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REZUMAT 

 

Conceptul de valoarea aparţine acelor concepte care nu pot fi 

eliminate din viaţa indivizilor şi nici din analiza ştiinţifică, dar care nu poate 

fi definit cu precizie şi care capătă înţelesuri/sensuri diferite în funcţie de 

contextul în care este utilizat. 

Lucrarea de faţă porneşte de la dorinţa de  a cerceta în amănunt şi 

de a identifica setul de valori al unui grup de tineri dar şi a modului în care 

aceştia s-ar putea comporta în anumite situaţii. Grupul analizat se poate 

localiza în  zona Moldovei, această zonă fiind amplasată în partea de Nord-

Est a României (cunoscută de altfel în cadrul Uniunii Europene ca fiind cea 

mai săracă şi mai puţin dezvoltată zonă a acesteia). 

Primele patru capitole reprezintă fundamentul teoretic al tezei 

noastre, cu ajutorul cărora am reuşit să construim şi să analizăm studiul de 

caz.  

Capitolul I Introducere în sfera valorilor, atitudinilor şi normelor 

sociale prezintă delimitările conceptuale ale noţiunii de valoare socială şi 

clasificările cele mai importante realizate până în acest moment de 

cercetătorii domeniului. Scopul nostru a fost de a creiona universul vast al 

acestul subiect. 

A vorbi despre valori a fost şi va rămâne o întreprindere deosebit 

de dificilă, date fiind conotaţiile diferite pe care variatele ramuri ale ştiinţei 

le conferă termenului şi care sunt mai apoi propagate în limbajul comun. Cel 

mai răspândit sens este cel dat de ştiinţele umane. În estetică, filosofie şi 

literatură, termenul tinde să aibă un sens normativ. Valorile devin criterii  pe 

baza cărora oamenii şi colectivităţile fac distincţia dintre bine şi rău, dintre 

frumos şi urât, dintre dezirabil şi indezirabil. 
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Valorile unui individ sau ale unei colectivităţi nu sunt izolate, 

juxtapuse sau în dezordine. Dimpotrivă, ele sunt legate unele de altele, 

interdependete, ceea ce determină formarea unui sistem de valori. Când o 

valoare nouă este adoptată sau împroprietărită de indivizi sau o alta este 

pierdută, când se întăreşte o valoare sau este slăbită, tot sistemul este afectat. 

 Sistemul de valori este relativ stabil, însă el se poate modifica 

prin schimbarea ierarhiilor valorice, prin schimbarea priorităţilor valorilor, 

unele fiind mai importante decât altele. Stabilitatea valorilor este însă 

superioară celei a atitudinilor, care se modifică mai uşor, fiind determinate de 

seturi diferite de valori, nu neaparat centrale. De asemenea, diferenţa dintre 

actorii sociali provine nu doar din conţinutul acestor sisteme, ci şi din modul 

în care sunt ordonate valorile lor.
1
 

M. Rokeach realizează distincţia dintre valoare şi interes în 

următorul fel: „Un interes este doar una dintre manifestările valorii şi prin 

urmare, are doar câteva dintre atribuţiile acesteia. Un interes poate ghida 

acţiuni, poate servii funcţiilor de adaptare, cunoaştere şi actualizare a eului. 

Dar interesul nu este clasificabil ca un mod ideal de comportament sau stare 

ultimă  a existenţei. Ar fi dificil de argumentat că un interes este un standard 

sau că are caracter de „trebuie” ” .
2
 

Tot în acest capitol am ales să prezentăm şi relaţia dintre valori şi 

atitudini, reprezentările sociale şi rolul lor în formarea şi menţinerea valorilor 

sociale. De asemenea, am facut o trecere de la conceptul de valoare la cel de 

normă socială, am analizat dinamica valorilor şi am prezentat şi proprietăţile 

acestora. 

Nu puteam să trecem mai departe în studiul nostru dacă nu 

prezentam succint şi cele mai importante teorii care explică valorile sociale: 

                                                 
1
 R. Rezsohazy, Sociologia valorilor, Editura Insitutului European, Iaşi, 2010, p. 17. 

2
 M. Rokeach, The nature of human values, Editura Free Press, New York, 1973, p. 20. 
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Teoria modernizării şi postmodernizării, Teoria celor cinci dimensiuni ale 

culturii, Teoria intervalurilor sociale. 

