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IV.5. Rezultatele anchetei prin chestionar 

Roluri în relaţia de supervizare 

În funcţie de rolurile pe care persoanele chestionate le 
au în relaţia de supervizare, 54% sunt doar asistenţi sociali aflaţi 
în supervizare, 27% îndeplinesc şi rol de supervizori, şi rol de 
persoane supervizate, 27% nu beneficiază de supervizare şi nici 
nu activează în calitate de supervizori, 8% sunt doar 
supervizori. Putem observa că, deşi obligatorie prin lege, 
supervizarea nu este întotdeauna prezentă în instituţiile de 
asistenţă socială în regiunea de N-E a României sau, chiar dacă 
este formal prezentă, ea este inoperantă. Opinăm că în aceste 
situaţii avem de a face cu o supervizare formală, inexistentă în 
fapt, dar nu complet inexistentă în documentele oficiale, 
deoarece existenţa supervizării este o condiţie pentru licenţierea 
serviciilor în protecţia familiei şi copilului (Legea nr. 292/2011, 
Ordinele nr. 21/2004, nr. 24/2004, nr. 25/2004, nr. 27/2004, 
nr. 89/2004). Majoritatea persoanelor declară că activează în 
calitate de supervizat, aşa cum este de altfel de aşteptat. Un 
număr mic, de doar 8% dintre respondenţi, declară că sunt 
exclusiv supervizori, ceea ce ne face să credem că respectivele 
persoane cumulează funcţia de supervizor cu cea de manager 
de centru sau de echipă. Un procent de 100% dintre cei care au 
declarat că sunt doar supervizori, fără a fi şi supervizaţi, au 
declarat că ocupă funcţii manageriale, în timp ce, de asemenea, 
există o suprapunere de 100% între cei care declară că sunt în 
acelaşi timp şi supervizori, şi supervizaţi, cu cei care declară că 
au atribuţii manageriale. Analizând în sens invers, doar 44% 
dintre manageri declară că au atribuţii de supervizare, indiferent 
dacă aceste atribuţii sunt exercitate fără a beneficia ei înşişi de 
supervizare sau dacă la rândul său managerul beneficiază de 
supervizare în calitate de asistent social. 50,4% dintre manageri 
sunt ei înşişi supervizaţi, dar nu au atribuţii de supervizare, iar 
5,6% dintre manageri nu sunt implicaţi în activitatea de 
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supervizare. Aceste rezultate arată o verificare doar parţială a 
primei ipoteze, în sensul că persoanele care se declară 
supervizori au în general atribuţii manageriale, suprapunându-
se aşadar competenţele de supervizare cu cele de control, dar 
nu şi reciproc, doar mai puţin de jumătate dintre manageri 
făcând supervizare propiu-zisă. Reamintim că persoanele cu 
funcţie managerială care au intrat în eşantion au statut de 
asistent social, statut care a fost un criteriu de selecţie al 
eşantionului. Este posibil ca o serie de alţi manageri, care nu 
sunt asistenţi sociali, să desfăşoare şi activitate de supervizare, 
situaţie acceptată legal, dar necapturată de studiul nostru, ceea 
ce constituie o limită a cercetării. Menţionăm că doar 3% dintre 
respondenţi au arătat că sunt supervizaţi de persoane care nu 
au nici studii de specialitate în domeniul asistenţei sociale sau 
supervizării, dar nici experienţă vastă în domeniu. 

 

Figura 1 – Tipuri de supervizare în care se află persoanele 

chestionate 

1. Care este tipul de supervizare  
în care vă aflați 

a) Sunt supervizor

b) Sunt supervizat

c) Sunt și supervizor și 
supervizat 

d) Nici una/ Nici alta
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Persoana supervizorului 

Din rândul persoanelor chestionate, 59% au afirmat 
faptul că supervizarea este realizată de manager, 21% au 
răspuns că supervizarea este realizată de o persoană desemnată 
cu funcţia de supervizor, 13% au răspuns că supervizarea este 
realizată de un coleg/o colegă,  4% au răspuns că supervizarea 
este realizată de o altă persoană, în speţă şeful de serviciu, 
directorul general adjunct şi coordonatorul, iar 3% au răspuns 
că supervizarea este realizată de un specialist extern din 
domeniul supervizării. 

