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DINAMICA MODIFICĂRILOR UNOR INDICI FIZIOLOGICI LA TINERI  

ÎN PERIOADA ÎNDEPLINIRII SERVICIULUI PUBLIC CU STATUT SPECIAL 

Vasile MATEI 

Universitatea de Stat din Moldova 
 

În prezentul articol sunt studiate, prin metoda electroencefalogramei, stările psihofiziologice la tinerii care îndepli-

nesc serviciu public cu statut special, şi anume: prin studierea amplitudinii ritmurilor biocurenţilor encefalului, întru 

elucidarea unor legităţi în activitatea funcţională, condiţionate de perioada îndeplinirii serviciului în unităţi, de trecerea 

subiecţilor investigaţiei printr-un proces educaţional şi de adaptare la noile condiţii sociale. 

Cuvinte-cheie: electroencefalogramă, amplitudinea ritmului , investigaţie, perioada de examinare, lot de tineri, 

unitate militară, medoda descriptivă. 

 

THE DYNAMICS  OF MODIFICATION OF CERTAIN PHISIOLOGICAL INDICES OF YOUNG 

PEOPLE  DURING THE DISCHARGE OF SPECIAL PUBLIC SERVICE 

This thesis contains a study that elucidates psycho physiological state of young males who carry out special public 

service by using the EEG method, namely by studying the rhythms of amplitude of encephalic biocurrents, in order to 

elucidate certain features of the functional activity, conditioned by the period of the service in the military units and 

passing of investigated subjects through an educational process and adaptation to the new educational and social 

conditions. 

Keywords: amplitude of the rhythm, investigation, period of examination, group of young people, military unit, descriptive 

method. 

 

 

Introducere 

Una dintre metodele obiective de studiere a stărilor psihofiziologice de activitate a encefalului este în-

registrarea biocurenţilor acestuia prin metoda electroencefalografiei [3; 1; 5, p.10-71, 285; 4, p.295; 6, p.238]. 

Prima electroencefalogramă (EEG) a fost înregistrată în 1913 de către V.V. Pravdici-Neminski la animale 

[7, p.139]. EEG omului cu descrierea ritmurilor de bază a fost efectuată de către psihiatrul austriac Hans Berger 

în 1928 [2, p.527-570]. 

EEG reprezintă un proces haotic, condiţionat de sumarea potenţialelor electrice, generate de milioane de 

neuroni, a căror activitate este supusă unei acţiuni sinaptice intense, dar nu se exclude faptul că şi procesele 

metabolice ce au loc în neuroni condiţionează procesul haotic reprezentat în EEG.  

Scopul acestei lucrări rezidă în studierea amplitudinii ritmurilor biocurenţilor encefalului
1
, întru elucida-

rea unor legităţi în activitatea funcţională, condiţionate de îndeplinirea serviciului în unităţi, de trecerea 

subiecţilor investigaţiei printr-un proces educaţional şi de adaptare la noile condiţii sociale. În acest scop, 

EEG ne poate oferi date obiective despre stările psihofiziologice prin care trec tinerii respectivi.  

Investigaţiile au fost efectuate în perioada unui an, cu înregistrări periodice trimestriale (rezultatele sunt 

prezentate în anexele nr.1, 2 şi 3).  

Perioada iniţială de 2 luni, pentru cercetător, nu a fost cu scop de examinare, dat fiind faptul că această 

perioadă se caracterizează prin schimbări radicale ale condiţiilor de trai şi, de la sine, provoacă stări de 

încordare psihică. Astfel, s-a examinat evoluţia amplitudinii EEG la tineri, combinată cu procesul educativ, 

care s-a desfăşurat pe parcursul următoarei perioade de serviciu. 

La investigaţii a participat un lot din 53 de tineri care au îndeplinit serviciul public cu statut special în 

perioada aprilie 2011 – aprilie 2012; din ei: 37 de tineri dintr-o unitate militară (convenţional, unitatea 1) şi 

16 din altă unitate militară (unitatea 2). Vârsta şi mediul de provenienţă a efectivului implicat în studiu sunt  

prezentate grafic în Fig.1 şi 2. 

                                                 
1
 Rezultatele, unele părţi din articol şi concluziile studiului sau anexele  pot fi folosite în cercetări sau publicaţii numai 

cu acordul în scris al autorului prezentului articol. 
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Fig.1. Caracteristica pe vârste a tinerilor investigaţi. 
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Fig.2. Caracteristica după mediul de provenienţă a tinerilor investigaţi. 

 

Metode aplicate: 

Pentru realizarea scopului, au fost trasate următoarele sarcini: 

1) efectuarea măsurărilor electroencefalografice; 

2) examinarea amplitudinii ritmului  a EEG; 

3) corelarea datelor obţinute între unităţi şi stabilirea diferenţelor. 

În cadrul Centrului medical „Neuroscan”, specializat în investigaţii electrofiziologice, s-au efectuat 

înregistrări grafice ale activităţii bioelectrice a sistemului nervos central (EEG) şi a inimii (ECG), măsurări 

antropometrice şi cardiovasculare ale tinerilor investigaţi.  

