmpul investigaţiilor economice, în care 

dependenţa umană de natură este centrală, omul având nevoie de resursele 

naturale pentru a supravieţui. 

Această structură a lumii prezintă imaginea celor trei concepte care stau la baza 

categorizărlor situaţiilor sociale: legea, deontologia, etica. 

Etica reprezintă dezvoltarea relaţiei cu tine însuţi, bazată pe preocuparea de a asigura 

o viaţă mai bună. 

Deontologia se constituie în reguli care vizează modul de a lucra/conlucra bine, 

împreună cu altă persoană. Acest concept a fost folosit de către filosoful Bentham, care a 

introdus o nuanţă importantă, pentru a diferenţia oamenii aşa cum sunt ei (ontologie), de 

oameni aşa cum trebuie să fie (deontologie). Cadrul deontologic formează oamenii aşa 

cum trebuie să fie. 

 

Condiţiile esenţiale pentru crearea unui cadru etic sunt: 

Libertatea -  chiar dacă oamenii nu dispun de libertatea absolută, aceştia au 

întotdeauna libertatea de a-şi alege modul de reacţie. Acest lucru înseamnă şi 

responsabilitatea asumată pentru consecinţele alegerii făcute. Bineînţeles că trebuie 

realizată distincţia între realitate şi ceea ce am dori să se întâmple în viaţa noastră. Este 

necesară o analiză atentă a deciziilor şi acţiunilor noastre pentru a evita greşelile majore, 

această concentrare fiind, de asemenea, un punct de plecare al eticii. 

.  

Sensibilitatea este necesară pentru a face distincţia între bine şi rău, acest lucru fiind 

indispensabil eticii. Datorită sensibilităţii, fiecare persoană poate judeca acţiunile şi 

comportamentele proprii sau ale celorlalţi în termeni de bine şi rău. 

 

Reflecţia – presupune abilitatea de a reflecta, de a gândi despre ceea ce este corect sau 

nu. Prin natura sa, etica este teoretică, ceea ce nu exclude însă caracterul subiectiv al 



său. Pentru a ajunge la raţionalitate, la un consens logic, etica trebuie să fie liberă de 

orice prejudecată, acest lucru fiind pregnant în profesiile din domeniul social. 

 

La baza eticii stă motivaţia, care poate fi externă sau internă. 

Motivaţia externă poate avea ca sursă un ordin – ca simbol al puterii, faţă de care ne 

conformăm din teamă pentru sancţiune, pedeapsă. Dar ordinul poate fi şi o accepţiune 

pozitivă, fiind asumat din încredere şi afecţiune faţă de emitent, din convingerea 

executantului că ordinul are darul de a-l proteja, că îl execută pentru un scop pozitiv, 

asumat. 

O altă sursă a motivaţiei externe poate fi rutina – sarcina fiind asumată din inerţie, 

mimetism, menţinute ca urmare a confortului pe care îl conferă rutina şi dorinţa de a nu 

deranja pe alţii. 

Motivaţia internă are la bază raţiunile proprii, care nu sunt determinate de o 

constrângere sau de o imitaţie a cuiva sau a unui anumit tip de comportament. Capriciul 

este elocvent pentru ilustrarea acestui tip de motivaţie. Capriciul creează cel mai intens 

sentiment de libertate, fiind pur personal, fără a depinde de cineva. 

Când motivaţia pentru îndatoririle noastre este externă, se vorbeşte despre o etică 

heteronomă, care, la origine, era o etică absolută, în care contrastul dintre bine şi rău era 

central.  

Când îndatoririle au la bază o motivaţie internă, acţionăm în virtutea unei etici 

autonome. Când acest tip de etică este influenţată de circumstanţele în care ne putem afla 

la un moment dat, se vorbeşte de o etică relativă. 

 

 

II. DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 

 

Deontologia este o ramură a eticii, bazată pe cunoaştere, înţelegere şi asumarea 

datoriei în vederea manifestării atitudinii şi comportamentului cu respectarea datoriei. 

Sfera deontologiei poate fi abordată din două unghiuri: 

- din direcţia unor principii generale, a unor reguli consacrate ca fundamentale 

pentru viaţa morală şi care conduc la judecăţi şi decizii. Astfel, teoria se 

dezvoltă în baza unui comandament superior (de ordin religios sau laic) ori în 

baza regulilor şi principiilor moralităţii ca repere; 

- prin considerarea praxis-ului cu situaţiile concrete, particulare; direcţia este de la 

experienţă, la activitate, la elaborarea teoriei ce structurează valori, norme şi 

idealuri. 

Această dublă perspectivă a deontologiei oferă înţelegerea adecvată a domeniului, în 

elementele specifice şi în cele generale, la nivel de individ, dar şi de comunitate. 

Deontologia profesională poate fi considerată ca fiind morala profesională tratată prin 

prisma datoriei profesionale; este ştiinţa îndatoririlor profesionale, a comportamentului 

profesional. Ea cuprinde o serie de reguli şi principii cerute de exercitarea unei anumite 

profesii. 

Deontologia profesională este o particularizare a moralei generale la diversele 

profesiuni. Criteriile moralei generale sunt aplicabile domeniului ei. Sunt criteriile în 

baza raportării la valoare, în genere şi la principiu ordonator, la valoarea umană, în 

special şi la principiul profesionalizării şi umanismului. 



Întrucât fiecare profesie trebuie privită integral prin componentele ei – tehnică şi 

umană, datoria profesională este una fundamental morală; ea include stăpânirea 

domeniului de specialitate şi o anumită atitudine a individului faţă de profesie şi faţă de 

cei cu care el vine în contact. 

Deontologia profesională dă expresie necesităţii însuşirii şi demonstrării, în profesie, 

a unor norme tehnice de comportament, dar şi unor norme etice, care să contribuie la 

reuşita profesională. 

Într-o etică a muncii, deontologia presupune: 

- un grad sporit de instrumentalizare, în cadrul general al scopului – eficacitate şi 

producţie; 

- o reliefare a valorilor comune – semn al apartenenţei la o cultură profesională, 

dar şi motivaţie pentru munca celor angajaţi; 

- grijă pentru conţinuturile morale ce pot modela relaţiile de muncă favorizând 

dezvoltarea sănătoasă a procesului de muncă, atingerea unor rezultate 

performante. 

Liniile majore ale deontologiei ţin de conformarea comportamentului profesional la 

reguli şi principii morale – principiul datoriei de a munci, principiul lucrului bine făcut, 

principiul respectului pentru om şi pentru lucruri, principiul respectului pentru valoare şi 

pentru lege. Acestea sunt identificate prin raportare axiologică, fără a se ignora 

imperativul rentabilităţii, dar sub control moral, astfel încât acţiunea să fie mereu una în 

beneficiul şi nu în detrimentul umanului. 

Deontologia face liantul între domeniul dreptului şi cel al eticului, conţinând 

reglementări – comandamente în temeiul principiului legalităţii ce sunt puternic 

impregnate moral. Un cod de deontologie profesională înseamnă înscrierea şi în cadrul 

legislaţiei muncii, securităţii sociale.  

Dar, normativitatea nu ţine exclusiv de domeniul juridicului, ci şi al eticului. Astfel, 

norma angajează valorizarea morală prin intervenţia şi a aspiraţiei, a idealului, ce 

contribuie la adeziunea cu înţelegerea la normă. Astfel, deontologia este expresie 

particulară a dreptului, dar şi o importantă diviziune a ştiinţei şi filosofiei moralei. 

