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Ce este Depresia? 
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Depresia poate fi definită ca o dispoziție tristă, melancolică, 
constantă, care te storce de energie și te împiedică să te mai 
bucuri de micile plăceri ale vieții. Te împiedică să mai visezi, să-ți 

mai dorești ... și în final să pui sub semnul întrebării ce este viața 
și care este scopul tău aici. 

Tudose (2011) spune despre depresie că poate fi privită ca o 
„prăbușire a dispoziției bazale”, adică o alunecare pe panta 
agoniei și a lipsei de speranță, unde îți aduci aminte constat de 

evenimentele și trăirile neplăcute din viața ta. Rememorezi iar și 
iar acele evenimente care au avut un impact emoțional puternic, 
negativ. Toate aceste gânduri duc la activarea emoției de bază - 
tristețea care, în timp, devine melancolie. 

Printre semnele și simptomele specifice depresiei se numără: 

•Dispoziția depresivă (tot timpul sau mare parte din zi trist(ă) și 
abătut(ă)), 

•Încetinirea gândirii, 

•Înceinirea mișcărilor motrice, 

•Imaginația poate lua forma unor ruminații (gânduri obsesive 
și repetitive) sau chiar idei delirante al căror lait motiv este 
autoacuzarea, vinovăția, inutilitatea, și altele, 



•Apare senzația de stagnare a timpului și de repetitivitate a 
evenimentelor eșuate sau sortite eșecului,  

•Atenția îți este concentrată doar asupra evenimentelor 

negative, rămânând stocate în memorie doar lucrurile care au 
mers prost. 

CE CAUZEAZĂ  DEPRESIE? 

Cauzele care pot duce, în timp, la apariția simptomelor depresive 

sunt numeroase, însă cele mai frecvente, conform Weissmann, 
sunt următoarele: 

•Tulbură r i l a n ive lu l neurotransmi ță tor i lor 
(neurotrnamițătorii sunt niște mediatori chimici, care preiau 
impulsul nervos de la nivelul neuronului cu scopul de a 

amplifica impulsurile nervoase din sinapse – vezi Anexa 1); 

•În istoricul familiei exită cazuri de tulburări depresive 
sau alcoolism; 

•Pierderea unui părinte (o perioadă de doliu mai 
îndelungată); 

•Neglijarea în copilăria timpurie; 

•Evenimente de viață negative; 

•Un partener ostil și/sau critic; 

•Lipsa unei relații apropiate; 

•Absența suportului social; 

•Încrederea în sine foarte scăzută. 



TIPURI DE DEPRESIE 

Conform manualului de diagnosticl al psihologilor, avem 
următoarea clasificare: 

Tulburarea cu perturbare afectivă de tip disruptiv 

În cazul tulburării cu perturbare afectivă de tip disruptiv sunt 
prezente episoade de violență verbală și/sau comportamente 

agresive (agresivitate fizică), prezente, în medie, de trei sau mai 
multe ori pe săptămână, care durează de 12 sau mai multe luni. 

Tulburarea depresivă majoră 

Tulburarea depresivă majoră se prezintă cu dispoziție depresivă 

aproape în fiecare zi, scăderea interesului și a plăcerii pentru toate 
activitățile (preferate sau rutiniere), scăderea sau luarea în 
greutate, insomnie sau hipersomnie, lipsa de energie aproape în 
fiecare zi, sentimentul intens de inutilitate sau de vinovăție și 
gânduri recurente la moarte (gânduri și/sau șcenarii suicidare, 

poate chiar și tentative de suicid). 

Tulburarea distimică 

În tulburarea distimică dispoziția depresivă este prezentă în cea 
mai mare parte a zilei, mai multe zile da decât nu, fie observată 
de cei din jur, fie auto-observată; nu a existat vreun episod 

maniacal sau hipomaniacal; iar simptomele determină o suferință 



și/sau o deteriorare din punct de vedere social, profesional, 
personal sau alte domenii importante de funcționare. 

Tulburarea disforică premenstruală 

Tulburarea disforică premenstruală apare pe parcursul ciclurilor 
menstruale, unde persoana experimentează emoții foarte intense 
(spre exemplu, furie sau iritabilitate, anxietate, dispoziție 
depresivă) și/sau schimbătoare; scăderea interesului pentru 
activitățile obișnuite (hobby-uri, școală/job, socializarea cu 

prietenii, etc.); dificultăți de concentrare și „încetinirea” gândirii, 
modificări ale apetitului și somnului. Toate aceste semne pot fi 
însoțite de simptome somatice (de pildă, durere în anumite zone 
ale corpului). 

