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ADAOSURI NOCIVE ÎN PRODUSELE ALIMENTARE
Aliona CARASIOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: In prezentarea mea a-şi dori sa evidentiez aportul negativ a adaosurilor nocive asupra sănătăţii omului.
Consider că aceasta este o problemă actuală, care merită a fi cunoscută de fiecare consummator. În special vreau să
atrag atenţia dmv. spre impactul negativ a coloranţilor sintetici nocivi, aditivi alimentari şi alimente conservate care
influenţează asupra sănătaţii noastre.
Cuvinte cheie: aditivi, dieta alimentară, coloranti, procesare, recompense alimentelor.

Pentru a avea o minte sănătoasă trebuie să ai un corp sănătos, iar un corp sănătos înseamnă o hrană
sănătoasă (mai ales din punt de vedere nutrițional ). Pentru a învăța să mănînci sănătos, trebuie să ai o
educație nutrițională care începe de la vîrsta preșcolară și se continuă toată viața. Omul trebuie să aibă mai
întîii de toate o atitudine rațională, dar, în același timp, să țină seama și de factorii psihici. Dieta alimentară
are o strînsă legătură cu dietetica sufletului.
Alimentele indiferent de natura lor, vegetală, animală sau mixtă, sunt necesare omului, deoarece
acestea asigură omului energie şi substanţele nutritive de bază, necesare pentru o bună funcționare a
proceselor metabolice care ajută la dezvoltarea organismului. Sigur, hrana este o componentă esenţială a
existenţei omului. Ea realizează sănătatea omului. Dar nu toate produsele alimentare realizate pentru a
satisface foamea omului sunt benefice. La nivelul anului 2001, bolile cornice au contat pentru 60% din
numărul deceselor pe plan mondial (56mil.), respectiv pentru 40% din totalul bolilor, estimîndu-se o creștere
pînă la 57% la nivelul anului 2020. Aproape jumătate din numărul deceselor datorită bolilor cronice se
datorează celor cardiovasculare, obezitate și diabetul avînd un trend crescător și îngrijorător pentru că
afectează o mare parte din populație și pentru că apar chiar din copilarie. Pentru a satisface consumul,
industria alimentară utilizează un şir de componente chimice fiind alternative unor componenti naturali. Toţi
aceşti aditivi şi procese tehnologice sunt utilizate pentru a acorda produsului: aspect corespunzator, volum
mare, caracteristici gustative, si valabilitate. Acestea desigur nu întotdeauna au un impact pozitiv asupra
sănătăţii omului.
Alimente procesate dăunătoare:
 semi-preparatele din paste rafinate
 semi-preparatele congelate cu sodiu
 produse de patiserie
 gustările ambalate (chipsurile, napolitanele și alte dulciuri)
 mezelurile și alte tipuri de carne procesate;
Tebuie să precizez faptul că nu toate produsele alimentare procesate sunt nocive organismului nostru,
însă aceste produse trebuie selectate cu mult interes și grijă.
Alimente procesate bune pentru consum:
 pâine integrală - trebuie să cunoaștem acest aspect la ingrediente: făina integrală să fie prima
specificată apoi urmând făina rafinată)
 iaurturile naturale - cu continut de proteine de 6g, evităm iaurturile cu fructe
 legume, fructe congelate - fără diverse sosuri sau condimente
 alimentele ambalate naturale sau organice
 peștele congelat, somonul și tonul la conservă
 fructele uscate, oleaginoase coapte
În general produsele alimentare procesate sunt urmate și de alte ingrediente: coloranți alimentari,
uleiuri rafinate, grăsimi artificiale, conservanți, îndulcitori. Aceste ingrediente au rolul de a menține o
perioada de valabilitate îndelungată a acestor produse.
Astazi, putem observa cum orice produs alimentar este supus procesului de colorare. În care deja nu
mai sesizăm aspectul natural al produsului, deoarece coloranţii permit alimentului să capete un aspect
delicious, atrăgător şi un aspect valoros.