Activitatea sumară a biopotenţialului neuronilor se exprimă prin unde (ritmuri): alfa, beta, delta, teta. 

Indicii ce caracterizează aceste unde sunt: frecvenţa, amplitudinea, localizarea, simetria, reactivitatea la 

excitanţi, starea de veghe sau somn, vârsta [9, p.188], intensitatea ritmurilor pe banda înregistrată (de obicei, 

ritmul alfa), densitatea spectrală a ritmurilor etc. [14, p.282]. 

Ritmul  (alfa) este dominant la subiecţii în stare de veghe şi oscilează între 8 şi 13 Hz, cu o amplitudine 

până la 50 sau 100 µV şi cu predominarea acestuia în regiunile parietale şi occipitale. Amplitudinea ritmului 

este un parametru relativ constant al EEG subiecţilor şi se socoate: înaltă, dacă valoarea acesteia este peste 

101 µV; medie, dacă oscilează între 100-51 µV; joasă, dacă oscilează între 50-1 µV sau lipseşte – 0 µV. 

Mărimile înalte ale amplitudinii se întîlnesc la subiecţi în stare de veghe (în repaos cu ochii închişi şi în încă-

pere întunecată), iar mărimile joase sau lipsa acesteia sunt caracteristice în cazul măririi activităţii funcţionale a 

encefalului (încordare a atenţiei, activitate intelectual-psihică intensă), fiind însoţite de o activitate neregulară 

şi de o frecvenţă mărită a ritmului [11, p.47]. 

Ritmul  (beta), cu frecvenţă de peste 13 Hz (14-30 Hz) şi amplitudinea de 20-25 µV, apare la trecerea de 

la starea de repaos la activitatea fizică, la recepţionarea informaţiei şi la activitatea intelectuală. Ritmul  este 

predominant în regiunile frontale ale encefalului. Amplitudinea este considerată: înaltă, dacă oscilaţia obţine 

cote de peste 15 µV; medie, cu 10-15 µV; joasă,  cu 9-1µV sau lipseşte, dacă valoarea are cota 0 µV.  
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Ritmul  (delta), cu frecvenţă sub 3,5 Hz şi amplitudinea 100-300 µV, se constată în stare de veghe şi de-

notă o scădere a activităţii funcţionale a encefalului [11, p.47]. 

Ritmul  (theta), cu frecvenţa de 4 şi 7 Hz şi amplitudinea de 100-150 µV, se constată în timpul somnului. 

În normă, în stare de veghe, ultimele 2 ritmuri nu se manifestă, cu excepţia scoarţei hipocampului, unde 

domină  ritmul [10].  

La vârsta de 15-20 de ani caracteristicile EEG devin stabile, cu modificări neesenţiale ale ritmului  în 

zona occipitală, care păstrează o frecvenţă medie de 10 Hz, amplitudinea fiind mai joasă decât la vârsta pre-

cedentă cu o asimetrie, care puţin depăşeşte 20% din cota emisferei nondominante, hiperventilaţia activă 

fiind constatată la cca 20% din cazuri [9, p.190].  

În conformitate cu recomandările Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Encefalografie şi Neurofizio-

logie Clinică (IFSECN, International Federaţion of Societies for Electroencephalography and Clinical 

Neurophysiology. Recommendations for the practice af clinical neurophysiology, 1983), documentul de bază 

al electroencefalogramei îl reprezintă concluzia clinico-encefalografică, înscrisă de specialist, cu respectarea 

unor reguli şi a terminologiei din înscriere [11, p.47]. 

La prelucrarea datelor obţinute în studiu s-a folosit metoda descriptivă a EEG şi interpretativă, cerută de 

Federaţia Internaţională a Societăţilor de Encefalografie şi Neurofiziologie Clinică, iar pentru a evidenţia 

anumite caracteristici a fost analizată amplitudinea ritmului . 

Pentru determinarea unor particularităţi de personalitate, s-a folosit formularul de bază A al chestionarului 

de personalitate (H.Eisenck), acesta fiind adaptat pentru Republica Moldova la Institutul de Ştiinţe Pedago-

gice şi Psihologice [8, p.15-21]. 

Chestionarul conţine 57 de întrebări, dând posibilitatea examinării unor factori de personalitate şi a crite-

riului sincerităţii răspunsurilor, precum: 

 extroversiunea-introversiunea – un factor bipolar, ale cărui extreme caracterizează orientarea persona-

lităţii la lumea exterioară (extroversiunea) sau subiectivă/interioară (introversiunea). Extroverţii sunt comu-

nicabili, impulsivi, cu un comportament labil, au iniţiativă, impersistenţi şi foarte adaptabili social, iar intro-

verţii sunt rezervaţi, pasivi, nesociabili, greu adaptabili la mediul social şi cu tendinţă spre autoanaliză; 

 neurotismul – un factor bipolar, ale cărui extreme corespund nivelului stabilităţii emoţionale, anxietăţii. 