În condiţiile unei pieţi a muncii foarte dinamice, se profilează cu atât mai mult 

necesitatea unor reglementări inclusiv din punct de vedere etic, ale activităţilor 

desfăşurate în variate câmpuri profesionale. 

Un exemplu de cod deontologic, dintre cele mai vechi cunoscute, este Jurământul lui 

Hipocrat – sec. V – IV: 

„Jur pe Apolo, medicul lui Asclepios, pe Higeia şi pe Panacheia şi luând ca martori 

pe toţşi zeii şi zeiţele, mă angajez să duc la îndeplinire după puterile şi judecata mea, 

acest jurământ şi angajament scris. Jur să socotesc ca pe egalul părinţilor mei pe acela 

care m-a învăţat arta medicinei; să îmaprt cu el bunurile mele şi să îl asigur toate nevoile 

în caz de lispă; să consider copiii lui ca pe proprii mei fraţi şi dacă doresc să studieze 

această artă să îi învăţ fără înţelegere scrisă şi fără plată; să împărtăşesc perceptele 

generale, lecţiile prin viu grai şi tot restul dictrinei copiilor mei, copiilor maestrului mei şi 

tuturor discipolilor care s-au înrolat şi au depus jurământ să slujească legea medicală şi 

nu alta. 

Voi dispune, după puterea şi judecata mea ca regimul dietetic să fie servit în folosul 

bolnavilor şi nu în dezavantajul sau spre răul lor. Şi nu voi da, oricine mi-ar cere acest 

lucru, un drog ucigător şi nici nu voi lua iniţiativa ca să sugerez vreodată aşa ceva. De 



asemenea, nu voi da niciodată unei femei un pesar abortiv. Prin probitate şi castitate îmi 

voi menţine curată viaţa şi profesiunea mea. Nu voi face incizie perineală la calculoşi, 

lăsând această practică profesioniştilor. În orice casă va trebui să intru, voi merge acolo 

numai spre binele bolnavilor evitând orice stricăciune voluntaeă sau act de corupere şi cu 

deosebire orice raporturi venale cu femei sau bărbaţi, fie ei oameni liberi sau sclavi. 

Toate cele ce în decursul exerciţiului sau în afara exerciţiului artei mele, aş putea vedea 

sau auzi, privind viaţa semenilor mei şi care nu trebuie divulgate, le voi ţine oentru mine, 

socotind că toate acestea au dreptul la cel mai deplin secret. 

Dacă voi îndeplini până la capăt acest jurământ şi îl voi onora tot timpul să îmi fie 

permis să mă bucur de toate plăcerile vieţii şi ale artei, cinstit fiind pentru totdeauna de 

către oameni. Dar dacă îl voi viola şi voi deveni sperjur, să mi se întâmple tocmai 

contrariul ” 

Noţiunea de cod desemnează instrumentul cu ajutorul căruia se organizează 

principalele prevederi ţinând de practicarea diferitelor profesiuni. Este un cadru teoretic 

de referinţă pentru edificarea asupra drepturilor şi datoriilor recunoscute pe grupe de 

profesiuni sau ocupaţii şi care trebuie să prezinte un caracter sintetic şi mai ales 

elasticitate, pentru a permite modificări şi completări determinate de evoluţia ulterioară, 

fără ca prin aceasta să-şi altereze însăşi economia sa fundamentală. 

Normele profesionale cuprinse într-un cod deontologic au menirea de a servi la: 

- orientarea subiecţilor angajaţi; 

- realizarea unui ghid de evaluare; 

- îndrumarea activităţii; 

- constituirea unui stimul pentru ridicarea nivelului profesional. 

De exemplu, în Codul oficial al Asociaţiei Internaţionale de Psihologie Şcolară, sunt 

cuprinse ca norme profesionale: responsabilităţi, secret profesional, formare continuă, 

competenţe; ca practici profesionale: relaţii profesionale, evaluare, reguli proprii de 

folosire a instrumentelor de lucru şi necesitatea cercetărilor transculturale. 

Într-un cod de deontologie profesională e necesar a stabili principiul major în funcţie 

de scopul urmărit, un principiu etic din care decurg drepturile şi îndatoririle în exercitarea 

profesiunilor considerate. Se cuvine a sublinia primatul responsabilităţii faţă de 

persoanele cu care se intră în contact în diferitele domenii de activitate; strâns legate de 

acest lucru sunt respectarea autonomiei şi demnităţii profesionale – binomul de bază în 

raport cu care întregul repertoriu de valori şi norme activate în desfăşurarea unei 

profesiuni se poate realiza corespunzător condiţiilor concrete ale practicii sociale. 

Un cod deontologic trebuie astfel conceput încât, ca ansamblu de reguli de conduită, 

să promoveze, prin orice profesie, o concepţie a Omului, să respecte principiul moral al 

umanităţii. 

O dezvoltare notabilă referitoare la codurile de conduită s-a impus în ultimele două 

decenii ale secolului XX În SUA se poate vorbi de o tradiţie în privinţa eticii producţiei şi 

serviciilor, a managementului; preocuparea morală devenind un supliment de 

rentabilitate.   

Vom lista câteva repere cu caracter de generalitate, care să poată fi activate şi 

dezvoltate în dependenţă cu varietatea caracteristicilor în situaţii reale, luându-se în 

considerare specificitatea competenţelor indivizilor în aceste situaţii concrete. 

Sub semnul responsabilităţii trebuie avute în vedere ca principii: respectarea libertăţii 

morale şi supunerea în faţa regulii privind secretul profesional. 



Formularea exigenţelor nu trebuie să aducă atingere demnităţii şi libertăţii 

persoanelor; valorile promovate trebuie să fie accesibile unor oameni concreţi, în stare de 

a satisface anumite imperative cerute de buna desfăşurare a activităţii lor. Realizarea 

codurilor de deontologie necesită adecvarea normelor enunţate atât la creşterea eficienţei 

profesionale cât şi la respectul faţă de om în libertatea sa individuală. 

Regulile trebuie formulate astfel încât să se evite contradicţia declanşată de abordarea 

responsabilităţii concomitent ca o componentă a eficacităţii şi ca răspuns la cererea de 

autonomie a indivizilor înşişi; respectiv, contradicţia dintre scopul maximizării 

productivităţii şi dezvoltarea personală a subiecţilor – aceştia putând adera şa 

imperativele profesiunii fără a li se ştirbi autonomia, în ultimă instanţă demnitatea la care 

au dreptul. 

Un cod de deontologie presupune evidenţierea dimensiunii morale implicate în orice 

sferă a muncii sociale, ca ofertă a unui cadru axiologic – normativ orientativ. 

În ansamblu, apreciem că îndatoririle subiecţilor angajaţi în diverse sectoare socio-

economice şi culturale ţin de principii ale onoarei profesionale referitoare la: 

- preocuparea pentru desăvârşire, conduita autoreflexivă şi de 

autoperfecţionare; 

- promovarea raporturilor civilizate, a stimei reciproce; 

- respectarea valorii fundamentale a persoanei şi a dreptului ei la 

autoestimare în ansamblul relaţiilor pe care ea le stabileşte; 

- comportament empatic şi de deschidere, de comunicare; 

- respectul adevărului, obiectivitatea judecăţilor; 

- corectitudinea modalităţilor şi acurateţea mijloacelor de acţiune; 

- păstrarea secretului profesional; 

- interzicerea aprecierilor şi atitudinilor fără fundamentare reală; 

- desfăşurarea muncii în acord cu convingerile, cu conştiinţa profesională iar 

nu pe bază de constrângere; 

- refuzul presiunilor şi amestecurilor exterioare, al influenţelor cu motivaţie 

subiectivă; 

- luarea de decizii şi prin considerarea urmărilor posibile; 

- recunoaşterea interpersonală a subiecţilor ca actori capabili de iniţiativă, 

persoane libere, având conştiinţa ordinii, a disciplinei, respectul faţă de 

lege, respectul faţă de cadrul instituţional; 

- solicitudine în reţeaua relaţională; 

- punerea în serviciul profesiunii şi nu al tehnicii – aceasta din urmă având 

rostul doar de a facilita rezolvarea de probleme, nedevenind scop în sine. 