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Coloranţi alimentari:
Combinaţii organice, naturale sau de sinteză, ele însele colorate şi care au proprietatea de a colora. În
general acești coloranți trebuie să îndeplinească anumite condiții care să ofere siguranță consumatorilor.
Conservanții întîlniți în diferite preparate din comerț pe piața autohtonă, din nefericire sunt ascunși sub
diferite denumiri.
Coloranți sintetici nocivi:
Albastru Brilliant E133. Culoare obținută din produse petroliere, este interzisă utilizarea acestui
colorant în peste 10 țări din Uniunea Europeană, dar acceptat în restul tărilor. Devine foarte periculos atunci
când este expus la temperaturi ridicate, producând gaze toxice.Acest colorant a fost descoperit în unele
sortimente de bomboane, cereale, băuturi carbogazoase și hrană pentru animale.
Efecte negative. Poate provoca tumori cerebrale și încetinesc dezvoltarea celulelor.
Roşu-Portocaliu E129. Fabricat din gudron de cărbune, dar acum este obținut în cele mai multe
cazuri, din petrol. Este interzis în,mare parte in Europa. Dar acceptat în restul tărilor. Cantitate admisa
cuprinsă între 50 şi 500 mg/kg sau mg/l într-o gamă diversă de produse. Doza zilnică admisă pentru
consumul uman este de până la 7 mg/kg corp.
Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici. Este utilizat în dulciuri, băuturi,
condimente, medicamente și cosmetice.
Efecte secundare. Slăbește imunitatea consumatorului, intensifică simptomele caracteristice astmului,
produce sindromul ADHD (deficit de atenție și hiperactivitate) la copii.
Galben 102 Tartrazina. Se obține prin sinteza chimică din gudron de cărbune și este utilizat în toată
lumea, combinat cu albastru brilliant (E133) oferă nuanța de verde. Este întâlnit în diverse produse
alimentare, dulciuri (înghețată, bomboane, produse de patiserie, jeleuri, creme pentru torturi și prăjituri,
biscuiți) băuturi carbogazoase de culoare galben-verzui, muștar. Doza zilnică admisă de până la 7,5 mg/kg
corp.
Efecte negative. Tartrazina poate produce cancer tiroidian, iritații cutanate, oboseală, migrene,
depresie, probleme de vedere și insomnie. La copii, tartrazina poate produce (deficit de atenție și
hiperactivitate). Coloranți naturali sunt obținuți prin extracția anumitor părţi ale plantelor: rădăcini, frunze,
flori sau fructe și în mod normal nu afectează sănătatea consumatorului.
Riscurile de sănătate asociate consumului alimentelor procesate
Alimentele procesate sunt dăunătoare. Ele sunt principalul motiv pentru care oamenii se îngraşă şi se
îmbolnăvesc. De fiecare dată când o populaţie adoptă o dietă occidentală bogată în alimente procesate,
membrii acesteia se îmbolnăvesc. Acest lucru se întâmplă în decurs de câţiva ani. Genele lor nu se modifică,
ci alimentele, da.
Alimentele naturale sau cele procesate
Alimentele care au fost procesate chimic şi făcute doar din ingrediente rafinate şi substanţe artificiale
sunt ceea ce generic se numeşte „alimente procesate”.
1. Alimentele procesate conţin de obicei o cantitate mare de zahăr şi de sirop de porumb bogat în
fructoză.
Este binecunoscut faptul că zahărul, atunci când este consumat în exces e foarte nociv. Aşa cum ştim
toţi, zahărul are calorii „goale” – nu conţine substanţe nutritive esenţiale, ci doar o mare cantitate de energie.
Concluzie: alimentele procesate şi băuturile reprezintă cele mai mari surse de zahăr adăugat şi sirop de
porumb bogat în fructoză din dietă. Zahărul este foarte nesănătos şi poate avea serioase efecte adverse asupra
metabolismului când este consumat în exces.
