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Abordarea complexă şi exhaustivă a fenomenului infracţional porneşte de la explicarea etiologiei comportamentului 
individului. Analiza conduitei infracţionale a indivizilor denotă că infractorii aparţin tuturor straturilor sociale, indiferent de 
etnie, vârstă, sex, apartenenţă religioasă sau educaţie, că etiologia acestui fenomen este identificată în strânsă legătură cu 
datele biopsihosociale ale individului. Delincvenţa juvenilă este componentă a criminalităţii, o parte a acesteia cu identitate 
proprie, conferită de categoria de indivizi la care se referă. Această identitate proprie este reflectată şi de caracterul acestui 
fenomen. Criminalitatea  în rândul minorilor are multe cauze diferite de cele ale criminalităţii adulţilor. Delincvenţa juveni-
lă este un fenomen de devianţă, manifestat prin incapacitatea unor minori şi tineri de a se adapta la normele de conduită din 
societate, incapacitate având unele cauze de ordin biopsihosocial. Considerat, de cele mai multe ori, ca un efect al inadap-
tării sociale sau al deficienţelor de comportament, dar şi al carenţelor educative ale unor instanţe de socializare şi control 
social, fenomenul delincvenţă juvenilă ridică o serie de probleme teoretice, metodologice şi preventive pentru cercetătorii, 
specialiştii şi practicienii în domeniile sociologiei, criminologiei, psihologiei, asistenţei sociale etc. Studiul ştiinţific al de-
lincvenţei juvenile este important nu doar din necesitatea măsurilor terapeutice imediate, ci şi ca instrument prin care poate 
fi controlată manifestarea criminalităţii la adulţi. Felul de organizare a societăţii, raporturile dintre membrii ei la un mo-
ment dat influenţează conduita acestora. Cei mai afectaţi de schimbările sociale sunt copiii, care nu au capacitatea de a în-
ţelege schimbările şi nici capacitatea de a se adapta la ele. Schimbările survenite la vârsta copilăriei pot lăsa traume care să 
se reflecte în comportament într-o perioadă de timp mai mare sau mai mică. 

Cuvinte-cheie: delincvenţă, delincvenţă juvenilă, minor delincvent, control social, personalitate, disfuncţionalitate, 
factori interni, factori externi, mediu familial. 

 
THE COMPLEXITY OF THE FACTORS THAT DETERMINE  

      THE DEVELOPMENT OF THE DELINQUENT BEHAVIOR OF JUVENILES   
The complex and exhaustive approach of the criminal phenomenon starts with the explanation of the etiology of the 

person's behaviour. The analysis of their criminal behaviour designates that criminals come from different social clas-
ses, irrespective of ethnicity, age, gender, religious affiliation or education, and the etiology of this phenomenon is 
closely related to the biopsychosocial data of the individual. Juvenile delinquency is part of criminality, a part of which 
has its own identity, conferred by the category of individuals it refers to. This own identity is reflected also by the cha-
racter of this phenomenon. The causes of the criminality among the under aged people differ from those of the adult 
offenders. Juvenile delinquency is a phenomenon of deviation expressed by the incapacity of some young people to 
conform to the rules of conduct in society, incapacity that is caused by some biopsychosocial reasons. It is often consi-
dered an effect of the social maladjustment or behaviour deficiency, but also of educational gaps in social area and so-
cial control. The phenomenon of juvenile delinquency rises to the scientists, specialists and practitioners in the field of 
sociology, criminology, psychology, social assistance etc. a number of theoretical, methodological, preventive issues. 
The study of juvenile criminology is important not only for the immediate therapeutic measures, but also as an instru-
ment with which can be controlled the manifestation of criminality among adults. The way the society is organized, the 
relations between its members, at a time, influence us. Children are those who suffer the most from these social chan-
ges. They have nor the capacity to understand the changes, neither to adapt themselves to them. The changes appeared 
in childhood can leave injuries that would last for a long period of time. 

Keywords: delinquency, juvenile delinquency, juvenile delinquent, social control, personality, malfunction, internal 
factors, external factors, family environment. 

 
 
Situaţia în domeniul delincvenţei juvenile reflectă starea de „sănătate” a societăţii contemporane moldove-

neşti. Multiplele probleme sociale, economice şi politice au influenţat mai mult negativ decât pozitiv generaţiile 
în creştere. Sărăcia şi emigrarea părinţilor la muncă peste hotare a agravat mult situaţia copiilor, care, rămaşi 
nesupravegheaţi şi fără un model familial constructiv, ajung să-şi petreacă timpul în stradă, să experimenteze 
„libertatea” de care dispun până la situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea lor şi a altor persoane. Situaţia 
copiilor implicaţi în acţiuni criminale este una care poate fi catalogată ca „deplorabilă” din mai multe consi-
derente: politici şi legi cu lacune şi carenţe în aplicarea acestora în practică; cadru instituţional în reformare; 
spectru de servicii care este la început de cale; deficienţe bugetare şi de resurse materiale şi umane.  
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    Minorii reprezintă subiecţi vulnerabili în aspecte psihologice, economice şi sociale, sunt expuşi pericolului 
de a săvârşi fapte nechibzuite, ca rezultat riscând să fie sancţionaţi la o vârstă fragedă cu privaţiune de liber-
tate, care, inevitabil, va conduce la limitarea dezvoltării personalităţii. Tinerii nu mai vor să urmeze şcoala, ei 
uită de valorile şi tradiţiile moştenite, încercând să-şi creeze un sistem de valori aparte, deseori contradictorii 
şi chiar cu caractere imorale. Astfel, tinerii comit diferite infracţiuni ce atrag după sine pedeapsa penală. 
Analiza statisticii juridice denotă că în republică fiecare a 12 crimă din cele descoperite este săvârşită de tineri 
cu vârstă de 14-25 ani. Astfel, tinerii infractori au devenit subiecţi permanenţi ai diferitelor forme de infracţi-
uni: trafic de droguri, furturi, tâlhării, omoruri etc. Majoritatea crimelor sunt săvârşite din motive josnice (in-
vidie, dorinţa supremaţiei) cu o cruzime deosebită, acestea fiind urmările marginalizării tinerilor, degradării 
lor morale, lipsei de idealuri. La ora actuală infracţiunile comise de minori constituie aproximativ 5-4% din 
numărul total de infracţiuni înregistrate. 

