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PROFILUL PSIHOLOGIC AL PILOTULUI CARE EXECUTĂ 

MISIUNI ÎN INTERESUL SECURITĂȚII NAȚIONALE 

 

 

Introducere 

Studiile recente referitoare la organizarea și funcționarea industriei aviației 

civile, în contextul în care au loc accidente tragice, s-au axat atât pe securitatea 

aeroportuară, a aeronavelor și tehnologiei zborului, cât și pe competența profesională 

dar și pe starea de sănătate fizică și psihică a piloților.  

Dacă în ceea ce privește aviația civilă există mai multe studii, cele mai 

relevante disponibile fiind menționate în această cercetare, în ceea ce privește aviația 

militară acestea au un nivel de accesibilitate extrem de redus, datorită caracterului 

clasificat al numărului de piloți, misiunilor piloților și dotarea cu aeronave, 

majoritatea fiind axate pe evoluția stării de sănătate fizică a piloților, datorită 

condițiilor dificile în care aceștia își desfășoară activitatea.   

În ceea ce privește aprofundarea acestui subiect în România, cu câteva excepții, 

Marian Popa (Psihologie aeronautică), respectiv Mihai Aniței (Psihologia 

personalității aviatorului), nu există studii care să se constituie în analize psihologice 

ale personalității aviatorilor, cu atât mai mult o analiză din dublă perspectivă, a 

persoanei care pilotează aparate de zbor și care face parte dintr-o structură de tip 

militar.  

Ideea realizării unei cercetări cu privire la profilul psihologic al piloților din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne a apărut ca urmare a faptului că, în ultimii ani 

au avut loc accidente, cele mai multe dintre ele datorate gradului crescut de risc al 

misiunilor efectuate de unitatea de aviație din cadrul ministerului.  

Un motiv în plus este că, la nivelul structurii de aviație din Ministerul 

Afacerilor Interne nu există un algoritm prin care piloții sunt desemnați pentru a 
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prelua diferite tipuri de misiuni, criteriul fiind experiența profesională, neexistând 

niciun studiu științific care să poată oferi date pertinente dacă acesta este cel mai bun 

criteriu care să poată fi aplicat sau dacă o selecție bazată pe criterii mai amănunțite nu 

ar duce la un risc mai mic de incidente sau accidente aviatice. 

Cercetarea de față a pornit de la ceea ce există în prezent referitor la modul de 

selecție a piloților pentru diferite tipuri de misiuni, criteriul de bază fiind experiența 

profesională a piloților, dobândită în urma efectuării unui număr cât mai mare de ore 

de zbor.  

Mai exact, pentru misiuni dificile cum ar fi cele dependente de: condiții meteo 

nefavorabile, predeterminări al unui anume timp de zbor (spre exemplu transportarea 

unui bolnav de către aparatele de zbor ale SMURD, care trebuie să ajungă la o unitate 

medicală într-un anumit interval de timp pentru a se putea interveni medical eficient), 

transporturi ale unor produse care prezintă risc (substanțe inflamabile, explozibili), 

misiuni cu protocoale precise dar cu impact emoțional puternic (salvării după un 

dezastru) sunt selecționați piloții considerați având cea mai mare experiență. Dar care 

este limita acestei experiențe?  

 În consecință, o analiză a piloților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

trebuie făcută și din perspectiva identificării acestor limite, precum și a altor criterii de 

selecție.  

Pentru că un număr deloc neglijabil de studii psihologice făcute la militari s-au 

axat pe stresul post-traumatic, am ales să efectuez o analiză a profilului psihologic al 

piloților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pornind de la gradul de risc al 

misiunilor efectuate. Gradul de risc are un impact important asupra psihicului 

piloților, aceștia având nevoie de o foarte bună pregătire și experiență.  

 Pornind de la studiile psihologice făcute la nivel mondial privind personalitatea 

piloților, militari sau civili, și având în vedere faptul că, în Uniunea Europeană, se 

conturează o strategie prin care să fie evaluată mult mai detaliat starea psihologică a 

aviatorilor, în urma catastrofei aviatice cauzate de prăbușirea aeronavei 
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Germanwings, am considerat că și la nivel național este necesar și util un astfel de 

studiu care să ofere repere pentru următoare analize.  

