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REZUMAT 

OBIECTIVE: Principalele obiective ale studiului de faţă au fost: 1. evaluarea nivelului de 

cunoştinţe ȋn domeniul geneticii al publicului general din România; 2. explorarea atitudinii faţă 

de testarea genetică; 3. explorarea expectanţelor privind impactul dezvoltării geneticii ȋn sistemul 

de sănătate; şi 4.  identificarea rolului caracteristicilor individuale asupra acestor variabile.  

METODA: Participanţii (N=165) cu vârste cuprinse între 19 și 57 de ani, majoritatea studenţi, 

102 persoane de sex feminin şi 63 persoane de sex masculin, au completat un set de chestionare 

care au avut ca scop evaluarea dimensiunilor propuse.  

REZULTATE: Rezultatele studiului arată că mai mult de jumătate dintre respondenţi cunosc pe 

cineva cu o boală genetică iar 6% dintre aceștia și-au făcut un test genetic. Majoritatea 

respondenţilor (70%) ar fi de acord să îşi facă disponibile informaţiile genetice. Cunoştinţele în 

domeniul genetic sunt puţin peste nivelul mediu, o observaţie notabilă fiind aceea că persoanele 

cu un nivel mediu de studii (liceu) au obţinut scoruri mai mari decât persoanele cu studii 

superioare. În analizele multivariate, nivelul de religiozitate şi genul persoanei s-au dovedit a fi 

predictori pentru atitudinea faţă de testarea genetică. Analizele corelaţionale sugerează că există o 

asociere negativă între religiozitate şi atitudinea faţă de testarea genetică, cunoştinţe în domeniul 

geneticii şi expectanţele privind viitorul geneticii.  

CONCLUZII ŞI IMPLICAŢII: Studiul sugerează atitudini favorabile în rândul tinerilor faţă de 

testarea genetică şi expectanţe pozitive faţă de anumite aspecte legate de progresul în acest 

domeniu. Explorarea cunoştinţelor şi atitudinii privind testarea genetică ȋn rândul populaţiei 

române vine ȋn sprijinul dezvoltării programelor educaţionale privind inovaţiile genetice ȋn 

medicină, a reglementărilor legale ȋn acest domeniu, precum şi ȋmbunătăţirea serviciilor medicale 

şi de consiliere genetică.  
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Youth Attitude towards genetic testing in Romania 

ABSTRACT 

OBJECTIVES: The main objectives of the study were: 1.  Knowledge level evaluation in the 

genetic field of general public in Romania; 2. Attitude research towards genetic testing; 3. 

Expectations evaluation regarding the impact of genetic development in the health system; 4. 

Identification of the individual characteristics role on these variables. 

METHOD: The participants (N=165), with ages between 19 and 57, the majority of them 

students, 102 females and 63 males, have completed a set of questionnaires for the evaluation of 

the established dimensions. 

RESULTS: The study results show that more than half of the respondents know someone who 

has a genetic disorder and 6% of them have already done a genetic test. The majority of the 

respondents (70%) would agree to make their genetic information available. The knowledge in 

genetic field are slightly above average with a notable observation that the persons with medium 

intellectual level (high school studies) have obtained higher scores than the university graduates. 

In multivariate analysis, the religiosity level and the person genre have proven predictable for the 

attitude towards genetic testing. Correlation analysis suggests that there is a negative association 

between religiosity and the attitude regarding the genetic testing, genetic knowledge and the 

expectations of genetic future. 



CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS: The study suggests favorable attitude among youth 

regarding the genetic testing and positive expectations towards certain aspects related to this 

field’s progress. 

Exploring the knowledge and attitude towards the genetic testing among Romanian population 

supports the educational program development regarding genetic innovations in medicine, legal 

regulations in this fields and improvement of medical services and genetic counseling. 
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