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INTERFERENȚE  DINTRE PREDISPOZIȚIA SPRE RISC, NEVOIA DE A CĂUTA 

SENZAȚII TARI ȘI TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE LA PARAȘUTIȘTI 
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Cercetarea predispoziției spre risc și a nevoii de a căuta senzații tari la parașutiști este deosebit de actuală și importantă 

în contextul în care în Republica Moldova se atestă o creștere considerabilă a numărului de persoane care practică acest 

tip de sport. Parașutismul reprezintă o activitate ce  implică un nivel ridicat de risc pentru viața umană, deoarece presu-

pune anumite abilități și cunoștințe tehnice într-un domeniu restrâns, care nu sunt cunoscute publicului larg, statisticile 

demonstrând că accidentele fatale care au avut loc în urma practicării acestui sport sunt datorate erorii umane și eșecului 

de a gestiona situația, și nu problemelor tehnicii utilizate. Astfel, o analiză mai aprofundată asupra relațiilor dintre risc, 

nevoia de a trăi senzații tari și trăsăturile de personalitate a celor care practică parașutismul poate contribui la prevenirea 

și diminuarea aspectelor ce influențează siguranța și sănătatea fizică/psihică a sportivilor parașutiști.      
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INTERFERENCES BETWEEN RISK DISPOSITION,  

      NEED FOR THRILLS AND PERSONALITY TRAITS IN PARACHUTS 

The research of the predisposition to risk and the need to seek thrills in parachutists is particularly current and 

important in the context where in the Republic of Moldova there is a considerable increase in the number of people who 

practice this type of sport. Parachuting is an activity that involves a high level of risk to human life, as it requires certain 

skills and technical knowledge in a restricted field, which are not known to the general public, statistics proving that the 

fatal accidents that occurred following the practice of this sport are due to human error and failure to manage the situation 

and not to problems with the technique used. Thus, a more in-depth analysis of the relationships between risk, the need 

to experience thrills and the personality traits of those who practice parachuting, can contribute to the prevention and 

reduction of aspects that influence the safety and physical/mental health of parachuting athletes. 
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