 În acest context, prin cercetarea de față, am urmărit realizarea unui profil 

psihologic al pilotului care efectuează misiuni cu grad ridicat de risc, fiind stabilite 

următoarele obiective ale cercetării: 

1. identificarea aptitudinilor cognitive, emoțiilor, stărilor, gândurilor și 

comportamentelor, atitudinilor și trăsăturilor de personalitate cu rol 

predispozant pentru piloții care efectuează misiuni cu grad ridicat de risc;  

2. identificarea unor criterii de selecție a acelor piloți care sunt potriviți 

să efectueze misiuni cu grad ridicat de risc, în funcție de aptitudinile 

cognitive, emoțiile, stările, gândurile și comportamentele, atitudinile și 

trăsăturile de personalitate. 

 Lucrarea este structurată pe două părți: fundamentarea teoretică și cercetarea 

propriu-zisă. Partea de teorie cuprinde trei capitole care se referă la trăsăturile de 

personalitate în general, respectiv trăsăturile de personalitate ale militarilor și 

aviatorilor, în particular.  

În primul capitol sunt analizate principalele delimitări conceptuale privind 

personalitatea pornind din antichitate, de la Platon și Aristotel. Evoluția conceptului 

este explicat atât prin analiza studiilor clasice ale lui René Descartes și Niccolò 

Machiavelli, cât și a unor specialiști consacrați în epoca modernă, la nivel mondial 

(Sillamy, Guilford, Allport, Piaget, Jung, Linton, Stőetzel etc) dar și din România 

(Ionescu, Dumitru, Zlate, Golu, etc).  

 De menționat că înțelegerea modului în care oamenii diferă unul de altul și 

modul în care îi sunt afectate diferite rezultate este ceva ce facem cu toții în mod 

intuitiv, dar psihologia personalității încearcă să aducă rigoare științifică în acest 

proces. Personalitatea determină performanțele academice și la locul de muncă, 

atitudinile sociale și politice, calitatea și stabilitatea relațiilor sociale, de sănătate 

fizică și mortalitate precum și riscul apariției tulburărilor psihice.  
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Al doilea capitol se axează pe studierea personalității militarului, pentru a 

putea înțelege care sunt  calitățile pe care trebuie să le aibă un individ pentru a fi un 

bun militar, cercetările arătând că există o legătură de cauzalitate între trăsăturile de 

personalitate și eficiența militarului.  

 În acest capitol sunt analizați factorii, de ordin fizic sau psihic, care 

influențează performanța militarului, fiind definiți și explicați factorii biologici, de 

mediu și sociali, pentru că toți acești factori la un loc determină dezvoltarea 

personalității unui individ. 

 Capitolul trei se referă la personalitatea pilotului, ca predictor al performanței 

de zbor și siguranței zborului. Principalele studii menționate în lucrare, în ceea ce 

privește personalitatea pilotului, sunt cele ale cercetătorilor americani și britanici, o 

atenție deosebită fiind acordată studiilor asupra piloților militari, cum ar fi cele ale lui 

Theodore Lyster, Henmon, Thorndike, Alkov, Gaynor și Borowsky, Retzlaff și 

Gibertini, M. Riemann, R., Angleitner, A. și Strelau, Intano G. P., Geist și Boyd. 

Toate aceste studii au la bază modelul Inventarului de Personalitate Multiaxial, sau 

alte instrumente care pornesc de la modelul de personalitate Five Factor Model 

(FFM). 

 Similar cu influența factorilor asupra psihicului militarilor și în cazul piloților 

există o serie de factori de natură fizică și psihică care un roluri importante în 

existența unui anume tip de personalitate.  

Piloții se află între limitele rezistenței umane adică „limita de supraviețuire” și 

„limita de performanță acceptabilă”. Orice depășire a acestor limite înseamnă accident 

sau catastrofă și asta pentru că este vorba de solicitări puternice cum ar fi: hipoxia, 

accelerațiile, zgomotul, vibrațiile și solicitările senzoriale extreme.  

