
Adolescenții își împart timpul în mod aproape egal între școală, online, familie și prieteni, și 
dormit. Petrecând astfel un sfert din timpul lor online, 9 din 10 tineri folosesc una dintre rețelele 
de socializare zilnic. Cu toate că susțin că sunt la curent cu riscurile la care se expun, majoritatea 
adolescenților practică în mod curent activități printre cele mai riscante: trimit poze, se întâlnesc 
cu persoane întâlnite online, și accesează conținut pornografic. Astfel că întrebarea despre cât știu 
în realitate adolescenții despre riscurile la care sunt expuși apare în mod firesc.

Pentru a afla răspunsul la astfel de întrebări, inclusiv cât de pregătiți sunt părinții, profesorii și 
specialiștii care lucrează cu adolescenții pentru a le oferi ajutor și îndrumare la nevoie, asociația 
Ave Copiii a inițiat un studiu de evaluare a riscului în rândul adolescenților și tinerilor din Chișinău. 
Studiul a fost efectuat de  și a beneficiat de sprijinul Direcției Municipale Magenta Consulting
pentru Protecția Drepturilor Copilului -  și al .DMPDC Fundației Oak

Studiul analizează calitativ principalele aspecte ale vieții adolescenților (sănătatea, relațiile 
familiale, educația și orientarea profesională, siguranța și securitatea), opiniile lor despre 
riscurile la care sunt expuși în cea mai provocatoare vârstă. Pe baza studiului au fost elaborate 
recomandări care, odată aplicate, ar contribui la scăderea gradului de vulnerabilitate în rândul 
tinerilor din Chișinău.

ADOLESCENŢĂ FĂRĂ RISCURI
în Chișinău

http://avecopiii.md/
http://consulting.md/
http://dmpdc.md/
http://www.oakfnd.org/index.html
http://www.oakfnd.org/index.html


Conform studiului, sănătatea tinerilor este afectată de regimul alimentar nesănătos, 
sedentarismul, și consumul de alcool și tutun. Adolescenții din Chișinău au obiceiuri alimentare 
nesănătoase, și mulți sar peste micul dejun, consumând în schimb dulciuri și grăsimi procesate 
(fast food). La prânz, elevii și studenții pot mânca gratis în cantină un meniu în care guvernul 
investește în medie 15,33 lei/zi/masă. Cu toate acestea, adolescenții nu frecventează cantina 
motivând că meniul oferit nu este nici gustos, nici variat, părere cu care sunt de acord și parte din 
profesori.

În ultimii ani, rata obezității în rândul adolescenților moldoveni a crescut. Pentru a pierde din 
greutate, majoritatea tinerilor optează să mănânce mai puțin, și foarte puțini să practice un sport. 
În general, adolescenții se limitează la activittățile fizice practicate pe parcursul orelor de 
educație fizică. Profesorii au observat că cei care practică sportul se informează mai mult despre 
alimentația corectă, au obiceiuri alimentare mai sănătoase, și sunt mai receptivi la informațiile 
despre acest subiect.

Printre obiceiurile nesănătoase întâlnite frecvent la adolescenți este consumul de tutun și alcool. 
Pentru că fumatul este perceput ca fiind în vogă, mulți adolescenți îl încearcă înainte de 14 ani. 
Aceasta și pentru că tutunul este un produs ușor accesibil minorilor, procurat în special din unități 
comerciale mici. Ușor accesibil adolescenților este și alcoolul, astfel încât majoritatea au 
confirmat consumul înainte de a atinge majoratul (1/3 adolescenți ating starea de ebrietate până 
la vârsta de 18 ani).

Un subiect încă sensibil, sănătatea reproductivă se predă în școală începând cu vârsta de 14 ani, cu 
toate că adolescenții devin activi sexuali cu doar 1 an mai târziu. Timpul scurt rămas pentru 
educare face ca atât profesorii, cât și adolescenții, să fie de părere că educația sexuală ar trebui 
inclusă în metodologia claselor mai mici. Orele pe tema sexualității incluse în actuala programă 
școlară sunt dificil de predat, profesorilor lipsindu-le instruirea metodologică necesară.
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În țara noastră, modul de relaționare în familie continuă să fie unul tradițional, în care mama are 
un rol mai activ în viața adolescenților decât tatăl. Relațiile dintre părinții și copiii devin 
tensionate la 15-16 ani, vârstă la care adolescenții se înțeleg cel mai prost cu părinții. Cu toate că 
în prezent sistemul asistenței sociale include evenimente și activități de consiliere parentală cu 
scop informativ organizate pentru părinți și copiii, atât îngrijitorii cât și specialiștii consideră că 
acestea nu sunt suficiente. 

Relațiile familiale sunt afectate de un fenomen care a luat amploare în ultimii ani în țara noastră – 
migrația forței de muncă. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, 1 din 6 copii din Moldova 
este crescut de rude, părinții lui fiind plecați la muncă în străinătate. Cu toate acestea, nivelul de 
conștientizare a necesității instituirii tutelei sau curatelei este redus, puțini adolescenți rămași 
în țară având un tutore sau curator legal.
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O mare parte a adolescenților nu sunt satisfăcuți de calitatea studiilor care le sunt oferite. Cea 
mai mare problemă a învățământului actual pare a fi programa încărcată, predarea în exces a 
materialului teoretic lăsând puțin timp la dispoziția adolescenților pentru autodezvoltare și 
activități extra curriculare. Pe lângă timpul liber redus, la inactivitatea adolescenților mai 
contribuie și lipsa informațiilor despre activități alternative (despre voluntariat, de exemplu), 
situația financiară precară a familiei, și lipsa motivației.