Din răspunsul la această întrebare constatăm că 59% 
dintre respondenţi apreciază că managerul este cel care 
realizează supervizarea, la care se adaugă încă 4% dintre 
respondenţi care plasează supervizarea în sarcina şefului de 
serviciu, directorului general adjunct sau a altor persoane, ceea 
ce confirmă din nou parţial ipoteza unei suprapuneri între 
funcţia managerial-administrativă şi de control cu cea de 
supervizare. Doar 22% dintre respondenţi arată că în 
organizaţia în care funcţionează există cel puţin o persoană care 
este desemnată să deţină funcţia de supervizor. Faptul că 13% 
dintre repondenţi arată faptul că un coleg este cel care face 
supervizarea, deşi anterior erau 22% cei care deţineau o funcţie 
de supervizor, ne face să considerăm că există o reticenţă în a-i 
considera colegi pe supervizori, chiar dacă aceştia nu sunt în 
mod expres manageri. De asemenea, putem constata că 
supervizarea este practic inexistentă în rândul asistenţilor sociali 
din regiunea de N-E a României, fiind sub marja de eroare a 
cercetării. 
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Figura 2 – Cine realizează supervizarea în organizaţia din 

care fac parte persoanele chestionate 

Nivelul de pregătire al supervizorului, aşa cum acesta este 
perceput de persoanele supervizate 

Supervizarea este realizată în proporţie de 47% de un 
asistent social cu foarte multă experienţă, 19% sunt persoane 
care fac parte din conducerea organizaţiei, reunind funcţia 
managerială cu cea de supervizor, 14% de un profesionist în alt 
domeniu decât asistenţa socială, dar care are experienţă 
deosebită în organizaţie, 11% de un specialist cu studii de 

2. Cine realizează supervizarea în organizaţia 
din care faceți parte? 

a) Managerul

b) O persoană desemnată 
cu funcția de supervizor 

c) Un coleg / O colegă

d) Un specialist extern
în domeniul supervizării

e) Alta
(cine?).............................
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specialitate în domeniul supervizării, 6% dintre respondenţi au 
optat să nu răspundă, iar 3% arată că supervizarea este 
efectuată de o persoană care nu are o experienţă vastă sau 
studii în domeniu. 

Observaţii: întrebarea a permis răspunsul multiplu, o 
persoană putând alege diferite variante, inclusiv corelarea dintre 
situaţia în care un supervizor are multă experienţă în domeniu, 
dar şi studii în domeniul supervizării, respectiv experienţă 
şi/sau studii, cumulate cu calitatea de manager, dar şi lipsa de 
experienţă şi/sau studii corelate cu calitatea de membru a 
conducerii organizaţiei. În analiza datelor de teren, însă, nu au 
fost identificate astfel de situaţii, în care respondenţii să opteze 
pentru mai multe răspunsuri, care să fie valide împreună. 

Constatăm că un număr de 17% dintre respondenţi 
afirmă că sunt supervizaţi de persoane fără studii în domeniul 
asistenţei sociale, dar în marea lor majoritate acestea sunt 
considerate a avea experienţă vastă în domeniu. Respondenţii 
sunt exigenţi, doar 47% apreciind în mod deosebit experienţa 
profesională a supervizorului. Asistenţii sociali chestionaţi par a 
aprecia în special experienţa profesională a supervizorului, chiar 
dacă acesta nu are studii formale în domeniul asistenţei sociale, 
dar lipsa acestora este suplinită de experienţă. Studiile exprese 
în domeniul supervizării sunt destul de rar menţionate, doar în 
11% dintre cazuri acestea fiind obţinute sub forma pregătirii 
postuniversitare prin masterat. 
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Figura 3 – Nivelul de pregătire în domeniul supervizării al 

persoanei care realizează cel mai des supervizare 

3. Ce nivel de pregătire în domeniul 
supervizării are persoana de la care primiţi cel 

mai frecvent supervizarea? 