Cu toate acestea, piloții rareori fac greșeli de pilotaj din cauza lipsei de 

calificare pentru zbor, cel mai adesea le fac din cauza personalității lor care are impact 

asupra conștientizării situației, managementului stresului dar și a limitărilor 

fiziologice.  
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Studii care corelează trăsăturile de personalitate cu performanța de zbor, pe 

baza accidentelor, urmăresc dacă există vreo relație între personalitate și numărul de 

accidente. Mai exact dacă anumite trăsături de personalitate predispun la accidente.  

Studiul a arătat că piloții militari sunt dependenți de situații care presupun 

adrenalină, au un dezvoltat simț practic și se adaptează bine la orice fel de situații.  

Scenariul aviatic cuprinde multe situații dificile și provocatoare în aer și/sau la 

sol. Personalitatea aviatorului militar este probabil să aibă un impact propriu la 

abordarea sau apropierea de acele situații solicitante. Teste precum Millon Inventarul 

Multiaxial, Eysenck Inventarul de Personalitate (EPI) și Edwards Programul  de 

Preferințe Personale (EPPS) au portretizat pilotul ca dominant, încrezător, competitiv, 

neanxios și social care își orientează activitatea spre  realizare. 

Poate mai mult ca în alte ocupații, în cazul piloților este vorba de solicitarea 

psihică mare care presupune posibilitatea alterării stării de sănătate psihică. 

Stabilitatea psihică este o cerință de bază pentru a pilota în condiții de siguranță.   

 Cu toate acestea, amploarea problemelor de sănătate mintală în rândul piloților 

este necunoscută. Sănătatea mintală este influențată de diverși factori personali și 

profesionali. Cognitiv, un pilot cu probleme psihice poate face mai multe greșeli decât 

de obicei, are probleme în luarea deciziilor sau nu poate să rămână concentrat. El sau 

ea poate afișa o degradare bruscă și inexplicabilă în performanță, atât în timpul 

zborului cât și în managementul cabinei de pilotaj.  

Primele studii în domeniul personalității piloților s-au axat pe comparația dintre 

aviatorii militari și militarii de la alte arme. Rezultatelor studiilor au arătat că piloții 

militari par mai înclinați spre strategii active de coping și să raporteze problemele și 

au tendință mai mare în a căuta informații de la alții în situații de stres. Mai important, 

aceștia tind să se bazeze mai puțin pe suport emoțional, negare, evitarea sau strategiile 

de dezangajare și coping în perioade de stres. 
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Pentru piloții care fac erori s-a constatat că aceștia au suferit recent o schimbare 

de personalitate sau și-au modificat recent obiceiurile de consum a alcoolului. Toate 

aceste simptome par a fi rezultatul stresului inadecvat de coping.  

Imposibilitatea realizării unui profil psihologic al pilotului se datorează faptului 

că nu a existat nicio analiză a scorurilor subtest pentru a evalua diferențele specifice în 

ceea ce privește aptitudinile cognitive (de exemplu analiza spațială, raționamentul 

numeric, raționamentul vizual și de construcția vizuală) între grupuri. 

 O problemă identificată, cu privire la studiile menționate mai sus, este că  nu au 

urmărit măsurarea performanței, ci mai degrabă utilizarea unui simplu inventar de 

personalitate, cum ar fi Tipurile de Personalitate Myers Briggs (MBTI), pentru a 

înțelege dacă există un tip de personalitate semnificativ în cadrul populației studiate.   

 O abordare a trăsăturilor de personalitate ale aviatorilor o constituie cea care se 

referă la performanțele de zbor. Una dintre deficiențele studiilor prezentate anterior 

este că se referă la performanța de formare (adică stabilirea potențialului de 

performanță în cadrul selecției viitorilor piloți) și nu la performanța operațională 

(performanța piloților), existând o corelație redusă între teste și performanță. O altă 

abordare privind personalitatea piloților este cea care privește sănătatea mintală a 

acestora, în special depresia. De menționat că niciunul dintre aceste studii nu a reușit 

să creioneze un profil tipic al pilotului, civil sau militar.  