În literatura de specialitate este relevat faptul că fenomenele devianţă, delincvenţă, infracţionalitate, cri-
minalitate preocupă tot mai intens specialiştii în domeniu, precum şi opinia publică sau factorii de decizie. 
Un segment distinct al acestor preocupări este caracterizat de implicarea din ce în ce mai mare a minorilor în 
comiterea faptelor antisociale, precum şi de consecinţele faptelor lor în plan individual şi social. Conceptul 
cel mai larg şi exhaustiv este cel de devianţă, care presupune orice act de conduită sau manifestare care vio-
lează normele scrise sau nescrise ale societăţii sau ale unui grup social particular, tip de comportament ce se 
opune celui convenţional sau conformist, cuprinzând atât abaterile de la regulile de convieţuire, cât şi încăl-
carea legii penale (infracţiuni, delicte). Astfel, conceptul de devianţă include în sine conceptele de criminali-
tate, delincvenţă, delincvenţă juvenilă, acestea având, la rândul lor, un spectru mai îngust. Noţiunea delinc-
venţă exprimă încălcarea normelor juridice cu caracter penal, prin care sunt protejate cele mai importante va-
lori şi relaţii sociale, fiind adesea definită şi prin noţiunile „criminalitate” şi „infracţionalitate”. Însă, spre de-
osebire de criminalitate şi infracţionalitate, care implică orice act de încălcare a legilor de către adult, de-
lincvenţa juvenilă cuprinde conduitele şi acţiunile comise de persoane imature, care n-au atins încă vârsta 
majoratului şi nu au, deci, responsabilitate socială. Astfel, la prima vedere, delincvenţa juvenilă reprezintă 
un  fenomen juridic, dar, prin determinările sale profunde, prin consecinţele induse, este şi un feno-
men social, deoarece abaterile şi încălcările legii lezează cele mai importante valori şi relaţii sociale. 
Anume prin încălcarea acestora delincvenţa dobândeşte un caracter antisocial. Totodată, menţionăm că, din-
colo de caracterul său juridic, noţiunea „delincvenţă juvenilă” implică o serie de semnificaţii şi dimensiuni 
statistice, juridice, sociologice, psihologice şi altele ce fac dificilă definirea ei precisă [3, p.10].  

În cazul delincvenţei juvenile, analiza cauzalităţii sale prezintă un moment important. Cunoscând starea şi 
dinamica fenomenului, circumstanţele generale şi speciale, care caracterizează săvârşirea infracţiunilor con-
crete, se pot observa şi indica cauzele care le determină şi condiţiile care le favorizează, ceea ce reprezintă un 
pas important în stabilirea şi orientarea măsurilor de combatere. 

Cauza apariţiei atitudinilor antisociale o constituie influenţa mediului social şi a proceselor psihice la ni-
velul conştiinţei individului. Un rol important au şi împrejurările concrete de viaţă ale individului. În acest 
context, actul infracţional nu trebuie examinat ca o simplă reacţie la factorii externi, deoarece situaţia concre-
tă de viaţă nu dă naştere prin ea însăşi la un act de voinţă, ci numai când se corelează cu personalitatea unui 
individ, când trece prin interesele, obiceiurile, mentalităţile, particularităţile psihice ale individualităţii sale. 
Deci, pentru a identifica cauzele şi condiţiile care favorizează delincvenţa juvenilă, trebuie să pornim de la 
analiza structurii interne a individului şi a factorilor externi, care pot fi cauze ale acestui fenomen negativ sau 
condiţii care influenţează şi alimentează manifestările de acest gen. Astfel, factorii care determină delincven-
ţa juvenila pot fi împărţiţi în două mari categorii: 

 a) factori interni, individuali; 
 b) factori externi, sociali. 
În prima categorie se includ: particularităţile de vârstă şi structura neuropsihică, particularităţi ale per-

sonalităţii în formare, particularităţile care s-au format sub influenţa unor factori externi, mai ales a celor 
familiali. În a doua categorie se includ factorii socioculturali, economici, socioafectivi şi educaţionali din 
cadrul microgrupurilor şi macrogrupurilor umane, în care trebuie să se integreze treptat copilul şi tânărul, 
începând cu familia, şcoala, societatea. Corelaţia dintre cele două categorii de factori şi ponderea fiecăruia 
în determinarea comportamentului delincvent al minorilor n-au putut fi stabilite printr-o abordare unanim ac-
ceptată, deoarece orice încercare de a exagera rolul factorilor interni sau al celor externi riscă să nu fie vali-
dată de practică. Dacă psihologii pun accentul pe particularităţile psihice în adaptarea minorului la mediu, so-
ciologii acordă un rol determinant factorilor socioculturali, precum şi condiţiilor vieţii sociale în general. 
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În ultima perioadă s-a conturat un punct de vedere intermediar referitor la etiologia delincvenţei juvenile. 
Este vorba despre aşa-numita perspectivă a cauzalităţii „multiple” sau a „factorilor”, care concep delinc-
venţa ca fiind rezultatul unui număr mare şi variat de factori. Adepţii acestei perspective (Farrington, Terrie 
Moffit) consideră că fiecare factor, luat în parte, are o anumită importanţă, delincvenţii apărând fie la inter-
secţia a doi factori majori, fie sub influenţa concentrată a şapte sau opt factori minori. 