La un pol sunt persoanele stabile emoţional, adaptabile, iar la celălalt – extrem nestabile emoţional, nonadap-

tabile, neurotice. 

La corelarea cotelor obţinute, la ambii factori se determină temperamentul persoanei [12, p.188]. Rezul-

tatele obţinute referitor la temperamentul tinerilor supuşi examinării sunt prezentate grafic în figura de mai jos: 
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Fig.3. Caracteristica pe temperamente a tinerilor investigaţi. 

 

Rezultate obţinute şi discuţii 

Rezultatele statistice ale investigaţiei denotă următoarele cote ale amplitudinii ritmului  la subiecţii 

investigaţi (Anexa nr.1), din unitatea 1:  

investigaţia 1:  – activitatea lipseşte la 9 subiecţi (24,3%); 

   – activitate scăzută la 10 subiecţi (27%); 

   – activitate medie (normă) la 10 subiecţi (27%); 

   – activitate înaltă la 8 subiecţi (21,6%). 
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investigaţia II:  – activitatea lipseşte la 8 subiecţi (21,6%); 

   – activitate scăzută la 5 subiecţi (13,5%); 

   – activitate medie (normă) la 9 subiecţi (24,3%); 

   – activitate înaltă la 15 subiecţi (40,5%). 

investigaţia III:  – activitatea lipseşte la 14 subiecţi (37,8%); 

   – activitate scăzută la 13 subiecţi (35,1%); 

   – activitate medie (normă) la 3 subiecţi (8,1%); 

   – activitate înaltă la 7 subiecţi (18,9%). 

investigaţia IV: – activitatea lipseşte la 13 subiecţi (35,1%); 

   – activitate scăzută la 9 subiecţi (24,3%); 

   – activitate medie (normă) la 8 subiecţi (21%); 

   – activitate înaltă la 7 subiecţi (18,9%). 

Datele procentuale, atât pentru prima, cât şi pentru a doua unitate, au fost rotunjite până la zecimi de 

unitate. 

Exprimînd grafic rezultatele investigaţiilor din prima unitate (fig.4), conchidem că în trimestrele III şi IV 

amplitudinea ritmului  (sumară), care lipseşte sau este minimă, prevalează faţă de celelalte trimestre (I şi 

II). Necătînd la aceasta, sumînd numărul de subiecţi al căror amplitudine a ritmului  este scăzut, sau la care 

lipseşte din trimestrele I şi II, se obţin de asemenea cote de pînă la 40% din totalul tinerilor investigaţi.  
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Fig.4. Rezultatele investigaţiilor din prima unitate. 

 

Rezultatele statistice ale investigaţiei denotă următoarele variante ale amplitudinii ritmului  la subiecţii 

investigaţi (Anexa nr.1) din unitatea 2: 

investigaţia I:  – activitatea lipseşte la 2 subiecţi (12,5%); 

   – activitate scăzută la 10 subiecţi (62,5%); 

   – activitate medie (normă) la 2 subiecţi (12,5%); 

   – activitate înaltă la 2 subiecţi (12,5%). 

investigaţia II:  – activitatea lipseşte la 0 subiecţi (0,0%); 

   – activitate scăzută la 3 subiecţi (18,8%); 

   – activitate medie (normă) la 9 subiecţi (56,3%); 

   – activitate înaltă la 4 subiecţi (25,0%). 

investigaţia III:  – activitatea lipseşte la 2 subiecţi (12,5%); 

   – activitate scăzută la 9 subiecţi (56,3%); 

   – activitate medie (normă) la 1 subiecţi (6,3%); 

   – activitate înaltă la 4 subiecţi (25,0%). 

investigaţia IV: – activitatea lipseşte la 1 subiecţi (6,3%); 

   – activitate scăzută la 4 subiecţi (25,0%); 

   – activitate medie (normă) la 8 subiecţi (50%); 

   – activitate înaltă la 3 subiecţi (18,8%). 
 

Exprimând grafic rezultatele sumare ale investigaţiilor din a doua unitate (Fig.5), s-a stabilit că în trimes-

trele I şi III amplitudinea ritmului , care lipseşte sau este scăzut, prevalează faţă de celelalte trimestre. 
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Numărul de subiecţi la care amplitudinea ritmului  lipseşte sau este scăzută în trimestrele II şi IV constituie 

până la 20% din totalul celor investigaţi.  
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Fig.5. Rezultatele investigaţiilor din a doua unitate. 

 

Concluzii 

Caracteristica biocurenţilor encefalului la subiecţii examinaţi diferă în dependenţă de perioada de exa-

minare, precum şi de misiunea unităţii.  

Caracteristica comună a amplitudinii sumare (joase şi lipsa ei) în ambele unităţi s-a stabilit în trimestrul III 

de îndeplinire a serviciului. 
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Anexa nr.1 

DIAGRAMA MODIFICĂRILOR AMPLITUDINII ÎNREGISTRATE LA SUBIECŢII INVESTIGAŢI 
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