Partea de cercetare cuprinde un istoric al evaluării psihologice a aviatorilor în 

România, explicitarea misiunilor aeronautice cu grad de risc ridicat efectuate de către 

Inspectoratul General de Aviație (unitate a Ministerului Afacerilor Interne) și testarea 

următoarelor ipoteze de cercetare: 

1. Dacă se înregistrează diferențe între scorurile obținute de piloții care 

execută misiuni cu grad ridicat de risc și cei care execută misiuni 

obișnuite, la evaluarea aptitudinilor cognitive, emoțiilor, stărilor, 

gândurilor și comportamentelor, atitudinilor și trăsăturilor de 

personalitate, atunci aceste tipuri de evaluare trebuie să fie incluse într-
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un protocol de selecție pentru piloții care execută misiuni cu grad ridicat 

de risc;  

2. Dacă se înregistrează diferențe la evaluarea aptitudinilor cognitive, 

emoțiilor, stărilor, gândurilor și comportamentelor, atitudinilor și 

trăsăturilor de personalitate, în funcție de vârsta piloților, atunci vârsta 

trebuie să fie considerată un criteriu de selecție pentru piloții care 

execută misiuni cu grad ridicat de risc;  

3. Dacă se înregistrează diferențe la evaluarea aptitudinilor cognitive, 

emoțiilor, stărilor, gândurilor și comportamentelor, atitudinilor și 

trăsăturilor de personalitate, în funcție de numărul orelor de zbor ale 

piloților, atunci numărul orelor de zbor trebuie să fie considerat un 

criteriu de selecție pentru piloții care execută misiuni cu grad ridicat de 

risc. 

În prezent, în România piloții sunt evaluați psihologic, dar aceste evaluări se 

realizează cu instrumente care nu oferă detalii care să stabilească un profil al 

trăsăturilor de personalitate necesare pentru un anume tip de misiune ci doar pe tipul 

de aparat de zbor: avion supersonic, avion de transport, elicopter etc. Evaluarea 

psihologică este compusă din două componente: selecția, care se fundamentează pe 

aptitudine și expertiza profesională, bazată pe adaptare/adaptabilitate.  

Selecția se realizează printr-un examen psihologic prin care se evaluează 

potențialul aptitudinal general și specific. Intenția este de a se realiza o prognoză a 

șanselor ca cel selectat să poată face față cerințelor de mai târziu. 

 Personalul navigant, odată ce este integrat în mediul profesional, urmează a fi 

verificat periodic, evaluările urmăresc: calitatea adaptării profesionale (performanță, 

satisfacție și compensarea surselor de stres, insatisfacție și motivație), calitatea vieții 

pe plan profesional (relația de autoritate și cea colegială, condiții de lucru), calitatea 

vieții de familie (stabilitate, stare de sănătate). 
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Trebuie precizat că, în ceea ce privește piloții civili, nu există o regulă de 

evaluare psihologică. Datele făcute publice până în prezent, arată că evaluarea 

psihologică se face la intrarea în școala de aviație iar apoi doar la cererea medicului 

psihiatru în cadrul vizitelor anuale de prelungire a licenței medicale de zbor. 

Cercetarea de față a fost efectuată doar în ceea ce-i privește pe piloții militari 

din cadrul Inspectoratului General de Aviație (IGAv), unitatea de aviație a 

Ministerului Afacerilor Interne.  

Ca și componentă a sistemului național de servicii medicale de urgență, IGAv 

desfășoară activități în cooperare cu Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și 

Descarcerare (SMURD) și ca operator aerian medical pentru Ministerul Sănătății, iar 

în calitate de operator medical al Ministerului Sănătății asigură transportul bolnavilor, 

a organelor de transplantat sau orice urgență din punct de vedere medical. 