Referitor la prima grupă de factori, cei interni, individuali, menţionăm câteva aspecte importante, care 
atrag atenţia atunci când vorbim despre cauzele delincvenţei juvenile. Personalitatea copilului începe să se con-
tureze după vârsta de doi ani, când copilul începe să perceapă şi să fie atent la ceea ce se întâmplă în jurul său. 
Familia este prima care trebuie să vegheze la formarea şi modelarea personalităţii copilului. În perioada adoles-
cenţei continuă în ritm alert procesul de desăvârşire a personalităţii individului. Apar aşa-numitele „crize” ale 
adolescenţei, atât în context familial, cât şi social. În această perioadă creşte capacitatea de abstractizare şi sin-
teză, copilul devine puternic, capabil de eforturi mari, iar colectivul în care învaţă, grupul de prieteni îşi pun 
amprenta pe formarea personalităţii. Gândirea lui păstrează o doză mare de subiectivism, în această privinţă 
exemplul părinţilor şi al profesorilor fiind foarte important. Toate frământările adolescenţei duc la cristalizarea 
personalităţii, la formarea unui ideal de viaţă şi a unui sistem de valori. În cazul în care copilul creşte şi se dez-
voltă în condiţii nesănătoase, într-o familie dezbinată, când este influenţat negativ de colegi, de prieteni etc., 
personalitatea sa poate deveni deviantă. Personalitatea infractorului minor este rezultatul unei îmbinări neizbuti-
te a tuturor factorilor, îmbinare care dă naştere unei personalităţi neadaptate la normele societăţii. În procesul de 
dezvoltare a personalităţii individului o influenţă deosebită asupra lui are mediul în care trăieşte. Mediul extern 
este principala sursă din care individul se inspiră în procesul de dezvoltare. El reprezintă un agent de vârf în so-
cializare, precum şi un element negativ în cazul nerespectării normelor sociale [1, p.134]. 

În continuare ne vom referi la prima grupă de factori care determină şi favorizează comportamentul de-
lincvent al minorilor. 

• Tulburările de comportament şi personalitate reprezintă una dintre cauzele de natură bio–psihică ale 
delincvenţei juvenile. Tulburările comportamentale se pot manifesta prin comportamente suicidare, fuga de 
acasă şi de la şcoală, comportamente agresive şi delincvenţa juvenilă a toxicomanilor. Delincvenţa juvenilă 
este determinată de imaturitatea afectivă, dezvoltarea dizarmonică a personalităţii. Termenul „personalitate” 
se referă la calităţile comportamentale stabile ale unui individ într-o mare varietate de circumstanţe. Dacă 
persoana s-a comportat mai întâi normal şi la un moment dat începe să se comporte anormal, se spune că are 
o tulburare mintală; dacă însă comportamentul ei a fost întotdeauna la fel de anormal, se spune că are o 
tulburare de personalitate. Ceea ce la vârsta adultă denumim tulburare de personalitate, la vârsta copilăriei 
este denumită tulburare de comportament. Comportamentul anormal se identifică prin faptul că datează de 
mulţi ani, este persistent, nu urmează evoluţia unor episoade de boală psihică, este evident dezaptativ faţă de 
o gamă largă de situaţii personale şi sociale [2, p.115]. 

Factori de natură medicală: dacă tulburările de comportament nu înseamnă neapărat boală psihică şi ar 
putea în anumite condiţii să nu ducă la delincvenţă, tulburările patologice de personalitate se manifestă în co-
pilărie prin acţiuni delincvente. Astfel, personalitatea structurală dizarmonic de tip antisocial se manifestă în 
copilărie prin purtare necorespunzătoare, minciună persistentă, furturi, vagabondaj, vandalism. Aceste tulbu-
rări reprezintă o cauză de natură strict psihică. Tot în această grupă de cauze intră debilităţile mintale, organi-
ce, sau întârzierile în dezvoltarea intelectuală. Etiomlogic, comportamentul delincvent juvenil recunoaşte şi 
stări sechelare de limită, după leziunile cerebrale, traumatismele obstreticale sau meningo–encefalopatice din 
copilărie. Aceasta explică comportamentul aberant prin modificările consecutive mintale, sindromurile epi-
leptice sau tulburările de caracter. Disfuncţiile cerebrale de asemenea ar putea favoriza dezvoltarea delinc-
venţei juvenile. Luând în considerare acest factor, se recomandă sa se acorde atenţie deosebită minorilor de 
14 şi 15 ani (vârsta pubertăţii), întrucât ei reprezintă procentul cel mai ridicat de delincvenţi. De asemenea, 
dat fiind frecvenţa relativ mare a anomaliilor la preadolescenţii şi adolescenţii delincvenţi, apare necesitatea 
semnalizării acestora din timp (chiar în momentul descoperirii lor), în scopul dispensarizării acestor subiecţi, 
al supravegherii de specialitate şi aplicării tratamentului adecvat (medical şi psihopedagogic). Cercetările 
efectuate la nivel mondial au scos în evidenţă aspecte cu caracter general referitoare la influenţa deficienţelor 
intelectuale asupra dezvoltării comportamentului delincvent. În rândul delincvenţilor, procentajul întârziaţi-
lor mintal creşte pe măsură ce se trece de la delicte uşoare la delicte grave şi foarte grave; în ceea ce-i priveş-
te pe recidivişti, procentajul debililor mintal este mult mai ridicat decât la nerecidivişti, iar  procentajul in-
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fractorilor cu deficienţe intelectuale este cam la fel de ridicat ca şi cel al infractorilor cu tulburări emoţional–
afective. Nu trebuie însă nici absolutizat rolul acestui factor (în rândul delincvenţilor se găsesc şi minori cu o 
inteligenţă normală sau chiar superioară). Este cazul mai ales al unor furturi şi excrocherii, care nu pot fi co-
mise de cei cu un accentuat nivel de dezorganizare psihointelectuală. Tot aici putem menţiona despre infir-
mităţile şi bolile somatice, fiind vorba despre deficienţe de ordin psihic, infirmităţi care determină la individ 
un sentiment de inferioritate şi, de aici, ura împotriva celor sănătoşi, agresivitatea şi uneori comportamentul 
delincvent. Un copil cu handicap fizic poate deveni egoist din cauza infirmităţii sale. Totul depinde de me-
diul social în care trăieşte; dacă nu este privit cu dispreţ şi marginalizat de ceilalţi, el se poate integra psihic 
în colectivitate. Printre bolile psihosomatice menţionăm anorexia mintală, care se caracterizează prin alimen-
taţie precară, urmată de consecinţe metabolice, cu simptome: depresie, anxietate, stare de tensiune, ostilitate, 
atitudine disperată, ură. Obezitatea este o altă  boală somatică ce însoţeşte pe plan psihic complexul de infe-
rioritate, cu toate consecinţele negative, pe care le poate avea pentru un copil cu psihic labil şi de care nu se 
ocupă nimeni pentru a-i înlătura acest complex. 