Anumite droguri sau medicamente pot avea ca reacții adverse 
simptome depresive. 

Tulburarea depresivă secundară unei afecțiuni medicale 

În funcție de diagnostic, de severitatea simptomele și de 

impedimentele pe care le poate aduce afecțiunea medicală, 
simptomele depresive se pot manifesta ca rezultat al distresului 
emoțional resimțit de persoana în cauză. 

Tulburarea de personalitate depresivă 

În cazul tulburării de personalitate de depresivă, dispoziția 

persoanei este dominată de tristețe și amărăciune. Nu reușește să 



se bucure de nimic, are o stimă de sine scăzută, se simte lipsiră 
de valoare și are aproape constant un aer posomorât. 

Persoana cu o personalitate depresivă este acuzatoare și foarte 

critică la adresa prorpiei persoane, considerându-se vinovată 
pentru orice eșec sau nereușită, chiar și în cazul situațiilor minore 
(spre exemplu, dacă a spart o cană în timp ce spăla vasele). 

Din punct de vedere cognitiv, sunt prezente ruminațiile de tip 
anxios și depresiv (acele gânduri negative, intruzive și repetitive, 
ca de exemplu, „sunt un prost/o proastă”, „nu sunt bun(ă) de 

nimic”, „nimeni nu mă iubește”). 

Schemele cognitive predominante în cazul tulburării de 
personalitate depresivă sunt: 

În concluzie, factorii biologici au o contribuție semnificativă în 
apariția și dezvoltarea depresiei. Din acest motiv, istoricul 

personal este foarte important și se poate afla prin întrebări ca de 
exemplu: unul din membrii familiei tale are (sau a avut) o 
dispoziție mai tristă, poate chiar depresivă, care să fi durat o 
perioadă mai lungă de timp?   

Raportat la imaginea de sine: Credința principală:

Vulnerabilitate la respingere, 

Inapt(ă) și incompetent(ă).

„Este îngrozitor să fii 
respins(ă).” 

„Dacă oamenii ajungă să mă 
cunoască, mă vor respinge.”

https://alexandra-nae.ro/schemele-cognitive-ce-sunt-si-cum-ne-influenteaza/


De asemenea, pe lângă factorii biologici s-a demonstrat că și 
anumite condiții psihologice sunt responsabile de apariția acestei 
afecțiuni. Printre acestea se numără: un stil parental autoritar, 

foarte critic și strict și cu puțină afecțiune manifestată către copil și 
anumite trăsături de personalitate (studiile de specialitate au 
indicat faptul că depresia apare mai frecvent în cazul persoanelor 
care pun foarte mare accent pe ordine, ca lucrurile să fie făcute 
perfect și corect, fără greșeală, orientate spre productivitate și 
performanță și mai puțin pe relațiile sociale – persoanele 

perfecționiste). 



Antidepresivele - la ce ajută? 
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În funcție de severitatea simptomelor și de tipul de depresie, 
medicul psihiatru poate prescrie anumite medicamente – 
antidepresive. Acestea sunt recomandate în urma unei evaluări 
amănunțite asupra istoricului familial, debutul simptomelor și 
frecvenței acestora, cât și a modificărilor comportamentale cu 
implicații în domeniile importante de funcționare (acasă, la 

școală/job, în viața personală, etc.). 

În tulburarea depresivă majoră și în tulburarea distimică este 
aproape întotdeauna recomandat tratamentul medicamentos cu 
SSRI (ISRS). SSRI-urile sunt inhibitori selectivi ai serotoninei 
(serotonina este un neurotransmițător; iar studiile au indicat faptul 

că persoanele cu simptome depresive au un număr prea mic de 
receptori ai serotoninei. Aici intervine rolul antidepresivelor – să 
restaureze echilibrul neurologic.).  

Reacțiile adverse al SSRI-urilor includ anxietate, dureri de cap și 
tulburări gastro-intestinale, însă nu este o cindiție obligatorie să 

apară. 

De asemenea, s-a demonstrat științific că, în cazurile de depresie 
moderate și severe, combinând terapia cognitiv-comportamenlă 
și tratamentul medicamentos se obțin rezultate pozitive, iar rata 
recăderilor este mult mai scăzută comparativ cu persoanele care 
iau doar antidepresive. 

https://alexandra-nae.ro/interventii-pentru-anxietate/
https://alexandra-nae.ro/impactul-psihologic-in-bolile-gastrointestinale/


Terapia cognitiv-comportamentală în Depresie 
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Terapia cognit iv-comportamentală este o intervenț ie 
psihoterapeutică, dezvoltată de Aaron Beck în anii 1990, ce are ca 
scop îmbunătățirea sănătății mintale. Abordarea cognitiv-
comportamentală este centrată, în primul rând, pe identificarea 
distorsiunilor cognitive (gânduri, credințe, atitudini) și modificarea 
acestora. În al doilea rând, modificarea acestor cogniții presupune 

și modificarea anumitor comportamente dezadaptative și 
reducerea distresului emoțiomal.  