 Personalul navigant din cadrul acestei instituții execută mai multe tipuri de 

misiuni: cercetarea, supravegherea și observarea din aer, căutare și salvare, transport 

aerian special, însoțirea coloanelor oficiale și a transporturilor speciale, transmiterea 

în direct, ziua și noaptea, a imaginilor către centrele operaționale de comandă și/sau 

înregistrarea acestora, stingerea incendiilor de suprafață cu ajutorul instalațiilor 

speciale, informarea/alertarea publică.  

Toate aceste misiuni au grade mai mici sau mai mari de risc în funcție de 

condițiile meteorologice și de acțiunile pe care le includ. Deosebirile dintre aceste 

misiuni sunt date și de condițiile, situațiile și obiectivele acestora. Gradul de risc 

pentru misiuni dificile este determinat de condiții cum ar fi: condiții meteo 

nefavorabile, predeterminări al unui anume timp de zbor (spre exemplu transportarea 

unui bolnav de către aparatele de zbor ale SMURD care trebuie să ajungă la o unitate 

medicală într-un anumit interval de timp pentru a se putea interveni medical eficient), 

transporturi care prezintă risc (substanțe inflamabile, explozibili), misiuni cu 

protocoale precise dar cu impact emoțional puternic (exemplu cele în cazul unor 
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salvări după un dezastru) sunt selecționați piloții considerați având cea mai bună 

experiență.   

 Pentru testarea ipotezelor de cercetare a fost efectuată evaluarea psihologică a 

63 de piloți din cadrul Inspectoratului General de Aviație. Piloții au fost împărțiți în 

două grupuri: grupul I este format din 34 de piloți care efectuează misiuni cu grad de 

risc ridicat și grupul II format din 29 de piloți care efectuează misiuni obișnuite, 

utilizat drept grup de control. Subiecții din ambele grupuri au vârsta cuprinsă 25 și 50 

de ani.   

 Nu a existat o metodă de selecție a grupului cercetat ci s-a realizat evaluarea 

psihologică pe aproximativ toți piloții existenți în cadrul IGAv. Selecția celor două 

grupuri a fost realizată pentru ca, în baza studiului, să se poată stabili un profil 

psihologic al pilotului care desfășoară misiuni cu grad ridicat de risc.  

 Instrumentul de lucru pe care l-am ales este Cognitrom (CAS++), deoarece este 

utilizat în evaluarea piloților (din 2014 în cadrul activității de evaluare psihologică 

periodică din IGAv).   

Cognitrom este o baterie complexă de teste psihologice care include peste 50 de 

teste. Un prim test este de evaluare a abilităților cognitive fiind vizate mai ales 

abilitățile de învățare prin testarea memoriei de lucru, inhibiției cognitive, comutării 

atenției, raționamentului și transferului analitic.  

 Un al doilea test este acela de evaluare a personalității și conține un chestionar  

prin care se evaluează impulsivitatea, agresivitatea, anxietatea, activitatea și 

sociabilitatea.  

În cadrul acestui test se aplică un chestionar de evaluare a autonomiei 

personale, a cărui rezolvare indică autonomia valorică, autonomia comportamentală, 

autonomia cognitivă și autonomia emoțională.  

 Cel de-al treilea test al bateriei Cognitrom++ vizează evaluarea intereselor  

ocupaționale, cu următoarele scale: scala intereselor sociale, scala intereselor 
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investigative, scala intereselor artistice, scala intereselor realistice, scala 

antreprenorială și scala intereselor convenționale. 

Un alt test este chestionarul ZKPQ, un instrument psihometric de evaluare a 

factorilor de bază ai personalității și a fost dezvoltat pentru a oferi o abordare de sus în 

jos a trăsăturilor de personalitate bazată pe nivelurile biologice intermediare, pornind 

de nivelul genetic a personalității. Testul urmărește evoluția biologică a personalității 

utilizând factori derivați dintr-o abordare biologică și temperamentală a personalității.  

 Pentru studiul de față, instrumentul este important pentru a se vedea dacă 

subiecții celor două grupuri, piloți care efectuează misiuni obișnuite și misiuni cu grad 

ridicat de risc se diferențiază biologic și dacă educația a avut un rol în dezvoltarea 

temperamentului lor. După cum am prezentat în această lucrare, temperamentul este 

important pentru ca o anumită persoană să desfășoare un anumit tip de activitate. 