• Tulburări ale afectivităţii: este cunoscut rolul afectivităţii în viaţa şi activitatea individului uman şi 
orice abatere de la normal duce imediat la serioase probleme de adaptare. Delincvenţii minori se caracteri-
zează fie printr-un nivel insuficient de maturizare afectivă, fie prin diferite stări de dereglare a afectivită-
ţii. Insuficienţa de maturizare afectivă (caracterizată prin lipsa unei autonomii afective ce conduce la creşte-
rea susceptibilităţii, prin insuficienta dezvoltare a autocontrolului afectiv şi prin slaba dezvoltare a emoţiilor 
şi sentimentelor superioare, îndeosebi a celor morale) conduce la nerealizarea unei capacităţi de autoevaluare 
şi de evaluare adecvată. Delincvenţii prezintă o întârziere a maturităţii afective de doi ani faţă de nedelinc-
venţii de aceeaşi vârsta cronologică. Stările de dereglare a afectivităţii includ: stările de frustrare afectivă, 
conflictele afective, instabilitatea (labilitatea) afectivă, ambivalenţa afectivă, indiferenţa afectivă, absenţa 
emoţiilor şi a înclinaţiilor altruiste şi simpatetice. Din cauza nivelului crescut al egocentrismului şi al egois-
mului şi, totodată, a unui nivel scăzut al toleranţei la frustrare, formularea şi atingerea unor obiective acţionale 
se face prin apelul la mijloace ilegale. Una dintre cele mai frecvente caracteristici psihice ale delincvenţilor 
minori este instabilitatea emotiv-acţională care se asociază frecvent cu agresivitatea, apreciind că aceasta re-
zidă în acele forme de comportament ofensiv consumat pe plan acţional sau verbal, care obişnuit, dar nu în 
mod necesar, constituie o reacţie disproporţională la o opoziţie reală sau imaginară.  

• Tulburări de caracter: La nivelul personalităţii, trăsăturile de caracter îndeplinesc în special funcţia de 
reglare a caracterului, determinând un mod constant de manifestare. Comportamentul poate fi orientat pozitiv 
sau negativ, trăsăturile prezentându-se în cupluri polare (pozitiv - negativ). Cercetările efectuate asupra profi-
lului delincventului minor au scos în evidenţă faptul că acesta se caracterizează printr-un nivel de imaturitate 
socială care se manifestă prin autocontrol insuficient, impulsivitate şi agresivitate, subestimarea greşelilor şi 
a actelor antisociale comise, indiferenţă şi dispreţ faţă de muncă, opoziţie şi respingere a normelor social-   
juridice şi morale, tendinţe egocentrice, exacerbarea unor motive personale egoiste, absenţa sau insuficienţa 
sentimentelor etico-morale, dorinţa realizării unei vieţi uşoare, fără muncă. Prin analiza personalităţii se în-
cearcă să se ridice masca de pe conţinutul deviant al comportamentului infractorului şi să se obţină o bună 
interpretare explicativă a acestuia. Realitatea infracţională ne arată că cei care încalcă legea, normele accep-
tabile ale interacţiunii umane sunt, de multe ori,  persoane deprimate, sentimentele lor fiind difuze, neclare. 
Analizând influenţa personalităţii asupra dezvoltării comportamentului delincvent, identificăm o serie de teo-
rii care au încercat să explice acest fenomen, printre care menţionăm: teoria ,,sistemului nervos conceptual” a 
lui Gray (1191), modelul lui Zuckerman (1991), ,,teoria excitaţiei” a lui Eysenck (1967) [2, p.89]. 

Cea de-a doua grupă de factori include factorii externi sau sociali. Un psihic labil, un psihic bolnav nu 
este o cauză a delincvenţei juvenile, decât dacă anumite cauze de mediu favorizează acest lucru. Un copil cu 
un psihic sănătos ajunge în mod sigur la delincvenţă dacă mediul social în care trăieşte este negativ. Din şirul 
de cauze de ordin social care generează delincvenţa juvenilă se desprind câteva care sunt, în general, sesizate, 
acceptate şi analizate. Acestea ar fi: 