În centru trebuie să se situeze subiectul uman, personalitatea acestuia; prin seria 

valorilor şi indicatorilor de competenţă profesională ce poartă amprenta trăsăturilor de 

caracter – acele calităţi morale care susţin, fac viabile, dezvoltă calităţile psiho-fizice şi 

tehnice solicitate de fiecare profesie.  

Competenţa adevărată înseamnă conştiinţa datoriei profesionale, acţiunea în 

datorie, vocaţie, stare superioară de satisfacţie prin pasiunea pentru profesiunea practicată 

şi, astfel, prin motivaţia strădaniei de perfecţionare. 

O minimă cultură etico – deontologică pregăteşte persoana în vederea bunei realizări în 

plan profesional, oferindu-i un model de acţiune. 

 



Indiferent de domeniul pe care îl reglementează codurile deontologice au ca 

elemente comune relaţiile: client – profesionist şi coleg – coleg. 

Relaţia client – profesionist  

Faţă de client, profesionistul îşi asumă o neutralitate emoţională, indiferent de 

solicitant. Relaţia profesională ar trebui să excludă relaţii personale. 

Relaţia coleg – coleg  

Etica ce guvernează relaţiile dintre colegi presupune un comportament cooperant, 

egalitar, susţinător. 

Membrii unei profesii împart cunoştinţele tehnice cu ceilalţi. Atitudinile de 

păstrare a proprietăţii şi  secretului faţă de descoperire şi invenţie, prevalente în lumea 

industrială şi comercială, nu îşi au locul în profesionalism. Competiţia intraprofesională 

este o competiţie înalt reglementată, care presupune elemente de cooperare. 

 Relaţiile colegiale trebuie să fie egalitare; recunoaşterea intraprofesională este 

bazată, în mod ideal, numai pe performanţă în practică şi contribuţie la teorie. 

Colegii profesionişti trebuie să se sprijine unul pe celălalt, faţă de clienţi şi 

comunitate, trebuie să se abţină de la acte care ar putea leza imaginea sau autoritatea 

colegilor, trebuie să-i susţină pe cei care au prestigiul periclitat.  

 O disciplină formală este exercitată de asociaţiile profesionale, care deţin puterea 

de a critica sau cenzura, înn cazuri extreme interzicând dreptul de a practica al 

recalcitranţilor. Din moment ce calitatea de membru cu o poziţie bună în asociaţiile 

profesionalereprezintă o condiţie necesară succesului profesional, perspectiva acţiunii 

disciplinare formale operează ca o forţă puternică înspre conformitate. 

Disciplina informală rezidă în presiunile pe care colegii le exercită unul asupra altuia. 

Ca exemple sunt consultarea, atribuirea, intervizarea. 

Consultarea este practica de a invita un coleg să participe la evaluarea nevoilor 

clientului şi sau la planificarea serviciului ce urmează a fi acordat. Atribuirea sau 

referinţa este practica ce permite accesul colegilor la un client sau la o întâlnire. În 

condiţiile în care etica profesională exclude competiţia şi reclama agresive, consultarea şi 

atribuirea reprezintă principala sursă de muncă a unei profesii. Acest obicei determină 

crearea unui sistem de reciprocitate între colegii profesionişti, care urmăreşte 

interdependenţă.  

 

Cultura profesională 

Toate ocupaţiile sunt caracterizate prin grupări formale şi informale.  

Grupurile formale sunt reprezentate de organizaţiile în care profesia organizează 

serviciile sale, cadrele instituţionalizate în care se întâlnesc profesionistul cu clientul: 

spitalul, universitatea, serviciul social etc. În al doilea tând, sunt organizaţiile ale căror 

funcţii constau în refacerea rezervei de talent a profesiei şi în extinderea fondului său de 

cunoştinţe. Acestea includ centrele de educaţie şi de cercetare. A treia categorie sunt 

organizaţiile ce apar ca o expresie a creşterii conştiinţei de clasă din partea membrilor 

profesiei, care promovează interesele de grup, cum sunt asociaţiile profesionale.  

În interiorul ţi în jurul acestora organizaţii formale se constituie constituie grupări 

informale, formate din colegi. Calitatea de membru al unui asemenea grup se bazează pe 

o serie de afinităţi: specializări în interiorul profesiei, afilieri la societăţi profesionale, 

vecinătate de muncă sau rezidenţială, fondul familial religios, etnic, atracţii de 

personalitate. 



Interacţiunile rolurilor sociale din aceste grupuri formale şi informale duc la o 

configuraţie unică a profesiei, adică la ceea ce se numeşte cultură profesională. În cadrul 

profesiilor, se dezvoltă şi subculturi, ca variante ale culturii profesionale: subcultura din 

inginerie diferă de subcultura din medicină sau de asistenţă socială.  Cultura unei profesii 

constă în valorile, normele, simbolurile sale. 

Valorile sociale ale unui grup profesional sunt constituite din credinţele 

fundamentale, pe care se întemeiază existenţa sa. Principală dintre aceste valori este 

valoarea esenţială a serviciului pe care grupul profesional oferă comunităţii. Profesia 

consideră servicul oferit drept un bun social, necesar echilibrului general. 

Normele unui grup profesional sunt reprezentate de ghidurile de comportament în 

situaţii sociale. Există anumite comportamente necesare în: 

- admiterea în profesie, intrarea în grupurile formale sau informale, 

acceptarea sau respingerea; 

- obţinerea clienţilor, primirea, intervievarea şi tratarea, acceptarea sau 

respingerea; 

- stabilirea de întâlniri, conducerea consultaţiilor. 

Pot fi stabilite, în cadrul grupului, modalităţi de a prezenta o teorie, o tehnică nouă, de 

a coordona o contriversă intraprofesională. 

Simbolurile unei profesii sunt obiectele sale încărcate cu semnificaţii: embleme, 

insigne, slogane, îmbrăcăminte distinctivă, istoria, folclorul, argoul său, eroii pozitivi şi 

negativi, stereotipurile sale. 

Valorile de grup, normele de comportament şi simbolurile ce caracterizează profesiile 

nu pot fi întâlnite în ocupaţiile nonprofesionale atât de clare şi cu o putere de control atât 

de mare. 

Cultura profesională şi cariera 

Cariera este un concept fundamental al ocupaţiilor profesionale, reprezentând o 

anumită atitudine faţă de muncă, atitudine specific profesională. O carieră este o chemare 

către profesiune, este scopul acesteia. „profesionistul îşi oferă serviciile în primul rând 

pentru satisfacţii psihologice, apoi pentru compensaţii materiale”. Pentru o persoană 

profesionistă, munca devine viaţa sa, începutul unei cariere fiind asimilată uneori cu 

intrarea într-un ordin religios sau într-o căsnicie.  

Pentru a reuşi în profesia aleasă, un nou venit trebuie să se adapteze în mod eficient la 

cultura profesională, stăpânind corpul teoretic şi abilităţile practice ca garanţii suficiente 

pentru succesul profesional. Deşi grupul profesional încurajează inovaţiile, în teorie şi 

practică, tinde să descurajeze devianţa de la valorile sociale şi normele sale. 