2. Alimentele procesate oferă o „mare recompensă” şi duc la un consum în exces.
Toţi dorim să consumăm alimente bune. Aceasta este natura umană. Apetitul nostru gravitează către
alimentele care sunt dulci, sărate şi grase, pentru că ştim că astfel de alimente conţin energia şi substanţele
nutritive de care avem nevoie pentru a supravieţui. Evident, dacă un fabricant de produse alimentare vrea să
aibă succes şi oamenii să îi cumpere produsele, acestea trebuie să fie gustoase.
Noi avem mecanisme complicate în organism şi în creier, există multe dovezi că valoarea de
recompensă a alimentelor poate depăşi mecanismul nostru de apărare şi ne poate face să mâncăm mai mult
decât avem nevoie, atât de mult încât începem să ne compromitem sănătatea. Acest lucru se numeşte şi
„ipoteza de obezitate a recompensei alimentelor”. Adevărul este că, alimentele procesate oferă creierului o
recompensă considerabilă, afectând gândurile şi comportamentul nostru, făcându-ne să mâncăm din ce în ce
mai mult, până ce ne îmbolnăvim.
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Concluzie: fabricanţii de produse alimentare cheltuie resurse importante pentru a face alimentele să
ofere creierului o „recompensă” cât mai mare, lucru ce duce la un consum excesiv.
3. Produsele alimentare procesate conţin tot soiul de ingrediente artificiale.
Dacă ne uităm la lista ingredientelor de pe eticheta unui produs alimentar procesat, ambalat, există şanse
să nu avem idee ce ingrediente sunt. Se întâmplă asta, deoarece multe dintre ingrediente nu sunt de fapt
alimente, ci substanţe chimice artificiale adăugate în anumite scopuri.
Produsele alimentare foarte procesate adesea conţin:
• Conservanţi: substanţe chimice ce previn putrezirea alimentului.
• Coloranţi: substanţe chimice ce sunt folosite pentru a da o anumită culoare alimentului.
• Arome: substanţe chimice ce oferă alimentului o anumită aromă.
• Texturanţi: substanţe chimice ce oferă alimentelor o anumită textură.
Concluzie: majoritatea alimentelor foarte procesate sunt încărcate cu substanţe chimice artificiale:
conservanţi, arome, coloranţi etc.
4. Mulţi oameni pot deveni dependenţi de alimentele junk food procesate.
„Recompensa” pe care o oferă produsele alimentare procesate poate avea consecinţe grave pentru unele
persoane care pot deveni dependente şi pot pierde controlul asupra consumului. Acesta este principalul motiv
pentru care unii oameni pur şi simplu nu se pot opri să consume aceste alimente, indiferent cât de mult ar
încerca
Concluzie: pentru mulţi oameni, junk food pot da peste cap biochimia creierului, ducând la dependenţă
şi făcându-i să piardă controlul asupra consumului.
5. Alimentele procesate conţin deseori mulţi carbohidraţi.
Produsele alimentare procesate conţin de obicei mulţi carbohidraţi (în general cei rafinaţi). Una dintre
principalele probleme este că aceşti carbohidraţi rafinaţi „simpli” sunt descompuşi rapid în tractul digestiv,
ducând la creşterea glicemiei şi a nivelului insulinei.
6. Alimentele procesate conţin în general grăsimi trans sau uleiuri vegetale procesate.
Alimentele procesate conţin de obicei grăsimi nesănătoase: grăsimi ieftine, uleiuri rafinate vegetale şi de
seminţe (ca uleiul de soia) care sunt adesea hidrogenate, lucru ce le transformă în grăsimi trans. Uleiurile
vegetale sunt foarte nesănătoase şi deja mulţi oameni le consumă în cantitate prea mare. Aceste grăsimi
conţin o cantitate excesivă de acizi graşi Omega-6, care pot provoca inflamaţie şi oxidare în organism (Mai
multe studii arată că atunci când oamenii consumă mai mult aceste uleiuri, prezintă un risc mai mare de boli
de inimă, care reprezintă astăzi cea mai frecventă cauză de deces în ţările occidentale. Însă aceste boli le
putem evita alimentîndu-se cu alimente naturale, precum untul, uleiul de cocos şi de măsline.