Un alt instrument utilizat este CP5F, o adaptare după modelul chestionarul 

FFPI (Five-Factor Personality Inventory). Acesta este un instrument pentru a evalua 

poziția unei persoane la dimensiunile Extraversiune, Stabilitate emoțională, 

Conștiinciozitate, Amabilitate și Autonomie.  

Un alt test este cel al evaluării emoțiilor și comportamentelor care cuprinde un 

test de atitudini disfuncționale, forma A (DAS), un test a cărui scală evaluează 

distresul emoțional, emoțiile negative disfuncționale și emoțiile negative funcționale 

cum ar fi frica, deprimarea și tristețea. În cadrul acestei părți de evaluare se utilizează 

și chestionarul de screening și diagnostic psihiatric (PDSQ) prin care se evaluează 

stările, emoțiile, gândurile și comportamentele.  

 Acest test identifică dacă există: tulburări depresive majore, de stres 

posttraumatic, tulburare obsesiv-compulsivă, de panică, psihotică, de anxietate 

generalizată, somatizare sau ipohondrie, fobie socială, dependență de alcool sau 

medicamente, agorafobie sau bulimie nervoasă.  
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Tot în această parte se aplică un chestionar de abordare strategică a coping-ului, 

prin care este evaluat modul în care piloții reacționează comportamental la probleme 

sau situații stresante.  

Mai exact, se identifică cum subiectul relaționează social, caută suport social, 

acționează prudent sau instinctiv, evită situațiile stresante, acționează indirect (adică 

netransparent), își urmărește propriile interese, acționează agresiv, se auto-

culpabilizează, se resemnează, ruminează (meditează îndelung), se refocalizează, 

perspectiva în care vizualizează o situație stresantă sau îi culpabilizează pe alții.  

În ceea ce privește ipotezele de cercetare, la nivelul ambelor grupuri transferul 

analogic, înțelegerea textelor, extraversia, sociabilitatea, stabilitatea, au obținut cele 

mai mari scoruri medii. Scoruri medii în cercetarea aptitudinilor cognitive s-au 

obținut la raționamentul analitic, sintaxă, vocabular, calcul și raționament matematic, 

generare imagini, analiză perceptuală complexă, constanța formei, abilități 

funcționărești, dezirabilitate socială, amabilitate, conștiinciozitate, autonomie, 

activitate ca trăsături de personalitate.  

Subiecții din ambele grupuri nu au probleme cu bulimia sau alimentația 

compulsivă, nu au tulburări obsesiv-compulsive, de panică, psihice, nu suferă de 

agorafobie, fobie socială, nu au dependență de alcool și medicamente, nu au tulburări 

de somatizare și nici ipohondrie.  

Analiza dispersiei  pe cele două grupuri arată distribuție asimetrică, în cea mai 

mare parte o distribuție cu coada spre stânga (exprimarea în statistică pentru 

preponderența valorilor negative). Excepție fac: Comutarea atenției, Vocabular, 

Constanța formei, Abilități funcționărești, Timp reacție în accesarea memoriei, Timp 

de reacție în alegeri, Capacitate decizională, Stabilitate emoțională, Autonomie, 

Căutare impulsivă senzații, Neuroticism-anxietate, Agresivitate-ostilitate, Tulburare 

depresivă, Tulburare stres post-traumatic, Tulburare de anxietate generalizată.  

 O primă concluzie care poate fi desprinsă este că piloții din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne au o capacitate mare de a realiza transferuri analogice, înțeleg 
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ușor texte, sunt extraverși, sociabili și stabili. Restul aptitudinilor cognitive se află în 

limitele normalității.  

 De asemenea, diferențele între piloții care efectuează misiuni cu grad ridicat de 

risc și piloții care efectuează misiuni obișnuite în ceea ce privește aptitudinile 

cognitive există, dar nu sunt semnificative din punct de vedere statistic. 