Capitolul II Cultura şi importanţa ei în crearea, menţinerea şi 

transmiterea valorilor debutează cu o introducere în domeniul culturii, care 

face trecerea de la studiul teoretic al valorilor la analiza culturii din punct de 

vedere sociologic. Pentru început, am ales să facem o delimitare conceptuală 

a termenului de cultură şi să analizăm dinamica culturală. Capitolul continuă 

cu prezentarea caracteristicilor culturii, a diferenţelor culturale şi corelaţia 

dintre cultură şi sistemul de valori.  

Perspectiva sociologică asupra culturii implică, în mod necesar, 

dimensiunea axiologică a culturii. Transformarea valorilor culturale în 

bunuri culturale şi raportarea lor la baza economică şi la tipul de relaţii 

socio-economice pe care se dezvoltă nu pot fi analizate decât într-o 

perspectivă socio-axiologică. 

Lumea valorilor, sistemele de valori, judecăţile de valoare, 

criteriul şi idealul valoric, scala de valori al unei societăţi şi al unui regim 

sunt categorii axiologice care permit nu numai analize ale dinamicii culturii, 

dar şi clasificări ale valorilor culturale de tip specific: economice, politice, 

morale, estetice, juridice, istorice.
3
 

Capitolul III Familia, primul grup de formare al valorilor şi de 

învăţare al comportamentelor sociale ne introduce în domeniul sociologiei 

familie prin prezentarea celor mai importante tipuri de familie (familia 

nucleu, familia extinsă, familia monoparentală, concubinajul, familia 

reîntregită). De asemenea, ni s-a părut relevant să menţionăm în cadrul 

acestui capitol şi funcţiile pe care le are familia (funcţia biologică, funcţia 

economică, funcţia pedagogică, educativă şi morală a familiei) şi să facem în 

                                                 
3
 Aurelian Bondrea, Sociologia culturii, Editura Fundaţiei România de mâine, Ediţia aV-a, 

Bucureşti, 2006, p 26. 
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acelaşi timp şi o analiză asupra normelor şi valorilor din cadrul familiei.  

În Capitolul IV Sociopsihologia tinerilor şi a comportamentelor 

sociale analizăm problematica vârstei ca atribut social de catalogare a 

indivizilor în societate. De asemenea, am introdus o prezentare generală a 

tinereţii, o prezentare a dezvoltării psihice a tinerilor şi evoluţia valorilor 

sociale. În ultima parte a capitolui am dezbătut problematica 

comportamentului social prin definirea noţiunii de comportament şi 

prezentarea a două timpuri de comportament care ni s-au părut relevante 

pentru cercetarea noastră viitoare: comportamentul prosocial şi cel 

antisocial. 

Capitolul V a fost intitulat  Metodologia cercetării sociologice a 

valorilor şi comportamentelor tinerilor. În interiorul acestui capitol întâlnim 

motivaţia alegerii temei, obiectivele cercetării, ipotezele de la care am plecat 

în cercetarea valorilor, analiza populaţiei ce urma a fi analizată şi modalitatea 

de eşantionare. De asemenea, având în vedere complexitatea subiectului, am 

introdus şi un subcapitol în care explicăm limitele cercetării şi nu în ultimul 

rând metodele şi tehnicile utilizate în cercetare: documentarea, observaţia şi 

chestionarul. 

Pentru această cercetare doctorală au fost aplicate 105 grile de 

evaluare a valorilor (prima testare din decembrie 2014), 109 chestionare 

aplicate studenţilor de anul I de la specializările Asistenţă Sociale, Sociologie 

şi Resurse Umane(centralizate cu ajutorul Word Excel şi analizate cu acelaşi 

program) şi 472 chestionare aplicate online cu ajutorul Google Forms 

(centralizate tot de acest program).   

Când ne-am decis să abordăm această temă am plecăt de la 

următoarele obiective: 

 Creionarea sistemului valoric al tinerilor din cadrul 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de 
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Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice; 

 Observarea dinamicii valorilor sociale pe o perioadă de  trei 

ani consecutivi: prima cercetare a valorilor a avut loc în 

Decembrie 2014, a doua în Decembrie 2015 iar a treia în Mai 

2016. 

 Un alt obiectiv important al cercetării noastre a fost analiza 

comportamentului declarat în anumite situaţii date (atât 

pozitive cât şi negative). 

De asemenea, aceastea sunt ipotezele pe care le-am enunţat la 

începutul cercetării noastre iar la final vom observa care se confirmă şi care 

nu: 

1) Tinerii fac parte din mai multe grupuri, iar sistemul de valori 

se formează multidirecţional. 