Conform Beck și colaboratorii (1979), caracteristicile terapiei 
cognitiv-comportamentale sunt următoarele: 

•Are la bază o concepție teoretică  (are la bază studiile 

lui Beck asupra depresiei, nu este o simplă colecție de 
tehnici); 

•Este scurtă și limitată în timp, iar clientul este încurajat 
să aplice tehnicile învățate în cadrul terapiei și în viața de zi cu 
zi (încurajarea dezvoltării abilităților de ”self-help sklls”); 

•Este orientată pe problemă și pe factorii care o 
mențin; 

•Ident i f icarea problemei se rea l i zează pr in 
descoperirea dirijată (”guided discovery”, Young, Beck, 1982); 



•Are un caracter educațional (tehnicile cognitiv-
comportamentale sunt privite ca niște deprinderi care sunt 
învățate de către client prin exercițiu, trasferate ulterior, în 

viața cotidiană prin „temele” pentru acasă). 

Williams (1999) a reaizat următoarea sinteză a tehnicilor specifice 
terapiei cognitiv-comportamentale: 

În concluzie, terapia cognitiv-comportamentală este o practică 
psihoterapeutică ce are la bază dovezi științifice (evidence based 
practice), pornind de la studiile lui Beck asupra depresiei, cu 

rezultate pozitive semnificative. 

De asemenea, în funcție de severitatea simptomelor, în multe 
cazuri se recomandă psihoterapia în paralel cu tratamentul 
psihiatric (antidepresivele). 

Tehnica Scopul

Identificarea gândurilor 
negative

Clientul este învățat cum să își 
identifice și cum să își 

monitorizeze gândurile 
negative (vezi Anexa 3)

Trasarea de sarcini în sfera 
comportamentală

Clientul este încurajat să 
realizeze anumite sarcini (spre 
exemplu, să reînceapă să facă 
acele activități care îi plăceau 

în trecut sau să își descopere 
noi hobby-uri și interese).

Tehnici alternative Relaxare, 

Meditație, 

Antrenament cognitiv.



Ce pot face EU pentru mine? 
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Este foarte greu să reușești să treci de încă o zi. Și încă una ... și 
încă una ... Zilele îți par la fel. Aceleași greșeli, același 
comportament. Nimic nu iese niciodată bine! Și te gândești „de 

ce eu?” sau „ce rost mai are?”. 

Uite câteva date statistice și numere din anii trecuți referitoare la 
riscul de depresie în rândul copiilor și adolescenților din România: 

✓Cca. 83.000 de copii din România au măcar unul dintre 
părinți plecați la muncă în străinătate, pe termen nedefinit. 
Dintre aceștia, peste 22.000 de copii au ambii părinți plecați 
în străinătate pentru un loc de muncă. Acești copii sunt, în 
mod deosebit, într-o situație de risc, date fiind despărțirea de 
părinți și, în majoritatea cazurilor, lipsa unei îngrijiri adecvate 
din partea rudelor.(MMFPS); 

✓Peste 9400 de copii au suferit forme de abuz, neglijare sau 
exploatare care au întrat în 2014 în atenția DGASPC-urilor. 
Unele dintre acestea au fost atât de grave încât s-a dispus 
plasarea în regim de urgență a 2500 de minori. Evident, 
acestea sunt numai cazurile care au ajuns la sistemul de 
protecție socială. Multe dintre cazurile de abuz și exploatare 
sunt necunoscute încă autorităților.(MMFPS); 



✓52% dintre părinți consideră că a țipa la copil când acesta 
greșește este în regulă, iar 19% cred că corecția fizică trebuie 
aplicată în astfel de cazuri; 38% dintre părinți recunosc că au 
pălmuit / urecheat copilul în ultimul an și 62% dintre copii 
declară însă că sunt loviți de părinți cu palma, 18% cu bățul și 
13% cu cureaua, 8% cu lingura de lemn (Salvați Copiii); 

✓33% dintre copii declară că sunt jigniți de profesori; 7% 
declară că sunt bătuți, 86% că sunt certați de profesori pentru 
că greșesc.(Salvați Copiii); 

✓peste 39.000 de copii sunt în plasament, conform datelor de 
la Ministerul Muncii de acordare a alocațiilor de plasament; 

✓250.000 de familii au primit alocația pentru susținerea 
familiei, conform legii. În cadrul acestor familii, aflate la limita 
rangului de sărăcie, cresc 474.916 copii. Aceste familii nu îi 
includ deloc pe cei care nu beneficiază de acte și nu sunt 
încadrați deloc în sistemul de asigurări. 