Atunci când sunt întrebați de planurile de viitor, absolvenții instituțiilor de învățământ secundar 
(liceu și școală tehnică) sunt mai puțin hotărâți ce carieră să aleagă decât adolescenții care încă 
frecventează aceste instituții. Este posibil ca la aceasta să fi contribuit succesul programelor de 
orientare profesională  predate la educația civică în ultimii ani.

Adolescenții au dept de muncă începând cu vârsta de 16 ani, un lucru perceput ca fiind pozitiv de 
către toate segmentele de respondenți care au participat la acest studiu. Se consideră că munca 
și mediul profesional dezvoltă abilități importante pentu carieră, servesc drept orientare 
profesională, și reduc din gama de riscuri la care sunt expuși adolescenții pe piața muncii.
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Exceptând prietenii și familia, adolescenții cer foarte rar ajutor atunci când au probleme. De 
altfel, adolescenților le este dificil să numească servicii la care pot apela în municipiu. Cele mai 
cunoscute din serviciile care acordă asistență socială (Telefonul Copilului, DMPDC, și centrele de 
consiliere) își îndreaptă atenția spre copiii și tinerii aflați în situații vulnerabile. Ca alternativă, 
psihologul este și el abordat doar în cazuri extreme de către adolescenți.

În afară de școală, adolescenții petrec cel mai mult timp online, pentru a comunica prin 
intermediul rețelelor de socializare și al aplicațiilor de tip chat, și, mai puțin, pentru a-și pregăti 
temele. Deși majoritatea lor spun că cunosc riscurile navigării pe internet, la o cercetare mai 
atentă se observă că: trimit poze, întâlnesc persoane cunoscute online, primesc propuneri 
indecente și accesează conținut pornografic.

Conform datelor oferite de serviciile sociale, 76% copiii 2-14 ani au fost supuși la diverse forme de 
pedeapsă violentă, total din care 48% au fost supuși pedepsei fizice, și 69% au fost supuși 

1agresiunii psihologice . Deși cel mai răspândit tip de abuz este abuzul psihologic, acesta nu este 
perceput drept o problemă sau un tip de violență care trebuie raportată. Minorii sunt cel mai ales 
victime ale violenței domestice și ale accidentelor rutiere.
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1. date din studiul Mecanismul de monitorizare a implementării actelor intersectoriale și sectoriale în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței, neglijării, exploatării și traficului copilului: provocări și perspective, CNPAC 2017
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RECOMANDĂRI

Ÿ campanii de promovare a alimentației sănătoase în rândul tinerilor și familiei
Ÿ acțiuni de promovare a sportului printre adolescenți
Ÿ aplicarea 100% a obligativității de a prezenta actul de identitate la cumpărarea de alcool și tutun, conform 

legislației în vigoare care interzice vânzarea accestora minorilor sub 18 ani
Ÿ predarea educației sexuale în școli începând cu o vârsta mai mică de 14 ani

Ÿ consiliere psihologică și familială specializată pe facilitarea relațiilor dintre îngrijitori și adolescenți
Ÿ organizarea unor activități educative pentru adolescenți pe tema relațiilor familiei sănătoase
Ÿ crearea unui grup intersectorial (Ministerul Educației cu Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei) care să dezvolte servicii de asistență pentru părinți sub forma consilierii parentale
Ÿ colaborarea mai intensă între instituțiile de învățământ și DMPDC în privința evidenței copiilor cu părinți 

absenți

Ÿ echilibrarea proporției teorie/practică în programa școlară, prin creșterea numărului de ore destinate 
activităților practice

Ÿ dezvoltarea abilităților de gestionare a timpului și a stresului la adolescenți
Ÿ promovarea voluntariatului ca activitate extrașcolară
Ÿ organizarea unor evenimente de tip "ziua ușilor deschise" la instituții de învățământ și la 

întreprinderi/companii, și a unor vizite ale angajaților din întreprinderi private și autorități publice în școli

Ÿ campanii de informare și sensibilizare a publicului față de abuz și responsabilitatea pe care o are de a 
raporta abuzul

Ÿ sesiuni de comunicare pe tema psiho-profilaxiei pentru adolescenți
Ÿ instituirea unor servicii de asistență și centre comunitare centrate pe adolescenții provenind din medii 

non-vulnerabile
Ÿ elaborarea unei strategii ministeriale de îmbunătățire a serviciilor de asistență psihologică a adolescenților 

și copiilor
Ÿ crearea unor campanii de educare a adolescenților despre riscurile navigării pe internet
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Adolescență fără riscuri în municipiul Chișinău, studiu calitativ făcut de Magenta Consulting 
pentru asociația Ave Copiii, Chișinău 2017

Mulțumim Fundației Oak și Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului 
(DMPDC).

Pentru informații suplimentare despre aceast material, vă rugam contactați 
aschiuta@avecopiii.md

www.avecopiii.md