2) Valorile tinerilor sunt primite de la familie iar cea mai 

importantă este „Respectul/Bunl simt/Stima” urmat de 

„Iubire/Dragoste/Afecţiune”. Totodată, familia este cea care 

se bucură de cel mai înalt grad de încredere şi care 

influenţează alegerea carierei tinerilor. 

3) „Credinţa în Dumnezeu” ocupă un loc fruntaş în sistemul de 

valori al tinerilor, aceştia mergând la biserică într-o proporţie 

mare. 

4) Modelele prezentate în mass-media oferă o imagine 

distorsionată asupra ideii de reuşită în viaţă iar tinerii nu sunt 

influenţaţi de aceste modele. 

5) Având în vedere că cercetarea a fost realizată în cadrul unei 

facultăţi, tinerii noştrii activează într-o proporţie foarte mare 

în cadrul organizaţiilor non-guvernamentale cu profile sociale. 

6) Fenomele deviante de consum de droguri şi de alcool se 
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realizează în cadrul grupurilor de prieteni şi sunt recunoscute 

fără probleme de tinerii chestionaţi.  

Capitolul VI „Analiza şi interpretarea sociologică a datelor” 

prezintă pe rând rezultatele obţinute în cele trei cercetări realizate pe 

parcursul celor trei ani de studii doctorale. 

 Prima testare a valorilor sociale s-a concretizat prin aplicarea 

unei grile de evaluare a valorilor sociale unui număr de 105 studenţi de anul I 

a Facultăţii de Filosofie şi Știinţe Social-Politice, specializarea Asistenţă 

Socială. Concluziile acestei prime etape ale cercetării au fost publicate în 

articolul „Social Values among Young Generation. The Values System of 

Futur Social Workers” în volumul Lumen : Rethinking Social Action Core 

Values, editat şi coordonat de Antonio Sandu, Ana Frunză (şi alţii), Editura 

Medimond Monduzii International Proceedings Division, Italia, 2016. Pentru 

centralizarea şi analiza răspunsurilor am utilizat Programul Excell al 

pachetului Mirosoft Office. Datele centralizate au fost prezentate sub forma 

unui tabel iar în dreptul fiecărei valori se afla frecvenţa pe care a obţinut-o. 

A doua cercetarea a venit în continuarea celei dintâi, cuprinzând 

grila pe care am aplicat-o cu un an înainte şi câteva întrebări preluate şi 

cosmetizate din European Values Study, chestionar aplicat în anul 1999 în 

România de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii. La această etapă 

au luat parte 109 studenţi, aflaţi în anul I de studiu, specializările Asistenţă 

Socială, Sociologie şi Resurse Umane. Un singur student nu a fost introdus 

în cercetarea noastră deoarece depăşise vârsta de 35 de ani. 

Nivelul de încredere a fost cel de 95%, procentul de 50%, 

populaţia totală a fost de 2086 de studenţi (număr obţinut din datele oficiale 

obţinute din partea facultăţii). Eroare de eşantionare a fost de 9.14%. Pentru 

centralizarea şi analiza răspunsurilor am utilizat Programul Excell al 

pachetului Mirosoft Office şi pentru prezentarea rezultatelor am utilizat 
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tabele şi grafice. 

Ultima parte a certecării s-a realizat în perioada mai-iunie 2016 

pe un număr de 471 de studenţi de la toate cele şapte specializări ale 

Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din cadrul Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

 Nivelul de încredere a fost cel de 95%, procentul de 50%, 

poulaţia totală a fost de 2086 de studenţi (număr obţinut din datele oficiale 

obţinute din partea facultăţii), din care am realizat un eşantion reprezentativ 

de 471 de chestionare completate. Eroare de eşantionare a fost calculată cu 

ajutorul unui program (Anexa V) şi a fost de 3.96%. Chestionarul a fost 

aplicat cu ajutorul Google Forms
4
 luând legătura cu fiecare student care a 

completat chestionarul. Centralizarea datelor a fost posibilă tot cu ajutorul 

Google Forms iar pentru prezentarea datelor am ales să utilizăm grafice şi 

tabele. Toate cele trei cercetări au un element comun şi anume grila de 

evaluare a valorilor sociale (ANEXA I) pentru a verifica dinamica valorilor 

pe parcursul celor trei ani de studiu. 