Consumaţi alimente naturale!
Oamenii adesea afirmă "mănânci ceea ce eşti ". Mulți răspund afirmativ: calitatea alimentelor pe care le
consumați merge direct în calitatea corpului.
Mai exact, înseamnă că alimentele pe care le consumați devin blocurile corpului, care alcătuiesc oase,
mușchi, țesuturi și chiar molecule. Deci spunând direct „suntem ceea ce mâncam”. Eliminând din viaţa
noastră mâncarea procesată "dăunător", vom obține un gust deosebit de bun pentru alimente sănătoase, pline
de viață, care ne va sătura energia vitală, ne va dărui aspect frumos, sănătos şi unul veritabil.
Bibliografie
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FILOSOFIA ŞI REFLECŢIILE ASUPRA ESENŢEI ŞI SPECIFICULUI EI ÎN
OPERELE GÂNDITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI
Vitalie MAFTEI
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În filosofie se evidenţiază mai multe paradigme de a interpreta – obiectul ei de studiu, a corelaţiei cu
alte sfere a vieţii sociale, a funcţiilor, a metodelor şi înseşi a definiţiei acestei ştiinţe. De un interes sporit se bucură
reflecţiile gânditorilor români de a încerca de a clarifica ce este filosofia în esenţa sa. Sunt evidenţiate reflecţiile: P. P.
Mihalache, C. Rădulescu-Motru, I. Pascadi, P. Apostol, N. Dumitru, L. Blaga, Şt. Afloroaiei, M. Florian, P. Negulescu,
C Stere.
Cuvinte cheie: filosofie, funcţie, rolul filosofiei, concepţie despre lume.

Pe parcursul unei perioade îndelungate şi până în prezent au fost enunţate un şir de opinii pe marginea
problemelor – definiţiei, obiectului, metodelor şi funcţiilor filosofiei. O problemă specifică o constituie
definiţia conceptului filosofie. Un număr mare de gînditori pledează pentru definirea filosofiei ca concepţie
generală despre lume, ca poziţia omului faţă de lume, de existenţa lui socială şi culturală. Un interes specific
î-l reprezintă şi tendinţa de a explica ce este filosofia din perspectiva înţelegerii a filosofilor români
contemporani. D. D. Roşca în tendinţa de explica fenomenul analizat, filosofia, evidenţiază caracterul ei, ca
fiind suma cunoştinţelor (cu caracter obiectiv) închegate unitar şi care ne acordă o imagine generală despre
lume. Această imagine, după autor, este una specifică, una de valorificare, care are menirea să evidenţieze
locul şi importanţa omului în lume, a omului creator de valori. Înţelegerea filosofiei ca concepţie despre
lume este de neconceput în afara unei existenţe axiologice, însă ca ontologie trebuie să se sprijine pe ştiinţe.
Pentru P. P. Mihalache, filosofia este în primul rînd o reflectare generalizată şi sintetizată în categorii
şi enunţuri logice a existenţei din care derivă toate genurile de existenţă. Ea este în acelaşi timp gnoseologie,
ontologie şi metodologie.
Sigur filosofia nu poate fi redusă la etică, axiologie, epistemologie, etc. După autor specificul filosofiei
î-l constituie aspectul ei ontologic, abordarea de sinteză şi de totalizare, o percepere de generalitate maximă.