Astfel, admiterea candidaţilor la educaţie profesională se face pe baze suplimentare şi 

diferite faţă de calificativele academice. Factorii psihologici care dovedesc o adaptare 

favorabilă la cultura profesională sunt consideraţi ca având aceeaţi importanţă cu 

abilităţile intelectuale. Educaţia profesională oferă situaţii test pentru expuneri gradate la 

cultura profesională. Prin comportamentul său în aceste situaţii sociale care îi implică pe 

colegi, clienţi şi comunitate, potenţialul deviant este descoperit şi îndepărtat. Una dintre 

principalele funcţii ale şcolilor unde se pregătesc viitorii profesionişti este aceea de a 

identifica şi observa indivizii care sunt priviţi ca posibili devianţi de la cultura 

profesională. 

 

 



 

 

III. PARADIGMA OCUPAŢIILOR PROFESIONALE 

 

Problematica profesionalizării ocupaţiilor este un obiect al observaţiei multor lucrări 

din domeniul sociologiei şi psihopedagogiei. În aceste discipline, profesia este privită ca 

un grup organizat care este în interacţiune constantă cu societatea ce formează matricei 

ei, care îşi duce la îndeplinire funcţiile sale printr-o reţea de relaţii formale şi informale 

care îşi creează propria subcultură, cerând adaptări la ea ca pe o condiţie necesară pentru 

succesul carierei. 

Două dintre caracteristicile principale ale unei profesii sunt: un grad înalt de 

cunoştinţe generalizate şi sistematice şi orientarea către interesul comunităţii mai degrabă 

decât înspre interesul propriu individual. În acest standard se pot încadra  şi valorile şi 

principiile de comportament în fiecare profesie, deontologia. 

Fenomenul profesionalismului nu poate fi conceput în termenii unor distincţii foarte 

nete; din această cauză este mai oportun să privim ocupaţiile ca fiind distribuite de-a 

lungul unui continuum. La un pol al acestuia sunt regrupate profesii renumite şi clare 

(medic, avocat, profesor, om de ştiinţă), iar la celălalt pol sunt reunite ocupaţiile ce 

necesiră mai puţină competenţă şi sunt mai puţin atractive (paznic, hamal, agricultor). 

Pornind de la întrebarea : care sunt atributele de bază pe care le posedă ocupaţiile 

profesionale, faţă de cele neprofesionale, se disting standardele profesiilor: 

1. teorie sistematică; 

2. autoritate; 

3. aprobarea comunităţii; 

4. coduri etice; 

5. cultură. 

Aceste atribute menţionate determină diferenţierea dintre ocupaţiile profesionale, de 

cele neprofesionale, este una cantitativă, nu calitativă.  

Performanţa unui serviciu profesional implică o pregătire îndelungată, chiar în cazul 

unor ocupaţii nonprofesionale, cu atât mai mult în cazul ocupaţiilor profesionale.  

Competenţele ce caracterizează o profesie îşi au sursa şi sunt susţinute de o bază de 

cunoştinţe, de un fundament care au fost organizate într-un sistem cu o coerenţă 

imanentă, denumit corp teoretic. Obţinerea unei competenţe profesionale necesită o 

stăpânire anterioară sau simultană a teoriei care stă la baza acestei competenţe. 

Constituirea corpului teoretic este importantă pentru profesiune deoarece: 

- sistematizează şi codifică observaţiile şi cunoştinţele; 

- edifică problemele de interes ştiinţific; 

- legitimează statutul profesiei; 

- acreditează formalităţile şi profesioniştii practicieni. 

Elaborarea unei teorii valide care să ofere o bază solidă pentru tehnicile profesionale, 

cere aplicarea metodei ştiinţifice la problemele profesiei. Angajarea continuă a metodei 

ştiinţifice întăreşte elementul raţionalităţii, care, într-o profesie, încurajează o atitudine 

critică. Raţionalitatea generează autocritica de grup şi controversa teoretică. Membrii 

unei profesii convin ca, în asociaţiile lor, să înveţe şi să evalueze inovaţiile teoretice cu 

regularitate. Aceasta produce un mediu stimulativ din punct de vedere intelectual, care 

este într-un contrast cu mediul unei ocupaţii nonprofesionale. 



În evoluţia oricărei profesii apare cercetătorul teoretician, al cărui rol este cel al 

investifgării ştiinţifice şi sistematizării teoretice. În anumite domenii, cu precădere cele 

„tehnologice”, apare o diviziune a muncii, pregnantă fiind diferenţa dintre cei orientaţi 

spre practică şi cei orientaţi spre teorie. Această diviziune poate conduce la separări cu 

repercursiuni asupra relaţiilor intraprofesionale. Dacă diviziunea muncii este adecvat 

integrată, va produce o dezvoltare accelerată a corpului teoretic şi a o dezvoltare a 

ramurilor teoretice, fapt ce va specializa nucleul. Beneficiul acestui tip de dezvoltare este 

mărirea perioadei de pregătire considerată optimă pentru accederea în profesie. Aceasta 

justifică apariţia educaţiei profesionale academice licenţiate în vârful educaţiei 

universitare de bază.  

Pregătirea pentru o profesie trebuie reprezentată atât de o experienţă intelectuală, 

precum şi de una practică. Pregătirea la locul de muncă „prin ucenicie”, fiind suficientă 

pentru o ocupaţie nonprofesională, devine insuficientă pentru o profesie.  

 

Autoritatea profesionistului de bazează tocmai pe pregătirea teoretică extensivă, 

licenţiată şi această are câteva caracteristici importante. 

O ocupaţie nonprofesională are cumpărători; o ocupaţie profesională are clienţi. 

Cumpărătorul decide ce servicii sau bunuri doreşte şi va porni în căutarea lor. Libertatea 

sa de opţiune se bazează pe premisa că el are capacitatea de a evalua propriile sale nevoi 

şi de a judeca potenţialul serviciului sau ale mărfii de a le satisface. Într-o relaţie 

profesională, profesionistul este cel care decide ce este bun sau rău pentru client, care are 

doar alegerea de a accede la judecata profesională. Din cauza lispei corpului teoretic 

necesar, clientul nu poate diagnostica propriile nevoi sau a alege din oferta de soluţii.  

Într-o ocupaţie nonprofesională, clientul poate aduce critici calităţii mărfii, o poate 

returna, cerându-şi banii înapoi. Clientul dobândeşte un sentiment de siguranţă prin 

asumarea autorităţii de către profesionist. Aerul plin de autoritate (nu autoritar!) al 

profesionistului este sursa principală a încrederii clientului în faptul că această relaţie are 

potenţialul de a răspunde nevoilor sale. Anunţurile publicitare sau reclama exclud 

autoritatea profesională, lăsând clientului să aleagă dintre formele concurenţiale ale 

serviciului. Subordonarea clientului faţă de autoritatea profesională, investeşte 

profesionistul cu un monopol al judecăţii. Când o ocupaţie tinde spre profesionalizare, 

una din aspiraţiile sale este să atingă acest monopol. 

Există însă şi limite ale autorităţii profesionale. Funcţia sa se reduce la sferele 

specifice de instruire a profesionistului, denumite „specificitate funcţională”. Datorită 

acestei specificităţi, profesionistul nu poate prescrie clientului direcţii de orientareîn 

situaţii care exced competenţa sa. A depăşi această competenţă, ar însemna să intre în aria 

de acţiune a unui alr grup profesional.  