– disfuncţii ale mediului familial şi climatul familial nefavorabil; 
– eşecul şcolar şi inadaptarea şcolară; 
– insuficienţe ale grupului de prieteni şi ale modului de petrecere a timpului liber; 
– alcoolul şi consumul de droguri. 
• Disfuncţii ale mediului familial: în familie copilul îşi petrece cea mai mare parte din timp. Personalita-

tea în formare a copilului este strict influenţată de modelul oferit de părinţi.  Familia îşi pregăteşte copilul 
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pentru viaţă, ea poate fi mediu educativ sau, dimpotrivă, guvernator de deviaţii comportamentale până la 
forma gravă a delincvenţei juvenile. Familia îşi exercită influenţa asupra copilului prin structura sa şi nivelul 
de trai material şi cultural, prin stilul de viaţă ce o caracterizează. Delincvenţa juvenilă apare de cele mai 
multe ori atunci când copilul sau adolescentul normal psihic, aflat sub influenţa atâtor factori, este frustat de 
suportul formativ şi de ambianţa afectiv–maturizantă a unei familii armonioase. Disfuncţiile sistemului fami-
lial constituie cauza principală a comportamentului deviant la copii. Pentru o dezvoltare psihică normală, mi-
norul trebuie să aibă un sentiment de siguranţă, necesar dezvoltării sale echilibrate. Acest sentiment depinde 
de un şir de condiţii: satisfacerea trebuinţelor elementare, coerenţa şi stabilitatea cadrului de dezvoltare, sen-
timentul de a fi acceptat de ai săi. Copilul trebuie să fie iubit, să dăruiască dragoste, să fie condus şi îndru-
mat, dobândind încetul cu încetul o experienţă afectivă şi socială complexă. Carenţele educaţionale manifes-
tate la nivelul familiei pot fi cauze ale delincvenţei juvenile (familii dezorganizate, climat familial conflictu-
al, climat familial hiperautoritar, climat familial hiperpermisiv etc.) 

Una dintre cele mai importante funcţii ale familiei constă în educarea şi formarea tinerilor în vederea inte-
grării lor optime în viaţa şi activitatea socială. Aici, în cadrul grupului familial, părinţii exercită, direct sau 
indirect, influenţe educaţional-formative asupra propriilor lor copii. Cuplul conjugal, prin întregul său sistem 
de acte comportamentale, constituie un veritabil model social care, fiind de altfel primul în ordinea influenţe-
lor din partea modelelor sociale existente, are o influenţă decisivă asupra copiilor privind formarea concep-
ţiei lor despre viaţă, privind modul de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Pe de altă parte, părinţii exercită influenţe educaţional modelatorii în cadrul familiei şi în mod direct, în 
baza unei anumite strategii educaţionale, folosind mai mult sau mai puţin sistematic şi organizat anumite me-
tode şi tehnici educaţionale. Deoarece cercetările psihosociale au demonstrat că în primii ani de viaţă se pun 
bazele unor importante componente de personalitate, este necesar ca educaţia în familie să se desfăşoare în 
mod unitar, pe baza unui ansamblu de principii psiho-pedagogice şi a unei metodologii clar conturate. Astfel, 
strategiile educaţionale pe care le utilizează unii părinţi (aici avem în vedere pe cei care sunt bine intenţio-
naţi, fiind convinşi de efectele pozitive ale modalităţilor lor de relaţionare cu propriii copii, precum şi ale me-
todelor educative utilizate) nu întotdeauna duc la crearea acelui optim educaţional care să favorizeze „rodi-
rea” fructuoasă la nivelul personalităţii copilului a influenţelor educaţionale exercitate. Mai mult, unele stra-
tegii se pot solda chiar cu o serie de consecinţe negative asupra procesului de formare a unor componente de 
personalitate. Necunoscând suficient urmările reale ale modalităţilor educative utilizate, unii părinţi ajung la 
un moment dat în faţa unor situaţii oarecum paradoxale: pe de o parte, eforturile depuse, metodele utilizate, 
aşteptările în legătură cu „investiţiile” lor educative, cu strategia lor în ceea ce priveşte relaţionarea cu copi-
lul şi,  pe de altă parte, rezultatele concrete pe care le-au obţinut. 

 În cazul în care părinţii conştientizează din timp această discrepanţă, ei pot să-şi reorienteze fundamental 
sistemul lor de acţiuni educative în vederea realizării corecţiilor necesare. Dar există şi părinţi care conştien-
tizează efectele strategiilor educative utilizate şi rămân convinşi că eventualele necazuri sunt determinate de 
cauze care le rămân străine şi necunoscute. Climatul educaţional familial este o formaţiune psihosocială foarte 
complexă, cuprinzând ansamblul de stări psihice, moduri de relaţionare interpersonală, atitudini ce caracteri-
zează grupul familial o perioadă mai mare de timp. Acest climat poate fi pozitiv sau negativ, se interpune ca 
un filtru între influenţele educaţionale exercitate de părinţi şi achiziţiile comportamentale realizate la nivelul 
personalităţii copiilor. Drumul de la influenţa educaţională la achiziţia comportamentală nu este un drum 
direct, nemijlocit, ci parcurge climatul educaţional familial. Aceeaşi influenţă educativă exercitată într-un cli-
mat bun va avea cu totul alte efecte decât atunci când este exercitată într-un climat educaţional negativ.  

• Familii dezorganizate: mult timp s-a crezut ca familia dezorganizată constituie cauza aproape sigură a 
comportamentului deviant, această convingere fiind susţinută şi de diverse statistici, care atestă că un număr 
mare de delincvenţi provin anume din această categorie de familii. În ultimul timp, însă, un asemenea punct de 
vedere a fost depăşit, considerându-se că, de fapt, în cazul familiilor dezorganizate nu structura familiei ca atare 
se face vinovată de apariţia conduitelor deviante, ci marile ei „lipsuri”. Familia dezorganizată este familia care 
îşi pierde integritatea ca urmare a separării părinţilor din unele motive, precum: desfacerea căsătoriei prin 
divorţ, decesul unuia dintre părinţi etc. W.J. Goode realizează următoarea clasificare a familiilor dezorganizate: 

a) familia incomplet unită sau nelegitimă; 
b) familia dezmembrată prin îndepărtarea unuia dintre soţi ca urmare a anulării, separării, divorţului sau 

părăsirii; 
c) familia tip „cămin gol”, în cadrul căreia partenerii trăiesc împreună, însă interrelaţionarea şi intercomu-

nicarea sunt realizate minimal, fără sa constituie, unul pentru celalalt, un suport emoţional; 
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d) familia în criză, din cauze ce determină absenţa temporară sau permanentă a unuia dintre soţi: decesul, 
închisoarea, inundaţii, război; 

e) existenţa, în cadrul familiei, a unor situaţii ce determină fundamental eşecurile comportamentului de rol 
marital: retard sever al copilului, psihoza copilului sau a unuia dintre soţi ori condiţiile fizice cronic incurabile. 