Lumea contemporană, prin complexitatea şi prin ritmul său alert 

impus schimbării, prin noutăţile pe care le descoperă şi le prognozează pune 

în faţa oamenilor de toate vârstele noi şi noi probleme de ordin economic, 

cultural, ştiinţific dar şi educativ. Acestei societăţi în care uzura 

informaţională este tot mai rapidă trebuie să-i facă faţă tânărul zilelor 

noastre. Aceştia trebuie să înveţe să se adapteze exploziei informaţionale a 

viitorului, unei societăţi în care computerul  şi tehnologia în general domină 

toate sfere de activitate, în care explorarea spaţiului cosmic devine o 

necesitate, în care conflictele sociale sunt tot mai numeroase şi mai profunde. 

Valorile sunt realităţi latente, lăuntrice indivizilor dar şi 

                                                 
4
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBXo9q1b54MG-

xxpyfgpvQmqvE6ReEAYV9BGS9LKvKTNhLXQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBXo9q1b54MG-xxpyfgpvQmqvE6ReEAYV9BGS9LKvKTNhLXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBXo9q1b54MG-xxpyfgpvQmqvE6ReEAYV9BGS9LKvKTNhLXQ/viewform
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determinate social, suficient de stabile în timp, care direcţionează atitudinile, 

comportamentele şi opiniile. Ele se constituie în sisteme consistente de 

valori, susţinându-se una pe cealaltă şi determinând alegerile pe care oamenii 

le fac în orice moment. Ele determină modul de structurare a societăţii, 

modul de formare şi organizare a familiei, relaţiile sociale, relaţiile din 

interiorul organizaţiilor, funcţionarea instituţiilor. Instituţiile, regulile nu sunt 

altceva decât o transpunere în practică a valorilor comune dominante la 

nivelul societăţii sau comunităţii respective.  

Modul în care valorile se structurează şi tipul acestora sunt 

influenţate şi influenţează dezvoltarea socială. În construcţia modului lor de 

existenţă şi în relaţionarea cu mediul natural, societăţile depind de valorile 

sociale dominante, element fundamental al mixului culturii. Teoria 

contemporană cea mai influentă în studiul valorilor (Inglehart) asună în 

substrat înlocuirea valorilor materialiste, dominante în societăţile moderne, 

cu cele postmaterialiste. Schimbarea determină şi este determinată de 

schimbări structurale importante ale societăţilor, implicând 

postindustrialismul, postfondismul, îmbătrânirea demografică, procesul 

tehnic, creşterea duratei şi a accesului la educaţie şcolară, creşterea 

eficienţei. 

Din analiza cercetării noastre decurg câteva informaţii relevante 

în conturarea cât mai exactă a profilul axiologic şi comportamental al 

tinerilor analizaţî. Rezultatele prezentate în această lucrare trebuie tratate cu 

prudenţă, lucrarea nefiind concepută pentru a oferii o imagine a tânărului în 

general, ci mai degrabă, ne concentrăm să oferim o imagine a tânărului 

(student al domeniului socio-uman). Timpul şi continuarea cercetărilor vor 

dovendii dacă aceste rezultate se întâlnesc şi la alte categorii de tineri. 

Sintetizând, dorim să facem o trecere în revistă a celor mai 

importante elemente pe care lucrarea noastră le prezintă: 
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 Familia se dovedeşte a fi cea mai importantă pentru tinerii 

analizaţi, depăşind acest grup social cu mult gradul de 

încredere al prietenilor. De asemenea, având în vedere că se 

bucur de un înalt grad de încedere din partea acestora, ea este 

şi responsabilă pentru crearea valorilor fundamentale, 

valori ce se regăsesc în sistemul valoric al tinerilor. 

 Chiar dacă trăiesc în cea mai săracă regiune a Europei, tinerii 

nu percep starea lor financiară ca fiind precară, arătându-

se destul de mulţumiţi de nivelul la care se află. 

 Drogurile şi consumul de droguri este un fenoment cu o 

largă răspândire în rândul tinerilor dar această informaţie 

a putut fi introdusă în lucrare la nivel neoficial. În momentul 

în care a fost necesar să răspundă în scris la întrebările legate 

de consumul de droguri, mulţi dintre subiecţi au decis să nu 

recunoască oficial că sunt consumatori de droguri, ceea ce 

consumă sau circumstanţele în care se produce consumul de 

produse stupefiante, probabil din frica de a fi judecaţi de alte 

persoane care ar putea consulta această cercetare. 