Rezultatele analizei descriptive privind aptitudinile cognitive ne arată că piloții 

din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne: au un 

mare raționament analitic, realizează rapid și bine calcule matematice, au un bun 

raționament matematic, au capacitatea de a genera imagini, timpul de reacție simplu 

este rapid.  

 Rezultatele analizei trăsăturilor de personalitate a tuturor piloților din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne arată scoruri care nu pun probleme, că toți piloții au 

tendința de a fi mai puțin sociabili, caută impulsuri și senzații, înclină să fie nevrotici 

și anxioși, sunt mai puțin agresivi și ostili, arată prezența tulburării depresive și de 

stres post-traumatic. Ceea ce-i deosebește pe piloții care desfășoară misiuni cu grad 

ridicat de risc de cei care desfășoară misiuni obișnuite este agresivitatea și ostilitatea. 

Pentru Tulburarea depresivă și Tulburarea de stres post-traumatic au reieșit 

diferențe între cele două grupuri, piloții care desfășoară misiuni cu grad ridicat de 

risc putând fi mai depresivi și mai afectați de stresul post-traumatic.  

  Prima ipoteză a cercetării este validă, există diferențe între piloții care 

efectuează misiuni cu grad ridicat de risc și piloții care efectuează misiuni obișnuite în 

ceea ce privește aptitudinile cognitive, emoțiile, stările, gândurile și comportamentele, 

trăsăturile de personalitate și atitudinile. Aceste diferențe nu sunt semnificative, dar 

nu pot fi neglijate în contextul activităților subiecților. 

Piloții care efectuează misiuni cu grad ridicat de risc au o mai bună memorie de 

lucru, își comută mai ușor atenția, realizează un mai bun transfer analitic, au o sintaxă 

și un vocabular mai bun, înțeleg mai bine textele, au un bun raționament matematic, 
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orientare spațială, analiză perceptuală complexă, percep mai bine detaliile, accesează 

ușor și folosesc rapid memoria, au o constanță a formei și generează ușor imagini.  

Toate aceste aptitudini sunt necesare piloților. Automatizarea a însemnat 

reducerea numărului de operatori din cabina de pilotaj, în prezent doi piloți și, 

implicit, modificarea sarcinilor piloților. Noile sarcini cum ar fi planificarea de zbor, 

navigația, managementul performanței și monitorizarea zborului-progres au devenit 

mai pasive și, în principal, dedicate monitorizării. 

 Pentru cea de-a doua ipoteză am realizat corelația cu vârsta subiecților a tuturor 

variabilelor studiate. Cea de-a doua ipoteză a studiului se confirmă parțial. Există 

o legătură numai  între vârsta piloților și aptitudinile cognitive. 

 Și a treia ipoteză este confirmată parțial. Există o legătură între orele de zbor 

ale piloților din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor 

Interne numai în cazul aptitudinii cognitive și anume memoria de lucru. 

 Principala limită a cercetării o constituie faptul că grupurile studiate sunt 

mici și nu s-a putut efectua o analiză mai detaliată. Interesant ar fi fost să putem face o 

analiză comparativă între piloții din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și cei din 

alte structuri militare sau din aviația civilă.  

 Principalul element de originalitate al cercetării îl constituie faptul că este 

prima analiză psihologică a piloților din cadrul Inspectoratului General de Aviație al 

Ministerului Afacerilor Interne. Un alt element de originalitate este faptul că s-au 

testat aptitudinile cognitive, emoțiile, stările, gândurile și comportamentele, trăsăturile 

de personalitate și atitudinile precum și screening-ul clinic al subiecților. 

 În elaborarea lucrării s-au luat în calcul toate datele disponibile, la ora actuală, 

ale piloților din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor 

Interne, fapt ce nu a mai avut loc până în prezent. 

  Pentru că cercetarea s-a axat pe personalitatea piloților Inspectoratului General 

de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne care efectuează misiuni cu grad de risc 
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ridicat, rezultatele sunt de mare utilitate pentru selecția, încă din școală, a celor care ar 

urma să îndeplinească astfel de misiuni.  