Profesionistul nu trebuie să folosească poziţia sa de autoritate pentru a exploata 

clientul în scopuri de gratificare personală. În cazul profesiilor terapeutice, ideal este ca 

relaţia client profesionist să nu depăşească un cadru profesional. Relaţia extraprofesională 

folosită de client, afectează autoritatea profesională, diminuând eficienţa profesionistului. 

Autoritatea profesională are şi ramificaţii de tipul profesionist – comunitate, pentru că 

orice profesie încearcă să convingă comunitatea să aprobe autoritatea sa, prin conferirea 

unor prerogative sau privilegii. Aprobarea comunităţii în legătură cu acestte prerogative 

sau privilegii poate fi una formală sau informală.  Aprobarea formală este întărită prin 

puterea „poliţienească” a comunităţii.  



Una dintre puterile profesiei este reprezentată de controlul său asupra centrelor de 

pregătire. Aceasta presupune un proces de acreditare, exercitat de către una din asociaţiile 

din interiorul profesiei. Admiţând sau respingând acreditarea, o profesie poate controla 

şcolile sale prin: număr, locaţie, conţinutul curriculei, instrucţie; un asemenea control nu 

se găseşte într-o ocupaţie nonprofesională. De asemenea, profesia capătă control asupra 

admiterii în profesie. Acesta este obţinut prin două moduri. 

În primul rând, profesia convinge comunitatea că nimeni nu trebuie să poarte un titlu 

profesional care nu i-a fost oferit printr-o instruire profesională acreditată. În al doilea 

rând, profesia convinge comunitatea să instituie din partea sa un sistem de acordare a 

licenţelor, aceasta putându-se realiza printr-o examinare în faţa unei comisii ai căror 

membri au fost extraşi din elita profesiei. Puterea poliţienească întăreşte sistemul de 

licenţiere; persoanele ce practică o profesie fără diplomă sunt pasibile pedepsei 

autorităţilor. 

Printre privilegiile profesionale, unul din cele mai importante, este cel al 

confidenţialităţii. Pentru a facilita o prestaţie eficientă, profesionistul încurajează clientul 

să îi ofere informaţii pe care altfel nu le-ar divulga. Comunitatea priveşte acest fapt ca pe 

o comunicare privilegiată, împărtăşită numai de client şi de profesionist, oferindu-i 

ultimului, prin cadru legal, privilegiul de a păstra confidenţialitatea. Această imunitate 

este valabilă numai pentru câteva profesii: medicina, dreptul, psihiatria etc. 

Alt privilegiu profesional este reprezentat de către o imunitate relativă faţă de 

judecata comunităţii, în probleme tehnice. Standardele performanţei profesionale sunt 

stabilite în interiorul profesiei şi se fundamentează pe un corp teoretic existent. 

Comunitatea, nespecialistă, se presupune a fi incapabilă de a înţelege standarde şi din 

această cauză modul de folosire a lor, pentru a identifica greşeli de practică. Se consideră 

că performanţa unui specialist poate fi evaluată numai de colegii săi. 

Puterile şi privilegiile descrise mai sus constituie un monopol admis de către 

comunitate, pentru grupul profesional. Din această cauză, când o ocupaţie se străduieşte 

să obţină un statut profesional, unul dintre principalele sale obiective este de a dobândi 

acest monopol. Profesia va încerca să convingă comunitatea prin asociaţiile profesionale, 

prin argumente în favoarea educaţiei specializate, care susţine performanţa şi garantează 

astfel servicii de calitate.  

Monopolul acesta prezintă însă anumite riscuri; privilegiile pot fi folosite în scopuri 

contrare interesului public. Grupul profesional poate fixa preţul serviciului la un nivel 

incorect de mare, se poate restrânge abuziv numărul celor admişi în profesie, aceste 

abuzuri putând determina, în final, comunitatea, să revoce monopolul acordat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. RELAŢIA CLIENT –CONSILIER EDUCAŢIONAL 

 

 

Conform Legii 129/2002 privind aprobarea şi completarea OG 92/2000 se 

desprind câteva reglementări privind desfăşurarea în timp a relaţiei cu clientul, în cazul 

activităţii de întocmire a referatelor de evaluare solicitate de organele judiciare. 

Consilierul desemnat să întocmească referatul de evaluare trebuie să îşi desfăşoare 

activitatea cu respectarea termenelor de timp stabilite de lege, după cum urmează: 

- stabileşte de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile de la data primirii 

solicitării instanţei de judecată, locul, data şi ora primei întrevederi cu 

persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare; 

- prima întrevedere cu persoana pentru care s-a solicitat referatul de 

evaluare trebuie să aibă loc în termen de 7 zile de la data primirii 

solicitării instanţei de judecată; 

- înaintează referatul de evaluare organului judiciar/instanţei de judecată 

în termen de 14 zile de la primirea solicitării (Regulamentul de aplicare a 

dispoziţiilor O.G. 92 / 2000, art.8, a, f ). 

Din punctul de vedere al spaţiului de desfăşurare a relaţiei dintre consilierul de 

probaţiune desemnat să întocmească referatul de evaluare şi persoana pentru care s-a 

solicitat referatul, există câteva locaţii în care se pot desfăşura întâlnirile între aceştia în 

scopul culegerii informaţiilor necesare întocmirii referatului: 

- la biroul serviciului de probaţiune; 

- la domiciliul persoanei pentru care s-a solicitat referatul de evaluare; 

- într-un spaţiu pus la dispoziţie de către inspectoratul judeţean de poliţie, 

în cazul în care persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare se 

află în arestul IJP; 

- într-un spaţiu pus la dispoziţie în penitenciar, în cazul în care persoana 

pentru care s-a solicitat referatul de evaluare se află în arest preventiv sau 

este condamnat pentru o infracţiune anterioară în cadrul penitenciarului. 

În cazul în care locul de desfăşurare a întâlnirii cu persoana pentru care s-a 

solicitat referatul de evaluare stabilit este biroul serviciului de probaţiune, consilierul 

trebuie să acorde atenţie câtorva aspecte privitoare la crearea unei ambianţe favorabile 

desfăşurării în bune condiţii a interviului. 

Astfel, consilierul trebuie să se asigure că sunt înlăturate, pe cât posibil sursele de 

zgomot, care ar distrage atenţia persoanei intervievate de la cursul interviului. În măsura 

în care serviciul dispune de un spaţiu special destinat desfăşurării interviului, înainte de a 

stabili ora interviului, consilierul este bine sa se asigure că, în aceeaşi perioadă de timp, 

nu este programat un alt interviu. De asemenea, consilierul este bine să întrerupă 

funcţionarea telefonului fix sau mobil şi să-şi anunţe colegii cu privire la faptul că în acea 

perioadă se desfăşoară un interviu, pentru a nu fi întrerupt.  

În condiţiile în care consilierul are indicii cu privire la agresivitatea crescută a 

persoanei pentru care s-a solicitat referatul de evaluare şi consideră că se expune unui 

pericol de a fi agresat în timpul interviului, poate lua măsuri de precauţie, lăsând în 



funcţiune telefonul fix şi cerând unui coleg să sune sau să intre în încăpere pentru a se 

asigura că totul este în regulă. 

Este indicat ca încăperea destinată desfăşurării interviurilor să fie dotată cu cel 

puţin o masă şi două scaune, acestea fiind aşezate pe colţul mesei şi nu de o parte şi de 

cealaltă a ei pentru a se evita crearea barierelor fizice în comunicarea dintre consilier şi 

persoana intervievată. 