Generalizarea cunoştinţelor ce vin din ştiinţele particulare nu este o sumă, ci un salt spre universalul
filosofic. Abordarea istorică a filozofie denotă crearea de sisteme filosofice care în linii generale poartă
amprenta epocii istorice date, dar nu răspunde în fond ce este filosofia. Abordarea istorică evidenţiază
interesul specific situaţional a fiinţei umane. Aceste interese sunt susţinute axiologic şi ele sunt raportate la
problematica statutului existenţial al omului.
Abordarea filosofică a lui L. Blaga priveşte filosofia ca o viziune subiectivă asupra lumii. După el
filosofia constituie un domeniu autonom faţă de celelalte discipline. Filosofia deţine intuiţii asupra tot ceea
ce este, aceasta îi asigură filosofiei un raport privilegiat cu lumea faţă de celelalte ştiinţe. Filosofia este
urmată de o conştiinţă filosofică. În conştiinţa filosofică, filosofia se întoarce ca întrun act reflexiv asupra
conţinutului sau. Conştiinţa filosofică este atunci când ia fiintă un produs de supremă veghe a omului. În
conştiinţa filosofică, filosofia prinde ştire de sine. Este o răsfrîngere în spirit Oricine înzestrat cu aptitudini
spiritual poate să ajungă la formarea conştiinţei filosofice. L. Blaga susţine că conştiinţa filosofică îşi are
fiinţă şi posedă autonomie. Cum este posibilă crearea conştiinţei filosofice? Autorul evidenţiază
familiarizarea cu operele filosofilor, o îndelungată experienţă. Răsplata nu se va lăsa de aştepta, ea acorda
posesorului aprecierea justă a unei filosofii. Vorbind despre gîndirea filosofică el spune că ea a înflorit, a
devenit mai bogată. El menţionează două procese care evidenţiază percepţia lăuntrică a gândirii filosofice:
somnul şi trezirea.
O altă încercare de a rezolva problema definirii filozofiei o acordă I. Pascadi. Definiţia acordată
cuprinde o joncţiune ontologică, gnoseologică şi axiologică. Abordarea după autor a filosofie ca ştiinţă a
celor mai generale legi ale naturii, societăţii şi gîndirii este una limitativă, pe motiv că restantă rămîne în
analiză problema umană. Totuşi, susţine autorul, nu putem limita filosofia la umanism, deoarece ea se
îndreaptă asupra relaţie subiect – obiect. Filosofia este o ştiinţă autonomă, evidenţiată prin specificul său şi
nu poate fi tratată ca fiind un apendice al ştiinţelor particulare.
Şt. Afloroaiei constată că filosofia este un demers critic şi radical. Filosofia nu este o atitudine
naturală a gândirii (adică nu este o gândire de prima instanţă). Ea presupune şi solicită o minimă iniţiere (fie
ea ghidată sau solitară). În acest sens filosofia este un refugiu al conştiinţei sale. Gânditorul vorbeşte despre
problema filosofie pe care o vede în interiorul ei. Pune problema ce este propriu filosofiei în condiţia ei
475

lumească. Aici el vine cu ideea relaţiei dintre magistru şi discipol în filosofie. Anume această relaţie asigură
rostul filosofiei în istorie (grecia, elenismul, patristica, india, perioada romantică). Prin intenţionalitatea ei se
face o încercare de a se iniţia într-un anumit mod de viaţă. Filosofia era un mod de viaţă. Ştefan Afloroaiei
accentuează rolul educativ ca unul dintre cele mai importante ale filosofiei, filosoful fiind un gânditor şi un
educator în acelaşi timp. Se argumentează că gândirea filosofică, fiind mai cuprinzătoare, promovând
obiectivitate superioară şi o atitudine critică, are capacitatea de armonizare a diferitelor puncte de vedere a
oamenilor de ştiinţă, exprimă capacitatea omului de a se cunoaşte pe sine şi lumea, tentativa lui de a se înălţa
spre inteligibil, spre esenţe, capacitatea de a da vieţii umane unitate, stil şi nobleţe.