 Alcoolul şi consumul de alcool nu mai este considerat de 

tineri ca un comportament deviant, acesta făcând parte din 

cotidian dar respind ideea de a fi vecini cu oameni care 

consumă alcool în cantităţi mari. 

 Tinerii noştii sunt toleranţa cu emigranţii dar intoleranţi 

cu homosexualii. 

 Chiar dacă cei mai mulţi şi-au declarat apartenenţa religioasă, 

cei mai mulţi tineri merg la biserică le cele mai importante 

evenimente şi sărbători religioase. O explicaţie probabilă ar 

fi că biserica (mai ales Biserica Ortodoxă) nu este atât de 
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mult îndreptată către atragerea tinerilor şi nu adaptează 

subiectul predicilor la interesele lor cotidiene.  

 Tinerii nu sunt implicaţi foarte activ în viaţa politică şi nu 

îşi doresc să participe la foarte multe activităţi cu caracter 

politic. Poate că ar trebui familia şi şcoala să fie mai 

preocupate de formarea unei culturi politice.   

 La nivel declarativ, tinerii studiaţi au un comportament 

prosocial, singurul comportament antisocial pe care am 

reuşit să-l identificăm a fost consumul de droguri.  

 Consumul de alcool este înregistrat în limite normale, 

fiind o activitate recreativă. Cei mai mulţi tineri consumă 

alcool o dată pe lună sau  de până la trei ori pe lună iar 

circumstanţele predilecte în care alcoolul sunt petrecerile şi 

ca modalitate de petrecere a timpului liber în compania 

prietenilor. 

 Universul valoric al tinerilor se poate vedea că nu este 

influenţat semnificativ de grupul de prieteni/ de egali, această 

sarcină fiind aproape în totalitate lăsată în seama familiei, 

ceea ce ar trebui să ne determine să gândim programe 

aplicabile atât regional cât şi naţional de educare a 

viitorilor părinţi/ a viitoarelor familii pentru a fi pregătiţi 

în momentul în care apare un copil să îi poată oferii o 

educaţie în spiritul valorilor morale, tradiţionale româneşti 

care vor determina un comportament dezirabil.  

 Sistemul valoric s-a păstrat relativ stabil din Decembrie 

2014 până în Iunie 2016 dar pentru a avea certitudinea că 

am identificat sistemul valoric corect, vor trebui realizate în 

continuare cercetări în următorii 5-7 ani.    



15 

 

După sintetizarea celor mai importante elemente care reies din 

cercetarea cantitativă, trebuie să analizăm punctual dacă se confirmă sau 

infirmă ipotezele enunţate anterior. 

„Tinerii fac parte din mai multe grupuri, iar sistemul de valori se 

formează multidirecţional iar această ipoteză se confirmă în totalitate. În a 

treia cercetare am introdus o întrebare legată de valorile învăţate de tineri în 

cadrul celor mai importante doua grupuri sociale: familia şi grupul de 

prieteni. În graficele prezentate se pot vedea că valorile menţionate în acest 

segment de chestionar se regăsesc şi în partea finală, în exprimarea 

sistemului valoric prin intermediul grilei.   

Valorile tinerilor sunt primite de la familie iar cea mai 

importantă este „Respectul/Bunl simt/Stima” urmat de 

„Iubire/Dragoste/Afecţiune”. Totodată, familia este cea care se bucură de 

cel mai înalt grad de încredere şi care influenţează alegerea carierei 

tinerilor. Din prima cercetare a reieşit că valorile sociale predominate ale 

acestui grup sunt „Respect/Bun simt/Stimă” şi „Iubire/Dragoste/Afecţiune”, 

atât în mediul rural cât şi în mediul urbam. Valoarea cea mai des întâlnită în 

grilele analizate a fost „Respect/Bun simt/Stimă”, menţionată de 66 de ori. În 

a doua etapă a cercetării noastre, valoare „Respect/Bun simt/Stimă” a obţinut 

cea mai mare frecvenţă a răspunsurilor de respectiv 71. Pe poziţia imediat 

următoare se clasează valoarea „Iubire/Dragoste/Afecţiune” cu o frecvenţă 

de 52. De asemenea, în ultima noastră cercetare am obţinut, după 

centralizarea răspunsurilor că „Respectul/ Bunul simţ/ Stima”, „Iubirea/ 

Dragostea”, „Onestitatea /sinceritatea” sunt cele mai importante valori pentru 

tinerii analizaţi. „Respectul/ Bunul simţ/ Stima” a obţinut un procent de 

50.9% (frecvenţa 238), „Iubirea/ Dragostea” a obţinut 47.9% (frecvenţa 224) 