✓aproape 59.000 de copii se aflau la finalul anului 2014 într-o 
formă de protecție specială, în servicii rezidențiale sau de tip 
familial; 

✓54.000 de copii au fost incluși în forme de asitență pentru 
prevenirea despărțirii de familie și a plasamentului (terapie, 
consiliere, plasare în centre de zi etc), deci sunt în familii cu 
grad mare de risc, marcate de sărăcie, violență, abuzuri și 
forme de delincvență; 

✓De asemenea, cf. celui mai recent studiu global al Salvați 
Copii, în Europa 27 de milioane de copii sunt în risc de sărăcie 
și excluziune socială. În România, același studiu menționează 
52% din totalul copiilor ca fiind în risc de sărăcie și excluziune.  



✓În România, pentru a acoperi costurile medii lunare ale 
educației copilului, un părinte trebuie să cotizeze 1,5 x 
alocația pe care statul o acordă copilului lunar. 

Dar tu ești un adult cu problemele tale, mult mai importante 
decât astea! Ești o persoană matură, capabilă să îți porți singur(ă) 

de grijă și nimic din cele scrise mai sus nu te poate afecta, sau 
dacă totși te afectează, nu într-atât încât să nu vrezi vreo soluție 
„salvatoare”. Așa este! Dacă ți cont de recomandările de mai jos: 

Ține un jurnal 

Un jurnal în care să fie monitorizate gândurile negative, situațiile 

care le declanșează și ce se întâmplă imediat după aparița acestor 
gânduri poate fi un instrument foarte util. Anexa 3 poate fi 
folosită ca un mode pentru acest tip de jurnal. De asemenea, 
căutarea dovezilor concrete, din viața de zi cu zi, care să 
întărească sau să contrazică aceste gânduri poate fi de ajutor. 

Prin identificarea gândurilor negative și a situațiilor care duc la 
apriția acestor gânduri, se poate identifica un pattern. Spre 
exemplu, „în situațiile în care nu sunt sigur pe mine sau am foarte 
multe sarcini de făcut într-un timp scurt, îmi apar în minte 
gândurile că nu sunt bun de nimic, că sunt un incompetent și că  

oricât de mult aș încerca, cu siguranță lucrurile nu vor ieși așa cum 
trebuie”. 

Din punct de vedere cognitiv, gândurile care apar în anumite 
situații ne influențează reacțiile emoționale, răspunsurile fizice și 
comportamentale. Prin urmare, o situație de viață negativă care 
duce la activarea unei emoții (sau unui mix emoțioanl) negativ, va 

veni la pachet cu scheme cognitive specifice, individuale, care 



influențează și modifică răspunsurile noastre emoționale și 
comportamentale. 

Setează-ți câte un obiectiv pe zi: o activitate simplă sau un 
hobby pe care l-ai abandonat 

Astfel, atunci când gândurile descurajante sau autoculpabilizante 
apar în mintea noastră (spre exemplu, „orice aș face, tot nu va fi 
bine” sau „sunt un(o) incompetent(ă)!”), tendința firescă este să 
ne izolăm de cei apropiați, să nu mai avem chef să facem lucruri 

simple sau lucruri pe care în trecut le făceam cu plăcere, însă 
acest tip de comportament doar duce la întărirea gândurilor 
negative și la crearea unei spirale de gânduri negative în care ne 
adâncim din ce în ce mai mult, fapt ce duce la intensificarea 
distresului emoțional deoarece emoțiile care însoțesc gândurile 

sunt de tipul tristețe, melancolie, furie, frustrare, dezamăgire, etc. 

O soluție pentru a ieși din această buclă este auto-motivarea de a 
reîncepe să faci activități/sarcini simple sau să te reapuci de un 
hobby din trecut, poate chiar să găsești noi activități plăcute. 

Este greu și obositor, însă izolarea nu este o soluție, ci un factor 
care menține și întreține depresia! 



Ce pot face pentru un PRIETEN? 

5 
 

De multe ori, persoanele care au o luptă cu depresia refuză să 
vorbească despre problemele lor, neagă simptomele și, în 
contexte sociale, afișează o mască zâmbitoare. 