Pentru a putea controla durata interviului, fără a se uita prea des la ceasul de 

mână, situaţie care ar putea fi stânjenitoare pentru persoana intervievată, creându-i 

acesteia impresia că nu  este ascultat cu interes sau că ar trebui să îşi întrerupă relatarea, 

consilierul este bine să se asigure că există un ceas aşezat pe perete sau pe masă astfel 

încât să fie vizibil fără efort. 

În condiţiile în care serviciul nu dispune de un spaţiu special destinat desfăşurării 

interviurilor şi acestea au loc în aceeaşi încăpere care serveşte drept spaţiu pentru 

birourile consilierilor de probaţiune, acesta trebuie să ia câteva măsuri care să asigure un 

minimum de confort persoanei intervievate din punctul de vedere al confidenţialităţii şi să 

nu fie distras de stimulii din jur. Astfel, se poate dovedi utilă aşezarea scaunului 

persoanei intervievate astfel încât aceasta să stea cu spatele spre ceilalţi consilieri din 

încăpere. 

În cazul în care interviul se desfăşoară la domiciliul persoanei pentru care s-a 

solicitat referatul de evaluare, consilierul de probaţiune are într-o mai mică măsură 

posibilitatea de a interveni în amenajarea spaţiului de desfăşurare a interviului, însă poate 

cere celorlalţi membri ai familiei să îl lase singur cu persoana intervievată, evitând astfel 

posibila reţinere a persoanei intervievate de a relata anumite aspecte legate de relaţiile din 

cadrul familiei sau de comiterea infracţiunii. De asemenea, se evită deturnarea cursului 

interviului prin intervenţiile celorlalţi membri ai familiei aflaţi în încăpere. 

În situaţia în care consilierul obţine informaţii din dosarul penal sau din alte surse 

de informaţii asupra agresivităţii persoanei pentru care s-a solicitat referatul de evaluare, 

există posibilitatea de a se deplasa la domiciliul acesteia, însoţit de un coleg. Dacă, astfel 

de semnale sunt recepţionate de consilier, imediat după primul contact cu clientul sau cu 

un membru al familiei sale, care ar putea fi violent, în locul pătrunderii în locuinţa 

acestuia şi continuării interviului, este mai potrivită invitarea persoanei la biroul 

serviciului de probaţiune pentru desfăşurarea interviului, într-un mediu care oferă 

siguranţă. 

Dacă persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare se află în arestul 

poliţiei sau în penitenciar, în cele mai multe cazuri, consilierul de probaţiune va fi 

acompaniat în timpul desfăşurării interviului de către un lucrător de poliţie, respectiv un 

subofiţer responsabil cu paza. Acest fapt ar putea crea disconfort persoanei intervievate şi   

ar putea avea efect asupra calităţii informaţiilor obţinute. Acest inconvenient ar putea fi  

redus prin invitarea persoanei intervievate să se aşeze cu spatele la cea de a treia persoană 

sau prin rugămintea adresată poliţistului sau subofiţerului de a supraveghea desfăşurarea 

interviului din capătul încăperii opus locului unde se desfăşoară interviul sau chiar de la 

intrarea în încăpere, astfel încât să fie posibilă intervenţia sa în cazul în care este necesară 

fără a afecta în prea mare măsură desfăşurarea interviului.  

 

Cadrul etic în care se desfăşoară relaţia profesională dintre consilierul de 

probaţiune şi persoana pentru care s-a solicitat întocmirea referatului de evaluare, 



cuprinde principii şi valori specifice, dezvoltate în cadrul activităţii de probaţiune din 

ţările cu tradiţie în acest domeniu. Este vorba despre un set de principii şi valori care 

relevă dualitatea “suport – control” a activităţii de probaţiune.  

Principiile şi valorile se însuşesc de către consilierii de probaţiune în cadrul 

studiilor universitare şi a programelor de pregătire profesională iniţială şi continuă şi se 

dezvoltă o dată cu experienţa practică a acestora. Interiorizate, aceste principii şi valori se 

concretizează în atitudini ale consilierilor de probaţiune faţă de persoanele cu care 

dezvoltă o relaţie profesională şi în cultura organizaţională a serviciilor de probaţiune. 

Vom face referire pe scurt la principiile şi valorile relevante cu deosebire pentru 

componenta activităţii de probaţiune. Onestitatea se regăseşte în atitudinea consilierului 

faţă de persoana pentru care s-a solicitat întocmirea referatului de evaluare încă din 

stadiul iniţial al dezvoltării relaţiei profesionale, în modul în care consilierul de 

probaţiune îi prezintă clientului rolul său şi al referatului de evaluare, posibilitatea pe care 

acesta o are de a refuza colaborarea cu consilierul de probaţiune şi consecinţele pe care le 

va avea acest refuz, precum şi precizarea limitelor confidenţialităţii. Este bine cunoscut 

faptul că informaţiile pe care ni le furnizează persoana pentru care s-a solicitat întocmirea 

referatului de evaluare sunt confidenţiale, însă limitele acestei confidenţialităţi sunt clar 

determinate şi trebuie aduse la cunoştinţa persoanei în cauză. Informaţiile oferite 

consilierului stau la baza unei evaluări şi sunt menţionate în referatul de evaluare, în 

măsura relevanţei lor, care este ataşat dosarului penal.  

Respectul se regăseşte într-o atitudine politicoasă a consilierului de probaţiune 

faţă de persoana pentru care s-a solicitat întocmirea referatului de evaluare, de valorizare 

şi de nediscriminare a acesteia datorită comportamentului său sau apartenenţei sale la o 

anumită etnie ori categorie socială. 

Acceptanţa se regăseşte într-o atitudine nonpunitivă a consilierului, în stadiul de 

evaluare acesta încercând să înţeleagă comportamentul persoanei şi nu să-l judece.  

Aceste principii, interiorizate de către consilierul de probaţiune se află în spatele 

comportamentului său profesional şi îl ajută să dezvolte o relaţie profesională eficientă cu 

clientul şi să rezolve, uneori, conflictul de valori generat de bipolaritatea suport –

autoritate, specifică activităţii de probaţiune. 

În stadiul iniţial al activităţii de probaţiune, de evaluare pentru întocmirea 

referatului de evaluare pentru instanţă, atitudinea suportivă se exprimă prin crearea unui 

cadru în care persoana pentru care s-a solicitat referatul, se simte confortabil, prin 

utilizarea ascultării active, cu toate elementele sale (empatie, parafrazare, reflectare, 

sumarizare), prin evitarea judecaţilor de valoare, etc. 

Autoritatea este dată de rolul de profesionist în cadrul sistemului de justiţie 

penală, care realizează o evaluare concretizată într-un document oficial, referatul de 

evaluare. 

Ambele atitudini (suportivă şi autoritară) se relevă din comportamentul verbal 

(informaţiile pe care consilierul le oferă persoanei, modul în care conduce interviul, 

tipurile de întrebări pe care le utilizează) corelat cu comportamentul nonverbal (postura 

corpului, privirea, mimica, gestica, modulaţia vocii, tonul, ţinuta vestimentară).  



Concluzii: crearea relaţiei profesionale este strâns legată de un climat de comunicare 

adecvat, prin manifestarea interesului, a respectului, autenticităţii, confidenţialităţii şi 

acceptării clientului de către consilierul de probaţiune. Dar relaţia profesională înseamnă 

şi stabilirea unor limite clare ale acesteia: să arăţi că-ţi pasă de cel din faţa ta, dar să nu ai 

o atitudine prea prietenoasă ori familiară. 

