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VALOAREA PROBANTĂ A TESTĂRII DE TIP POLIGRAF  

DIN PERPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ 

Ana TARNOVSCHI, Veronica BOLDURAT 

Universitatea de Stat din Moldova 

 
În prezentul demers științific este abordată minciuna din perspectiva fenomenului psihologic foarte complex care 

include în sine un amalgam de aparențe emoționale, cognitive și afective la persoane. În socializarea sa zilnică, omul se 

ciocnește de minciună, aceasta fiind fapt real și natural. Atât timp cât omul este cel care transmite sau primește o infor-

mație el are potențialul de a duce în eroare sau de a fi dus în eroare. Însă, procesul de detectare a minciunii este unul 

dificil, așa cum nu există o modalitate ideală de a diferenția o persoană care spune minciuni de cineva care spune adevărul. 

Învățarea minciunii, la fel ca și spunerea adevărului, reprezintă o parte firească din procesul natural de dezvoltare a 

omului. Minciuna a devenit una dintre problemele sociale, iar detectarea ei a fost și este subiectul de analiză al oamenilor 

de știință și al reprezentanților din sistemul judiciar.  
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PROBANT VALUE OF THE POLYGRAPHIC TEST FROM THE PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE 

This article discusses the lie from the point of view of a very complex psychological phenomenon, which in itself 

includes an amalgamation of emotional, cognitive and affective appearances in people. In their daily socialisation, the 

individual deals with the lie, which is a real and natural fact. As long as the human being is the one who transmits or 

receives information, they have the potential to mislead or to be misled. But the process of detecting a lie is difficult because 

there is no ideal way to differentiate a person who tells lies from someone who is telling the truth. Just like telling the 

truth, learning to lie is a natural part of the natural process of human development. The lie has become one of the social 

problems, and its detection has been analysed by scientists and law enforcement officials. 
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