a) Este un asistent social cu foarte multă experiență 

b) Este un profesionist în alt domeniu decât asistența socială, 
dar are experiență deosebită în organizație 

c) Are studii de specialitate în domeniul supervizării (masterat
profesional, cursuri de formare de scurtă durată)

d) Nu are o experiență vastă sau studii în domeniu 

e) Face parte din conducerea organizației 

f) NS/ NR
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Tipul de supervizare 

Dintre cei care au declarat că beneficiază de 
supervizare, 93% au parte de supervizare internă şi doar 7% au 
parte de supervizare externă. 

Lipsa supervizării externe poate fi pusă în legătură cu 
suprapunerea dintre supervizare şi control, ceea ce determină 
majoritatea managerilor să îşi asume ei înşişi atribuţii de 
supervizare, chiar dacă standardele naţionale permit delegarea 
acestor atribuţii. Supervizarea externă apare de regulă atunci 
când serviciile sociale sunt înfiinţate pe lângă primării sau în 
cadrul unor organizaţii de dimensiuni mici, care nu îşi permit o 
organigramă extinsă, caz în care apelează la asistenţi sociali, 
membri ai colegiului cu liberă practică, care deţin cabinete 
individuale, pentru a asigura activitatea de supervizare, dar şi 
atunci când o parte a managementului de caz necesită studii 
superioare în asistenţa socială, activităţile curente fiind realizate 
cu lucrători sociali fără formare în asistenţa socială. 

 

Figura 4 – Tipul de supervizare de care beneficiază 

persoanele chestionate 

4. De ce tip de supervizare beneficiaţi? 

a) Internă

b) Externă
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Cerându-li-se să detalieze tipul de supervizare primit, 
respondenţii au considerat că au primit supervizare astfel: 17% 
consideră că au beneficiat de supervizare individuală, 16% 
consideră că le-a fost supervizată practica pe timpul facultăţii, 
16% consideră că au beneficiat de supervizare 
managerială/administrativă, 16% consideră că au beneficiat de 
supervizare în interiorul echipei multidisciplinare, 15% 
consideră că au beneficiat de supervizare bazată pe suport, 10% 
consideră că au beneficiat de supervizare de grup, 9% 
consideră că au beneficiat de supervizare bazată pe punctele 
tari (apreciativă) şi 1% dintre respondenţi nu au răspuns la 
această întrebare. 

În ceea ce priveşte tipurile de supervizare, doar 16% 
consideră că supervizarea s-a redus la latura managerial-
administrativă, în timp ce 15% pun accentul pe dimensiunea de 
suport a supervizării pe care au primit-o, ceea ce infirmă parţial 
ipoteza cercetării cu privire la suprapunerea dintre management 
şi supervizare. Acest lucru duce la concluzia că, deşi 
supervizarea este realizată de manageri, aceştia respectă ambele 
dimensiuni principale ale supervizării: cea administrativ-
managerială şi cea formativ-suportivă. Cu alte cuvinte, deşi 
suprapunerea formală de roluri există, iar dimensiunea 
administativ-managerială are o pondere mai mare în totalul 
activităţilor de supervizare, aceasta nu se suprapune integral 
peste activitatea de supervizare. Valoarea apropiată dintre 
numărul de respondenţi care au considerat că sunt supervizaţi 
administrativ şi managerial de a celor care au considerat că în 
principal beneficiază de o supervizare bazată pe educaţie, 
formare profesională şi, respectiv, suport invalidează parţial 
ipoteza 2, arătând că modelul supervizării în zona de N-E a 
României este mai degrabă echilibrat din punct de vedere al 
funcţiilor supervizării, chiar dacă aceasta este realizată în 
principal de manageri.  
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Figura 5 – Tipuri de supervizare de care au beneficiat 

persoanele chestionate 

Semnificaţii ale termenului ,,supervizare” 