iar  „Onestitatea /sinceritatea” 43.2% (frecvenţă 202). Având în vedere aceste 

rezultate, şi ipoteza a doua se confirmă. 
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Ipoteza conform căreia valoarea „Credinţa în Dumnezeu” ocupă 

un loc fruntaş în sistemul de valori al tinerilor, aceştia mergând la biserică 

într-o proporţie mare,  se confirmă parţial. 90% dintre tinerii care au 

participat la ultima cercetare au declarat că apaţin unei religii sau a unei 

confesiuni religioase, dar în proporţie de 37.7% merg doar la cele mai 

importante sărbători sau evenimente. Ei sunt urmaţi de categoria tinerilor 

care merge mai rar de o dată pe an 15.9%. 2.6 % dintre tinerii chestionaţi au 

declarat că merg de mai multe ori pe săptămână şi 15.1% merg o dată pe 

săptămână. Valoarea socială„Credinţă în Dumnezeu”  face parte din sistemul 

valoric al tinerilor cu frecvenţe semnificative (la prima cercetare s-a obţinut 

frecvenţa de 24, la a doua cercetare 28 iar în a treia cercetare 71 care 

corespunde unui procentaj de 15.2%).  

Ipoteza  care susţine că modelele prezentate în mass-media oferă 

o imagine distorsionată asupra ideii de reuşită în viaţă iar tinerii  sunt 

influenţaţi de aceste modele nu s-a putut verifica. Societatea actuală are şi a 

avut tendinţa să prezinte noii generaţii mai mult exemple de oameni de 

succes dar care nu au o profesie reală, recunoscută de societate, care fac bani 

în mod mai mult sau mai puţin licit. Analizând rezultatele diagramei 

corespondente afirmaţiei „Să ai o profesie este important în viaţă” putem 

vedea că marea majoritate aderă la această în totalitate sau într-o mare 

măsură (69% şi 22.4%).  

Având în vedere că cercetarea a fost realizată în cadrul Facultăţii 

de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice (UAIC, Iaşi), ipoteza conform căreia 

tinerii noştrii activează într-o proporţie foarte mare în cadrul organizaţiilor 

non-guvernamentale cu profile sociale se confirmă. Categoria de activitate a 

ONG-urilor  în care activează tinerii chestionaţi este cea socială. În schimb, 

am întâlnit în cercetarea noastră o proporţie foarte mică a tinerilor care fac 

voluntariat, 23.4%. 
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Ultima ipoteză conform căreia fenomele deviante de consum de 

droguri şi de alcool se realizează în cadrul grupurilor de prieteni şi sunt 

recunoscute fără probleme de tinerii chestionaţi se confirmă parţial. Tinerii 

chestionaţi nu au avut nicio problemă să recunoască faptul că consumă 

alcool odată pe lună sau de până la trei ori pe lună (33.8%), ceea ce ne arată 

că acest fenomen se încadrează în limite normale pentru acest segment de 

vârstă. Tinerii care consumă o dată la 6 luni sau mai rar se află cam între 

aceleaşi proporţii 26.4%. Alcoolul este utilizat ca modalitate de petrecere a 

timpului liber şi este consumat şi  petreceri (36.8% şi 42%).  

Când analizăm consumul de droguri, deschiderea faţă de subiect 

şi sinceritatea tinerilor s-a schimbat. Doar  24.7 % au avut „curaj” să 

recunoască că au consumat macar o dată droguri (o parte dintre tineri  ne-au 

mărturisit că „au fost nevoiţi” să bifeze că nu au consumat până acum 

droguri din motive de siguranţă , chiar dacă i-am asigurat că informaţiile nu 

vor fi făcute publice şi consumul de droguri va fi analizat ca fenomen global 

şi nu ca acţiune individuală). Majoritate celor care au avut curaj să 

recunoască, consumă aceste substanţe  cel mai frecvent cu prietenii (65.6%). 

De asemenea,  11.5% dintre tineri au bifat „Alte circumstanţe”, iar aceste 

circumstanţe sunt combinaţii de două sau mai multe variante de răspuns din 

lista noastră prezentată în chestionar. O singură persoană a recunoscut că 

preferă să consume droguri singură. 
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