Există, însă, câteva lucruri pe care le poți face pentru a-ți ajuta 
prietenul (prietena) să treacă mai ușor prin aceste momente 
dificile: 

RECOMANDABIL
Să îi atragi atenția 

asupra laturii 
pozitive a oricărei 
situații.

În majoritatea situațiilor, o persoană 

depresivă va vedea numai „jumătatea 
goală a paharului”, numai aspectele 
negative. Din acest motiv este 
recomandabil să îi arăți că situația nu este 
doar neagră, ci are și urme de alb și gri.



Să îl (o) antrenezi 

în activități 
plăcute sau 
neutre, care să nu 
fie foarte 
solicitante.

De multe ori, persoanele depresive au 

tendința de a se izola și de a respinge 
situațiile sau ocaziile în care s-ar putea simți 
bine. Acest refuz are mai multe cauze, cele 
mai frecvente fiind următoarele: 

-Oboseală, 
-Teama de a fi respins sau de a nu fi 
suficient de bun, 
-Atitudinea auoculpabilizantă (adică 
sentimentul intens de vinovăție pentru 
emoțiile pozitive pe care le poate 
simți), 
-Atitudinea autocritică.

Feedback-ul 
pozitiv la adresa 
lui (ei).

Persoanele depresive au, adesea, o părere 
foarte proastă despre sine, acesta fiind unul 
din factorii care mențin emoția de tristețe. 

Afecțiunea și feedback-ul pozitiv (doar 

dacă sunt sincere) pot fi cele mai bune 
„medicamente” deoarece ele alimentează 
puțin câte puțin stima de sine a prietenul 
tău (prietenei tale).



Să îl (o) îndemni 

să meargă la un 
specialist.

De multe ori este foarte greu să câștigi 

lupta cu depresia pe cont propriu sau chiar 
și atunci când ai sprijinul familiei și al 
prietenilor. Așa cum am scris și mai sus, s-a 
demonstrat științific că mixul între terapia 
cognitiv-comportamenlă și tratamentul 

medicamentos oferă cele mai bune 
rezultate, iar rata recăderilor este mult mai 
scăzută. Asta înseamă că e bine ca în 
echipa „de atac” al prietenul tău (prietenei 
tale) să existe un psihoterapeut și un 

psihiatru.
NERECOMANDABIL

Să îi spui afirmații 
de tipul: „dacă 

vrei, poți!”, 
„adună-te!”, „n-ai 
deloc voință”, 
„nu-i bine că vezi 
totul în negru” și 

altele.

Aceste afirmații nu fac decât să întărească 
și mai mult gândurile negative despre sine 

și sentimentul de incompetență și 
inutilitate.  

În locul acestor afirmații, poți încerca să îl 
(o) asculți, să încerci să îi înțelegi suferința 
și să îi recomanzi să consulte un specialist.



ANEXE 
 

1. Exemple de gânduri în depresie: 

„Îmi este foarte greu să înfrunt lumea.”

„Nu sunt bun(ă).”

„De ce nu reușesc niciodată?!”

„Nimeni nu mă înțelege.”

„I-am lăsat baltă pe cei din jur.”

„Nu știu dacă mai pot continua așa.”

„Mi-ar plăcea să fiu mai bun(ă).”

„Sunt atât de slab(ă)!”

„Viața mea nu merge așa cum îmi doresc.”

„Mă dezamăgesc singur(ă).”

„Nimic nu mai e ca în trecut.”

„Nu reușesc să mă apuc de ceva.”

„Ce e în neregulă cu mine?!”

„Aș vrea să fiu altcineva.”

„Nimic nu merge bine.”

„Mă detest!”

„Nu am nicio valoare.”



„Aș vrea să dispar.” / „Dacă nu aș mai fi, nu ar observa 

nimeni.”
„Mi-am ratat viața” / „Sunt un(o) ratat(ă).”

„Nu o să reușesc niciodată.”

„Nu reușesc niciodată să termin ce am început.”

„Nici nu meritră să mă obosesc.” / „Oricum e inutil.” / „Oricum 

nu o să meargă bine.”



2. Monitorizarea gândurilor negative 

A 

Evenimentul 
activator 

(Ce s-a 
întâmplat 
înainte?)

B 

Gândurile cu 
privire la 

evenimentul 
activator 

(Ce gânduri 
mi-au trecut 
prin minte în 

acel moment?)

C 

Reacția 
emoțională 

(Cum m-am 
simțit?)

D 

Reacția 
comportam

entală 

(Ce am 
făcut?)
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