Studiile asupra delincvenţei juvenile au arătat că atmosfera din familiile deorganizate, lipsa autorităţii pă-
rinteşti, a controlului, precum şi a afecţiunii acestora, ca urmare a divorţului, i-au determinat în mare măsură 
pe copii la adoptarea unor acte antisociale. Astfel, divorţul, care duce la dezorganizarea familiei, poate contu-
ra serioase tulburări afective, comportamentale şi neadaptare socială.  

• Climat familial conflictual: există unele familii care, deşi sunt „organizate”, se caracterizează prin ac-
centuate stări conflictuale care pot fi de intensitate diferită şi se pot întinde pe perioade diferite de timp (ple-
când de la forme relativ mai simple, cum ar fi cearta, neînţelegerile, contrazicerea ascuţită, refuzul unor obli-
gaţii conjugale sau familiale şi ajungând la forme mai complexe, grave, cum ar fi agresivitatea fizică, alunga-
rea de la domiciliu, existenţa unor relaţii adulterine). În situaţiile în care intensitatea, conţinutul, forma de 
manifestare şi frecvenţa conflictelor intraconjugale şi intrafamiliale cresc semnificativ, acestea capătă valenţe 
dezorganizatoare în microgrupul familial, devenind simptome ale „sindromului disfuncţional” familial. Con-
flictul conjugal patogen se caracterizează prin capacitatea de penetraţie distructivă la nivelul personalităţii con-
sorţilor, dezorganizând reacţiile, patternurile şi habitus-urile adaptative şi împiedicând realizarea funcţiilor 
fireşti ale cuplului conjugal şi parental. Desigur, nu de puţine ori copiii care resimt puternic influenţele climatu-
lui conflictual familial fug de acasă şi caută să găsească diferite grupuri de apartenenţă, care,  la rândul lor, pot 
fi orientate antisocial. 

• Climat familial hiperautoritar: Atitudinea hiperautoritară manifestată în cadrul familiei poate fi adop-
tată de unul dintre părinţi (cel mai frecvent de către tată) sau de către ambii. Pe de altă parte, trebuie diferen-
ţiată situaţia în care părinţii hiperautoritari sunt „bine intenţionaţi”, în sensul ca au o anumită „concepţie pe-
dagogică” în care autoritarismul este asociat cu agresivitatea, inclusiv fizică, şi cu un înalt potenţial conflic-
tual/familial. Severitatea excesivă, cu multe rigidităţi, cu interdicţii, nelipsite uneori de brutalitate, cu co-
menzi ferme pline de ameninţări, cu privaţiuni de tot felul îşi lasă puternic amprenta asupra procesului de 
formare a personalităţii copilului. Părinţii hiperseveri impun un regim de muncă pentru copiii lor care depă-
şeşte limitele toleranţei psihologice şi psihofiziologice a acestora. Copiii sunt puşi mereu în faţa unui volum 
mare de sarcini pentru a putea realiza cât mai repede aceste achiziţii şi să corespundă întru totul aspiraţiilor 
părinţilor. Menţinerea copilului într-un climat hipersever determină treptat modificări serioase în una dintre 
cele mai importante dimensiuni ale personalităţii – cea atitudinal-relaţională, tradusă în fenomene de apatie şi 
indiferenţă accentuată faţă de ceea ce trebuie să întreprindă sau în ce priveşte relaţionarea cu cei din jur, 
atitudini de protest şi revoltă chiar faţă de noile influenţe exercitate asupra sa, toate acestea ca urmare a unei 
suite de frustrări acumulate în timp.  

• Climat familial hiperpermisiv: hiperpermisibilitatea creează în mod exagerat condiţii de apărare a co-
pilului împotriva pericolelor şi prejudiciilor. Părinţii depun mari eforturi pentru a-şi proteja copilul, a-l mena-
ja într-o manieră exagerată, grija şi activitatea părintească constituind o sferă protectoare cu pereţi multipli, 
prin care el nu mai poate singur sa iasă în societate, pentru a-şi încerca forţele proprii. Aceste forţe trebuie 
confruntate într-un cadru echilibrat, pentru a-şi putea contura dimensiunile lor reale. Una dintre consecinţele 
imediate ale exercitării influenţelor educative în manieră superprotectoare este detaşarea între imaginea de 
sine şi posibilităţile reale ale copiilor. Se pot contura atitudini de îngânfare, de supraevaluare a propriilor posi-
bilităţi, cu tendinţa de a-şi impune în faţa celorlalţi voinţa şi sistemul de păreri şi opinii în mod dominator, fără 
însă ca acestea să aibă, de cele mai multe ori, acoperire în ceea ce priveşte ansamblul de capacităţi şi aptitudini, 
experienţa de viaţă. Copiii crescuţi fără nicio constrângere, avându-i pe amândoi părinţii întotdeauna la dispozi-
ţie pentru a le satisface cea mai mică dorinţă, nu vor putea mai târziu să suporte nicio frustrare şi niciun cadru în 
care se cere disciplina. Din punct de vedere caracterial, ei devin mai ales capricioşi şi încăpăţânaţi. 