 

V. IMPORTANŢA ŞI COMPLEXITATEA PROCESULUI DE DEZVOLTARE 

PERSONALĂ A CONSILIERULUI EDUCAŢIONAL 

 

Listarea posibilelor dificultăţi, temeri cu care se poate confrunta un consilier 

educaţional ar duce la următorul rezultat: 

- dificultatea de a-l face pe client să conştientizeze propria problemă 

- dificultatea de a gestiona mesajele contradictorii şi de a le discerne 

semnificaţia 

- dificultatea de a aborda rezistenţele clientului 

- dificultatea de mobilizare în timp optim 

- teama de a fi perturbat / deranjat în timpul activităţii deconsiliere 

- dificultatea de a face faţă lipsei de sprijin a comunităţii în activitatea de 

asistenţă 

- dificultatea de a face faţă refuzului de cooperare al unei instituţii 

- frustrare legată de beneficiile pe care un consilier le poate accesa pentru 

clientul său iar pentru sine personal, nu (ex. o locuinţă, un ajutor financiar 

etc) 

- abordarea exhaustivă / dorinţa de rezolva toate problemele clientului de 

odată 

- tendinţa de a oferi mai mult /mai puţin decât cere / are nevoie clientul 

- dificultatea de negociere a scopului, obiectivelor şi conţinutului 

intervenţiei 

- dificultatea de a vorbi cu clientul şi de a consemna informaţiile, în acelaşi 

timp 

- dificultatea de a evalua motivaţia de schimbarea clientului 

- dificultate de auto-control în faţa clienţilor care mint, abuzează sau 

încearcă să profite de o situaţie creată 

- dificultate de îmbinare a atitudinii autoritare cu atitudinea suportivă 

- teama de a nu dezamăgi clientul, de a nu-i înşela aşteptările 

- teama că prima impresie (dacă a fost negativă) va afecta tot mersul relaţiei 

ulterioare 

- tendinţa de manipulare a clientului către un traseu considerat de consilier 

dezirabil 

- tendinţa de a grăbi clientul în luarea deciziilor 

- tendinţa puternică de empatie cu clienţii care parcurg situaţii speciale 

- teama de situaţii de criză / blocaje (ex. clientul plânge, refuză să comunice 

etc) 

 

Nu e nimic de speriat în faptul că această listă este inepuizabilă. Numărul mare al 

situaţiilor dificile cu care se poate confrunta un consilier de probaţiune relevă tot atâtea 



oportunităţi de învăţare care i se relevă acestuia şi pe care, în numele profesiei, este dator 

să le valorifice. 

 Fiecare dificultate personală din cele enunţate anterior poate constitui un punct de 

plecare în procesul de dezvoltare personală a consilierului care se confruntă cu acea 

dificultate…cu condiţia să aibă maturitatea de a-şi recunoaşte dificultatea şi 

disponibilitatea de a parcurge paşii unui proces de învăţare necesar pentru surmontarea ei. 

Procesul de dezvoltare personală este unul lung, presupunând inclusiv dezvoltarea 

capacităţii de recunoaştere a consilierului. Rolul fundamental în propriul proces de 

dezvoltare personală îl deţine consilierul însuşi. Lui îi aparţin, deopotrivă, capacitatea de 

a-şi recunoaşte dificultăţile şi disponibilitatea de a le depăşi. 

Este important pentru un consilier să se simtă pregătit pentru intervenţia directă cu 

clientul, în baza cunoştinţelor şi abilităţilor pe care le deţine. Realitatea îi va arăta însă că 

acest aspect important nu este şi suficient. Este posibil să se întâlnească inclusiv cu 

situaţii în care să se simtă pregătit (în sensul să a citit mult sau are lecţii învăţate din 

exerciţii anterioare pe situaţii similare) şi totuşi “ceva să nu meargă”. Salvarea în astfel de 

situaţii este repoziţionarea, în sensul abordării din alt unghi. Premisele sunt aceleaşi, însă 

subiectul investigat şi subiectul care investighează variază. Aceasta pentru că fiecare 

client este unic (are propriul set de probleme, propriul set de percepţii cu privire la 

problemele sale, propriul sistem de referinţă, propriile circumstanţe evolutive…), după 

cum fiecare consilier este unic (unicitate conferită de stilul personal de învăţare sau de 

abordare). 

 

▪ Dezvoltarea personală a consilierului reprezintă un set de cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini care concură la succesul procesului de asistenţă şi consiliere 

▪ În activitatea de asistare şi consiliere cea mai relevantă resursă şi cel mai important 

instrument este consilierul însuşi, cel care are capacitatea de a imprima direcţia, 

ritmul şi finalitatea procesului de intervenţie. 

▪ Astfel: 

➢ Dacă consilierul nu poate asculta, clientul nu va putea vorbi 

➢ Dacă consilierul nu oferă încredere, clientul nu i se va destăinui 

➢ Dacă consilierul nu-i acordă suficient timp şi atenţie, clientul se va simţi 

frustrat 

➢ Dacă consilierul va cădea în capcane, clientul îl va manipula 

 

VI. PROFILUL CONSILIERULUI EDUCAŢIONAL 

 

Trebuie să posede consilierul de probaţiune un anumit tip de personalitate sau un 

set de calităţi excepţionale pentru a putea realiza o intervenţie eficientă? Iată o întrebare 

la care cu siguranţă mulţi dintre noi am reflectat. Deşi, aparent, profesia de consilier de 

probaţiune nu necesită calităţi excepţionale sau un talent special, activitatea de asistenţă 

şi consiliere presupune totuşi nişte atribute ale consilierului (capacitatea empatică, 

autenticitatea, o concepţie pozitivă şi liberală despre om) şi cel puţin două calităţi 

esenţiale (maturitatea emoţională şi înţelegerea de sine) fără de care această activitate nu 

ar fi eficientă.  

 Capacitatea empatică. Un proverb persan spune: “Să nu judeci niciodată mersul 

cuiva înainte de a-i încălţa pantofii”. Plecând de la plasticitatea acestei imagini, am putea 



defini empatia ca fiind capacitatea cuiva de a se pune în locul altuia şi de a vedea lumea 

aşa cum o vede el. Rolul consilierului este acela de a capta şi de a reflecta semnificaţia 

personală a cuvintelor clientului. În cadrul acestui proces, consilierul va trebui să facă 

abstracţie de propriile sale valori, sentimente şi nevoi şi să se abţină să aplice criteriile 

realiste, obiective şi raţionale care în mod normal fac parte din viaţa sa personală. În 

viaţa practică orice situaţie socială ne dă ocazia de a observa cine este dotat cu această 

sensibilitate socială şi cine nu. Cel care este receptiv la reacţiile celorlalţi, care 

recunoaşte când cineva este nefericit, care sesizează nuanţele subtile care relevă calitatea 

raporturilor dintre părinţi şi copii sau soţi, această persoană are ceea ce trebuie pentru a 

se angaja în relaţii de consiliere. 