De asemenea, profilul rezultat din cercetare poate fi folosit pentru selecția 

psihologică a piloților din Ministerul Afacerilor Interne care să desfășoare misiuni cu 

grad ridicat de risc, încă de la încadrarea în cadrul acestei instituții. În prezent această 

selecție se realizează în baza evaluărilor practice făcute în teren, ceea ce înseamnă un 

consum de timp și resurse. 

 

Concluzii și propuneri 

Importanța structurii de aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în 

sistemul securității naționale este semnificativă și doar dacă este să ne referim la 

misiunile de salvare de tip SMURD, o catastrofă aeronautică însemnând, pe lângă 

pierderea vieții piloților, dar și punerea în pericol a celor care urmează a fi salvați dar 

și a importantelor pagube materiale și logistice.  

O analiză a cazurilor de accidente aviatice din cadrul Inspectoratului General de 

Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, dintr-o perioadă apropiată, bazată pe puține 

date, pentru că nu există o evaluare psihologică înainte de eveniment a celor care și-au 

pierdut viața, toate acestea coroborate cu datele cercetării, indică necesitatea elaborării 

unei strategii de evaluare psihologică a aviatorilor din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne pe baza unor teste psihologice de ultimă generație.  

  Deși psihologii joacă un rol crucial în procesul de selecție și de testare a 

funcției cognitive, sănătatea mentală a piloților nu este evaluată în acest stadiu. Mai 

degrabă se presupune că, dacă un pilot dezvoltă o afecțiune psihică, acest lucru va fi 

dezvăluit în timpul controalelor medicale regulate și/sau detectate de medicii din 

cadrul unităților aviatice.  

 Psihologii au nu numai un rol important în evaluarea sănătății mintale, dar pot 

merge dincolo de diagnostic și să ofere programe de profilaxie și tratament care sunt 

specifice individului.  
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Mai ales că, multe dintre problemele de sănătate mentală care afectează piloții 

sunt tratabile, iar piloții se pot întoarce la muncă, în cele mai multe cazuri, după o 

perioadă în care evaluarea psihologică și psihiatrică precum și tratamentul, consilierea 

psihologică sau psihoterapia au avut succes. 

 De asemenea, eforturile trebuie să se concentreze pe menținerea și promovarea 

sănătății mintale, mai degrabă decât să se aștepte apariția problemelor clinice, o astfel 

de abordare a fost mai degrabă neglijată până în prezent. Conștientizarea sănătății 

mintale, construirea capacității de rezistență și prevenirea problemelor de sănătate 

mintală ar trebui să fie o prioritate în cadrul aeronautic și, încă o dată, psihologii pot 

aduce o contribuție semnificativă în acest sens.  

De exemplu, prin oferirea de ateliere educaționale pentru piloți (și familiile lor), 

pentru a crește gradul de înțelegere și de conștientizare a problemelor de sănătate 

mintală și cum pot fi acestea gestionate.   

 În acest context, cercetarea „Profilul psihologic al pilotului care execută 

misiuni în interesul securității naționale” poate sta la baza elaborării unei strategii 

de selecție a piloților din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului 

Afacerilor Interne. O primă direcție ar putea fi asigurarea unei mai bune evaluări 

psihologice a piloților prin majorarea numărului de psihologi la nivelul IGAv, a 

tipului de teste aplicate, a numărului de evaluări obligatorii și a persoanelor (membrii 

ai familiei piloților) care să poată fi evaluate.  

Problematice rămân procentele referitoare la tulburarea depresivă și stresul 

post-traumatic, evidențiate a influența performanța de zbor, în urma derulării 

cercetării noastre, care pot conduce la implicarea piloților Ministerului Afacerilor 

Interne în accidente dacă nu sunt activ monitorizate. 

A doua direcție ar însemna, pe lângă obligativitatea tratamentelor în caz de 

detectare a unor probleme de ordin psihologic, realizarea unor protocoale de 

colaborare cu psihologi clinicieni sau alți psihologi aeronautici din cadrul sistemului 

de securitate națională. 
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