În ceea ce priveşte semnificaţia termenului 
,,supervizare”, 35% dintre respondenţii la chestionar o 
corelează cu termenul de suport, 24% cu termenul de control, 
18% cu cel de formare profesională, 12% cu cel de birocraţie, 

5. De care dintre următoarele tipuri de 
supervizare aţi beneficiat? Răspuns multiplu. 

a) supervizarea practicii în timpul facultăţii

b) supervizare managerială/ administrativă

c) supervizare bazată pe suport

d) supervizare bazată pe puctele tari (apreciativă)

e) supervizare individuală

f) supervizare de grup

g) supervizare în interiorul echipei multidisciplinare

h) altele (care?)…………. 

i) NS/ NR
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9% cu cel de mediere, iar 2% dintre respondenţi au optat să nu 
răspundă la această întrebare. 

Asistenţii sociali chestionaţi au considerat că 
supervizarea pe care o primesc este mai degrabă o activitate de 
suport şi de formare profesională a profesioniştilor, celor două 
funcţii ale supervizării totalizând, împreună cu cea de mediere, 
62% dintre aprecierile respondenţilor, în timp ce doar 24% 
dintre aceştia o corelează cu termenul de control şi 12% cu cel 
de birocraţie. Corelând aceste rezultate cu cele de la întrebarea 
anterioară, rezultă că profesioniştii apreciază mai degrabă latura 
formativ-suportivă a supervizării, decât cea administrativ-
managerială.  

 

 

Figura 6 – Cuvintele care definesc cel mai bine supervizarea 

de care beneficiază persoanele chestionate 

6. Care din următoarele cuvinte defineşte cel 
mai bine pentru Dumneavoastră supervizarea 

de care beneficiaţi? 

a) control b) birocrație 

c) formare profesională d) suport

e) mediere f) altele (care?)

i) NS/ NR
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Semnificaţia relaţiei de supervizare ideale 

În ceea ce priveşte supervizarea ideală, aceasta trebuie 
să se bazeze pe suport în proporţie de 50% şi 27% pe formare 
profesională, ceea ce totalizează 77% dintre preferinţele 
respondenţilor. 

În continuare, am solicitat respondenţilor să identifice 
un termen care să descrie relaţia de supervizare ideală. 50% 
dintre respondenţi consideră că relaţia de supervizare ideală 
este cea de suport, 27% consideră că relaţia este una de 
formare profesională, 16% consideră că relaţia este una de 
mediere, 6% consideră că este o relaţie de control ierarhic şi 
1% au optat să nu răspundă. Există o diferenţă de 24% între 
preferinţele referitoare la specificul supervizării şi dimensiunea 
funcţională a acesteia, aşa cum a fost ea exprimată anterior, 
care este mai crescut în sensul managementului şi controlului. 
Preferinţa pentru latura suportivă şi suportiv-formativă poate fi 
explicată prin adversiunea faţă de control, mai ales faţă de cel 
ierarhic, ceea ce poate fi tradus, în definirea unor jocuri ale 
supervizării (Cojocaru, 2005; Delano & Shah, 2011; Kadushin, 
1968), în sensul echilibrării disparităţilor de putere dintre 
supervizor şi supervizat, prin substituirea funcţiei de control 
administrativ cu cea de suport. Răspunsul la cele două întrebări 
referitoare la relaţia de supervizare ideală şi, respectiv, la cea în 
care sunt implicaţi în calitate de supervizor sau supervizat, ne 
permite să sintetizăm un răspuns la O3, şi anume că 
supervizorii identifică două axe funcţionale ale supervizării, 
prima fiind cea de suport şi formare profesională, şi care este 
preferată de respondenţi, iar ce-a de a doua reunind funcţiile de 
control managerial şi administrativ. Cele două funcţii sunt 
aproximativ egal exercitate în practică, diferenţa dintre 
aşteptările şi preferinţele respondenţilor şi situaţia cu care se 
confruntă în practică făcând loc unor jocuri ale supervizării, în 
sensul reducerii disparităţilor de putere între supervizor şi 
supervizat. 