Autenticitate sau acord intern. Autenticitatea se referă la înţelegerea de sine, la 

perceperea experienţei într-o manieră normală. Astfel, cu cât consilierul este mai puţin 

subiectul anxietăţii, cu atât el este capabil să înţeleagă mai bine. Cu cât se înţelege mai 

bine pe sine, cu atât este mai în măsură să atingă acordul intern. Rezultă deci că atât 

autenticitatea cât şi empatia nu se referă la simple forme de comportament, ci la 

personalitatea însăşi, aşa cum se exprimă ea în acţiune. Consilierul de reintegrare socială 

şi supraveghere nu se poate manifesta ca si cum ar simţi sentimente călduroase faţă de 

client, s-ar pune de acord cu acesta, s-ar abţine să judece, ar accepta clientul aşa cum 

este, ci chiar să simtă, să se pună de acord, să se abţină să judece, să accepte clientul aşa 

cum este. Autenticitatea înseamnă congruenţa dintre gândurile, trăirile şi manifestările 

exterioare ale consilierului, congruenţă relevată în maniera constantă de abordare a 

relaţiei cu clientul. Dacă un consilier nu va fi autentic, îi va fi greu, dacă nu imposibil, să 

menţină aceeaşi atitudine pe tot parcursul procesului de asistenţă şi consiliere. Atitudinea 

inautentică este percepută la nivel subconştient de către client şi alterează cu siguranţă 

procesul în sine, aducând deservicii clientului şi disconfort consilierului. 

Concepţia pozitivă şi liberală despre om şi relaţiile interumane. Sistemul de 

concepţii al unei persoane se referă la modul de a gândi şi reacţiona înrădăcinat în 

personalitatea fiecăruia. Dificultatea de reorganizare a unui sistem de atitudini şi valori 

care s-a dezvoltat în cursul anilor este incontestabilă, însă nu este sinonimă cu 

imposibilitatea. Concepţiile liberale şi umaniste se asimilează în timp, iar o schimbare în 

acest sens presupune un efort susţinut de introspecţie şi reflecţie precum şi numeroase 

încercări şi erori. Când, însă,  acest proces este alimentat de un efort conştient, 

asimilarea acestor valori se face mai rapid. Se poate spune că cei care reuşesc în procesul 

de asistenţă şi consiliere sunt aceia care şi-au însuşit aceste atitudini pozitive despre om 

şi relaţiile interumane. 

Maturitatea emoţională. Maturitatea emoţională este deosebit de importantă 

pentru exercitarea profesiei de consilier de probaţiune şi, prin excelenţă, pentru 

desfăşurarea activităţii de asistenţă şi consiliere. Capacitatea de a participa la procesul de 

schimbare a unei alte persoane fără a fi tentat de a modela această schimbare după 

propria imagine este în strânsă legătură cu această maturitate emoţională. Cu alte cuvinte 

această calitate reprezintă acea capacitate de a servi întotdeauna ca rezonator şi 

amplificator la eforturile de redresare  ale clientului, uneori ca un ghid sau model şi 

niciodată ca  judecător. Maturitatea emoţională presupune securitate internă. Acest lucru 

permite consilierului să păstreze seninătatea (egalitatea dispoziţiei) în faţa oscilaţiilor 

inevitabile ale atitudinii clientului. În acest fel consilierul nu se va lăsa derutat şi tulburat 

de anumite detalii descrise de client. Consilierul trebuie de asemenea să facă faţă acelor 



perioade sterile, când acţiunile sale par să nu producă nici un efect în atitudinea şi 

comportamentul clientului. Pe de altă parte, consilierul trebuie să facă faţă adulaţiei al 

cărei obiect este uneori. Fără un grad ridicat de securitate interioară, consilierul nu va fi 

capabil să înfrunte o asemenea varietate de situaţii încărcate de emoţie la care este supus, 

menţinându-şi în acelaşi timp eficacitatea şi integritatea afectivă. Totuşi consilierul nu 

trebuie să rămână indiferent la sentimentele pozitive pe care clientul i le dovedeşte, ci să 

încerce în timp să-l facă pe client să diminueze această apreciere şi să se simtă din ce în 

ce mai autonom. 

Înţelegerea de sine. Se spune că „instrumentul principal al consilierului este 

propria sa personalitate”. Cel care se implică în activitatea de asistenţă şi consiliere 

trebuie să cunoască foarte bine instrumentul cu care lucrează, adică propria persoană – 

cu potenţialul şi limitele sale. Înţelegerea de sine reprezintă un atribut esenţial al 

consilierului. Această înţelegere nu presupune o simplă imagine intelectuală a propriului 

eu, ci mai degrabă o cunoaştere a eului aşa cum acţionează în fiecare moment, „o 

deschidere constantă la experienţă”. Consilierul trebuie să fie deschis la propria 

experienţă şi total eliberat de manevre defensive.  În esenţă, relaţia “consilier-client” 

care apare şi se dezvoltă în cadrul procesului de asistenţă şi consiliere poate fi sintetizată 

astfel: consilierul trebuie să fie capabil de autenticitate, transparenţă,  atitudine 

călduroasă şi sentimente pozitive vis-a-vis de client. Văzând lumea şi eul clientului aşa 

cum le vede el însuşi, consilierul îl va ajuta pe client să vadă şi el anumite aspecte pe 

care refuzase să le vadă sau să le recunoască înainte. Astfel, clientul va evolua gradual 

către tipul de persoană care doreşte să fie, se va actualiza ca fiinţă unică şi autonomă, 

acţionând ulterior într-o manieră caracteristică propriei persoane, devenind o persoană 

matură, capabilă să abordeze şi să rezolve problemele cu care se confruntă.   

 În activitatea de reintegrare socială a persoanelor care au comis fapte penale este 

necesar ca angajaţi să aibă şi să dezvolte o serie de cunoştinţe, abilităţi şi valori necesare 

în munca cu beneficiarii serviciilor de reintegrare, după cum urmează: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUNOŞTINŢE: 



 

• Teoretice: sociologie, psihologie, drept, criminologie, etc. 

• Să cunoască legea de funcţionare a serviciilor de reintegrare socială şi 

supraveghere şi regulamentul de aplicare al legii.  

• Să cunoască filosofia probaţiunii.  

• Cunoştinţe teoretice de realizare a unui interviu. 

• Cum să-şi planifice intervenţia. 

• Să cunoască partenerii serviciului şi modalitatea de colaborare cu aceştia. 

• Să cunoască conţinutul protocoalelor de colaborare cu instituţiile 

partenere. 

•  Să ştie cum să întocmească un referat de evaluare. 

• Să cunoască paşii supravegherii şi cum se realizează asistenţa şi 

consilierea. 

• Să ştie cum să folosească observaţia în lucru cu clientul. 

• Cunoştinţe operare PC. 

• Cunoştinţe limbi străine. 

• Cultură generală.  

 

 

 

 

 

 

 

ABILITĂŢI: 

 



• De comunicare: verbală, nonverbală, scrisă. 

• Empatie. 

• Lucru individual / în grup. 

• Lucrul în echipă. 

• Planificarea activităţilor şi intervenţiei. 

• Control / Autocontrol. 

• Perseverenţă. 

• Organizare. 

• Flexibilitate. 

• Răbdare. 

• Autoevaluare. 

• Abilitatea de a primi şi oferi feed-back. 

• Suportivitate. 

• Abilitatea de a cere şi oferi ajutor. 

• Analiză, sinteză, expunere. 

• Detaşare de problemele personale.  

• Abilităţi de relaţionare cu ceilalţi. 

• Monitorizare şi evaluare. 

• Gestionarea conflictelor. 

• Gestionarea timpului şi a resurselor ( stabilire priorităţi). 

 

 

 

 

VALORI: 
 



• Să cunoască filosofia copilului. 

• Practica antidisciminatorie. 

• Responsabilitate. 

• Respect pentru sine şi pentru ceilalţi. 

• Să creadă în potenţialul de schimbare pozitivă al celorlalţi. 

• Confidenţialitate. 

• Non-etichetare. 

• Să nu facă judecăţi de valoare. 

• Integritate. 

• Moralitate. 

• Obiectivitate. 

• Profesionalism.  
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