Şt. Afloroaiei evidenţiază specificul filosofiei care trebuie să fie una crudă şi severă, ea este radicală şi
intervine cu obiecţii, tinde să vadă, să descopere esenţa. Filosofia nu este privită ca fiind intangibilă, ca un
fenomen cu caracter etnic. Ea nu înseamnă folclor, dialect, nu decurge asemenea unui ritual funerar.
Shimbarea în filosofie se produce prin intermediul unor mutaţii în viaţa noastră mentală, este o schimbare în
spiritul timpului (se schimbă percepţia realităţii, limbajul percepe şi exprimă o nouă poziţionare a omului în
lume).
Un alt gînditor român care reflectă problema specificului filosofiei ca ştiinţă este P. Apostol. Autorul
evidenţiază că filosofia este o concepţie despre lume, dar nu se rezumă la aceasta, deoarece ea cercetează
determinaţii fundamentalele lumii, pe care le analizează în ştiinţele particulare, însă după autor, filosofia
studiază aceste determinaţii fundamentale în raport explicit formulat cu problemele existenţiale ale omului.
Nu este vorba despre un raport general (filosofie) – particular (ştiinţele particulare) în afara relaţiei: întreg –
parte; posibil – real. După P. Apostol, obiectul filosofiei se delimitează şi de ştiinţele socio-umane. Aici
filosofia se distinge prin considerarea existenţei umane într-un raport explicit formulat cu lumea, cu
totalitatea deschisă. Caracterul ştiinţific a filosofiei, autorul o vede într-o formulare mai clară a teoriilor
(concepţiilor filosofice), evitînd caracterul ei metaforic, literar. P. Apostol nu consideră că filosofia nu
posedă rezultate ştiinţifice (există o parte pragmatică şi delimitarea sintactică şi semantică). Definirea
filosofiei este posibilă în cadrul unei metateorii a teoriei filosofice.
N. Dumitru în definirea filosofie atrage atenţia că ea trebuie dată nu în raport cu ştiinţa, ci cu genul ei
propriu: conştiinţa socială, implicit cu praxisul. Filosofia nu poate fi apreciată ca fiind o ştiinţă generală, ci
ca o ştiinţă în care este evidenţiată forma conştiinţei sociale. Obiectul filosofiei nu este o realitate concretă
obiectuală şi delimitată la un domeniu, ci o funcţie, ceea de autoreglare a conştiinţei sociale.
După M. Florian, determinarea naturii filosofiei o constituie stabilirea obiectului filosofiei. Problema
obiectului filosofiei nu este o problemă nouă doar că el consideră că astăzi este momentul oportun acestei
analize (astfel el vede necesitatea reconstrucţiei ei). Determinarea esenţei, hotarului filosofiei este o
problemă fundamentală (luând în consideraţie vulnerabilitatea ei contemporană) deoarece ea îi acordă
dreptul acestei ştiinţe de a fi în esenţa sa, de a fi autonomă, cît de a fi şi ca fundament pentru alte ştiinţe
(pozitive). ” Un nou obiect al filosofiei e un nou chip de a privi filosofia. In această privinţă nu s-a rostit cel
din urmă cuvânt.” [1p.1]
Filosofia are o funcţie supremă de clarificare şi unificare a datelor cunoaşterii. Analizînd statutul
filosofiei, M. Florian constată că una dintre cauzele haosolui în gândirea filosofică contemporană este
nesiguranţa în delimitarea competenţei specifice a filosofiei. Gândirea filosofică e constrânsă a progresa până
la ideile cele mai cuprinzătoare, manifestate prin claritatea lor interioară şi prin contribuţia lor teoretică. Aici
filosofia vizează cercetarea fundamentelor sau a principiilor, este căutarea unui prim adevăr ce trăieşte prin
sine, a unui fundament sigur pentru toate provocările spirituale. Această abordare a filosofiei solicită ca
noţiunile prime să fie lipsite de supoziţii, prejudecăţi. El solicită o definiţie, care prin conţinutul ei precis ar
putea garanta dezvoltarea de mai departe a filosofiei ca disciplină teoretică fundamentala.