• Eşecul şcolar şi incapacitatea şcolară este o cauză a delincvenţei juvenile, o condiţie care, în prezenţa 
unor factori, face posibilă apariţia fenomenului delincvenţă, dar este şi un efect al disfuncţiilor psihosociale 
ale familiilor din care provin minorii. Totodată, eşecul şcolar este cauzat şi de faptul că unele cadre didactice 
nu găsesc întotdeauna metodele cele mai bune pentru educarea elevului. Intrarea în mediul şcolar, trecerea de 
la comunitatea afectivă a familiei la comunitatea de disciplinare a şcolii are adesea pentru copil semnificaţia 
şi proporţiile unei adevărate crize. Depinde de familie şi de cadrele didactice ca copilul să depăşească această 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2014, nr.3(73) 

Seria “{tiin\e sociale”   ISSN 1814-3199,       ISSN online 2345-1017,      p.7-14 
 

 13

criză. Insuficienta şcolarizare a minorilor este o altă cauză a inadaptibilităţii minorului. Aceasta are ca premi-
să fie atitudinea indiferentă faţă de şcoală, fie situaţia materială dificilă, opoziţia părinţilor, atragerea copilu-
lui în grupuri de prieteni cu preocupări negative. Totodată, necunoaşterea de către cadrele didactice a 
situaţiei familiale a elevilor slabi, indiferenţa faţă da aceştia, comiterea unor greşeli grave în aprecierea 
activităţii lor favorizează eşecul şcolar şi inadaptarea şcolară. 

• Insuficienţe ale grupului de prieteni şi ale modului de petrecere a timpului liber: prietenii, ca şi grupu-
rile stradale, au reprezentat în multe cazuri grupuri de socializare „negativă”, chiar de delincvenţă, pentru 
unii minori şi tineri. Aceste grupuri sunt constituite cel mai adesea din tineri proveniţi din familii cu disfunc-
ţii, tineri ce prezintă deficit de şcolarizare, eşec şcolar, neînţelegere profesională, parazitism. Asemenea gru-
puri se orientează spre comiterea unor activităţi aflate la marginea devianţei sociale, ajungând frecvent la co-
miterea infracţiunii. Grupul de prieteni în care este integrat minorul delincvent este constituit, de obicei, din 
indivizi de aceeaşi vârstă şi sex cu al minorului cercetat. De cele mai multe ori în grupul de prieteni apar in-
fractori minori sau majori, care sunt liderii grupului. Referindu-se la grupul de prieteni şi la modul în care 
acesta influenţează negativ comportamentul minorului, unii autori consideră că aceste grupuri acţionează în 
virtutea unor mecanisme de apărare, precum: „imunizarea” treptată şi progresivă împotriva tuturor sentimen-
telor tipic umane, consolidarea imaginii negative pe care delincvenţii şi-au făcut-o despre ei înşişi etc. Mino-
rul trebuie îndrumat în modul de petrecere a timpului liber. Părinţii trebuie să-l orienteze nu doar spre activi-
tăţi sportive şi distractive, ci şi spre lectura unor cărţi bune şi instructive, spectacole, expoziţii etc. Este bine 
ca minorului să i se impună o oră de întoarcere acasă seara, pentru a nu-i da posibilitatea de a folosi în de-
trimentul său timpul de odihnă. Şcoala are un rol foarte important în modul de petrecere a timpului liber, prin 
acţiunile pe care le organizează, pe care le propune elevilor. De asemenea, s-a constatat o legătură între ni-
velul de instruire şi educaţie al elevilor şi modul de petrecere a timpului liber. 

• Alcoolul şi consumul de droguri: alcoolul constituie un factor criminogen, influenţând sau chiar deter-
minând actul infracţional. Intoxicatul cu alcool este un individ superficial cu raţionament absurd, lipsit de 
voinţă şi de simţ moral. Legătura dintre alcool şi actele de violenţă este binecunoscută. O persoană consuma-
toare de alcool devine, de multe ori, agresivă, manifestând acte de violenţă în familie sau în afara ei. Unele 
persoane consumă în mod intenţionat alcool pentru a avea curajul să săvârşească acte delincvenţionale. Acest 
fapt constituie o circumstanţă agravantă. Persoanele dependente de alcool ar face orice pentru procurarea 
acestuia sau pentru a dobândi bani pe care să-l cumpere, putând ajunge la furturi sau tâlhării. Alte infracţiuni 
frecvent corelate cu consumul de alcool sunt: cerşetoria, vagabondajul, tulburarea liniştii publice sau omorul. 
Practic, o persoană intoxicată poate săvârşi orice infracţiune. Dintre toate drogurile, alcoolul este cel care are 
cea mai puternică legătură cu actul infracţional. Cauzele care determină consumul de droguri sunt multiple. 
Unele persoane trăiesc un sentiment de plictiseală, de singurătate, sunt deprimate, suferă de anumite probleme 
de comportament, nu pot face faţă problemelor din familie, şcoală. În multe situaţii drogul apare ca o soluţie 
salvatoare care le rezolvă toate greutăţile, până în ziua în care realizează că problemele lor s-au agravat, con-
ştientizând că au fost prinşi într-o capcană. Viaţa dependenţilor de droguri nu se mai desfăşoară în mod nor-
mal, ei nu mai merg la şcoală, au probleme de adaptare, nu se înţeleg cu familia. Ca să găsească bani pentru 
cumpărarea dozei sunt în stare să facă orice: să mintă, să fure, să se prostitueze, să facă trafic cu droguri sau 
chiar să omoare. Efectul substanţelor duce frecvent la o destructurare a personalităţii şi la o regresie a facul-
tăţilor de adaptare, cu atât mai mult cu cât sistemul de valori elaborat în timpul copilăriei iese din joc, iar no-
ţiunile de respect şi demnitate sunt eclipsate.                          

  În prezent, fenomenul delincvenţei juvenile este departe de a fi atins cote alarmante, dar este cert faptul 
că el reprezintă o importantă problemă socială, care trebuie să facă obiectul preocupărilor cercetătorilor şi 
factorilor cu atribuţii de socializare şi control social. Aceştia trebuie să fie conştienţi de faptul că adolescenţa 
reprezintă o etapă importantă în viaţa tânărului, caracterizată prin puternice oscilaţii şi crize interne, care-l 
fac pe minor deosebit de sensibil, dar mai ales vulnerabil la acţiunea unor factori de socializare negativă. În 
această etapă dificilă, denumită şi criză juvenilă sau vârstă dificilă, creşte independenţa tânărului în plan va-
loric, deşi, în pofida atitudinilor frecvente de bravare, dependenţa materială şi cea afectivă faţă de propria fa-
milie rămâne activă încă un timp îndelungat. Această tendinţă este exprimată de un negativism faţă de toate 
reperele din copilărie (reguli, obiceiuri, principii), dar şi de o gamă foarte largă de stridenţe şi excentricităţi: 
revolta contra interdicţiilor educative, respingerea modelelor culturale şi a normelor morale propuse de adult, 
afirmarea unor modele contestatare de conduită; în general, o oscilaţie a personalităţii între normal şi patologic. 
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Tocmai de aceea adolescentul trebuie supravegheat îndeaproape, astfel încât să se elimine factorii de risc ai 
procesului educativ şi să se asigure socializarea individului, formarea conştiinţei morale a adolescentului,  
devenind astfel cel mai dificil capitol al educaţiei. 

La această vârstă frecvente sunt conduitele care încalcă normele fie din ignoranţă, fie cu bună-ştiinţă. 
Fuga de acasă şi de la şcoală, abdicarea de la sarcinile impuse de familie şi scoală, indisciplina, antrenarea în 
anturaje dubioase, fumatul, consumul de alcool, nonconformismul în ţinută şi în limbaj sunt tot atâtea tipuri 
de comportamente care dovedesc gustul adolescentului pentru risc şi pentru aventură, înscriindu-se printre 
caracteristicile specifice acestei perioade de viaţă. Individul se află încă în stadiul de formare şi ca atare este 
deosebit de receptiv şi sensibil la acţiunile factorilor din mediul social, ceea ce conduce la concluzia că o 
asociere între aceşti factori negativi şi predispoziţia adolescentului pentru risc şi aventură poate determina 
apariţia unor conduite delincvente. Aceste manifestări nu trebuie interpretate ca elemente dominante ale unei 
atitudini delincvente în formare, ele având posibilitatea de a fi corectate sau eliminate printr-un efort susţinut 
din partea celor învestiţi cu responsabilitatea educării şi socializării pozitive a adolescenţilor (familia şi şcoa-
la, în primul rând). 

Aceste tipuri de comportamente, de la cele mai puţin grave până la infracţiuni, apar ca „normale” pentru 
tânăr, deşi percepţia acestora de către public (de către adulţi) este total opusă, considerând toate aceste fapte 
drept infracţiuni ce trebuie să intre sub incidenţa legii penale şi să fie sancţionate. Sunt ignorate astfel semni-
ficaţiile pe care le resimte adolescentul faţă de astfel de conduite, el având în vedere, pe de o parte, încerca-
rea sa de a se afirma (şi toate elementele specifice vârstei: gust pentru risc, aventură, dovedirea curajului) şi, 
pe de alta parte, lipsa sprijinului moral, conflictele cu familia sau cu educatorii şi, în general, greşelile adultului 
însumate într-un eşec al educaţiei nu trebuie trecute cu vederea. În ansamblu, aceste elemente sau motivaţii sunt 
specifice vârstei minoratului, făcând astfel deosebirea de motivaţiile antisociale ale adultului. De fapt, preocu-
parea principală ar trebui să vizeze mai mult ceea ce va deveni minorul (personalitatea lui viitoare) decât ceea 
ce a făcut (faptele comise), accentuând diferenţa faţă de adult, latura educativă în detrimentul celei punitive. 

În concluzie vom menţiona că se impune cu necesitate adoptarea unor soluţii sociale, economice, culturale 
şi legislative, care să aibă în vedere următoarele:  

a) Măsurile de prevenire şi diminuare a delincvenţei juvenile trebuie să vizeze nu doar latura legislativă, 
sancţionatorie a fenomenului, cât mai ales să aibă în vedere măsuri concrete de susţinere a familiei şi co-
pilului, prevenirea abandonului şcolar, a violenţei intrafamiliale etc., în general – acţiuni care pot dimi-
nua o serie de fenomene ce favorizează comportamentul delincvent, precum: sărăcia, şomajul, marginaliza-
rea, dar şi prevenirea prin responsabilizarea individuală şi colectivă (desfăşurarea unor programe de educaţie 
împotriva consumului de alcool şi de droguri, de învăţare a comunicării şi a deprinderilor sociale).  

b) Este necesară proiectarea unor noi modalităţi de reacţie socială care să provină nu din zona pu-
nitivă, ci din cea autentic educativă şi să vizeze aplicarea unor măsuri alternative la pedeapsa închiso-
rii. Pedepsele alternative la închisoare reprezintă nu doar aplicarea în practică a principiului intervenţiei mi-
nimale, dar şi un mijloc eficace de recuperare morală şi socială a minorilor care au comis infracţiuni. Acestea 
au în vedere un răspuns adaptat la nevoile de dezvoltare ale minorului şi în legislaţia europeană sunt deosebit 
de variate: sancţiuni verbale, mustrare, avertisment, impunerea unor reguli de conduită (a nu frecventa anu-
mite medii, localuri sau spectacole, a nu fi însoţit de anumite persoane, a nu consuma băuturi alcoolice, a nu 
frecventa anumite grupuri sau asociaţii, a nu avea în posesie anumite obiecte), supraveghere educativă înso-
ţită de asistenţă socială sau obligaţia de a urma cursuri de formare şcolară/profesională, măsuri de reparare a 
daunelor provocate victimelor şi de mediere între infractor şi acestea, realizarea unor munci în folosul co-
munităţii sau realizarea unor prestaţii economice (în favoarea instituţiilor publice sau private de interes gene-
ral), frecventarea unui centru de zi, internarea într-un centru terapeutic sau într-un centru educativ cu regim 
semideschis sau deschis. 
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