M. Florian cheamă spre întoarcerea la izvoare, la obiectul autentic al filosofiei, la cercetarea
fundamentelor, a principiilor. Stabilirea primului principiu a filosofiei este soluţionarea problemei esenţei
filosofiei, deoarece reprezintă calea ce duce la adevăratul obiect al filosofiei ca ştiinţă fundamentală. În acest
sens, el acordă o atenţie specifică conceptului de metafizică. Aceasta cercetează principiile, evidenţiază
cauza primară, existenţa ca existenţă şi generalul, privind realitatea lumii ca întreg. Tradiţional, obiectul de
studiu a filosofiei este metafizica - principiile acestei realităţi, tot ce e mai general în lume. El consideră că
filosofia trebuie curăţită de prejudicăţile conceptului de metafizică şi că ea trebuie să depăşească metafizica
tardiţională. M. Florian supune criticii metafizica tradiţională şi epistemologia.
Mircea Florian propune filozofiei doua mari accepţii:
1. Filozofia este ştiinţa fundamentelor, a principiilor ai legilor cele mai cuprinzătoare ale lumii.
2. Filozofia este o concepţie asupra vieţii omului pentru a descoperi sau crea idealuri şi valori
aducătoare de fericire şi înnobilare.
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După autor filosofia clarifică şi propune principii generale. Filosofia este definită de Florian drept ştiinţa principiilor prin care se totalizează cunoştinţa şi acţiunea, iar ştiinţele speciale sunt ajutate să
sintetizeze rezultatele lor generale. Misiunea filosofiei constă în a ajuta ştiinţele particulare să-şi unifice
rezultatele. Filosofia clarifică noţiuni specifice unei ştiinţe, aşa cum este noţiunea de viaţă, noţiuni pe care le
regăsim în mai multe ştiinţe, aşa cum sunt noţiunile de schimbare, spaţiu, timp, evoluţie, sau noţiuni folosite
de toate ştiinţele, aşa cum sunt cele de obiect şi condiţionare. Filosofia oferă culturii ceea ce Florian numeşte
un „punct arhimedic”, adică un fundament, un prim adevăr. Filosofia este concepută de Florian ca ştiinţă
fundamentală, dar în alt sens al termenului „ştiinţă” decât cel utilizat în expresia „ştiinţă exactă”. Filosofia îşi
propune să cunoască ceea ce este, adică ceea ce există aşa cum există, fiind vorba de o cunoaştere în sensul
spiritului ştiinţific, iar nu de un alt fel de cunoaştere, cunoaşterea filosofică. Spre deosebire de ştiinţă, care se
ocupă de obiectele particulare şi de diversele lor determinaţii, filosofia, ca program de cercetare de tip
ştiinţific, se ocupă de ceea ce Florian numeşte „obiectul ca atare” şi determinaţiile lui. Pentru Mircea Florian
cunoaşterea filosofică, este cunoaştere în sensul spiritului ştiinţific. Filosofia, în măsura în care este
construită teoretic în spirit ştiinţific, devine asemănătoare ştiinţelor, fără a fi însă în totalitate supusă
criteriilor identitare specifice ştiinţelor, fiind în acelaşi timp deosebită de ele, de vreme ce filosofia nu este un
sistem de adevăruri, ci o „temă infinită”. Filosofia trebuie să fie o ştiinţă fundamentală în sensul exprimării
autonomiei raţiunii, adică al asumării unui punct de plecare evident, fără prejudecăţi şi predeterminări.
Filosofia este înţeleasă ca teorie de principii fundamentale.
C. Rădulescu-Motru menţiona că „Între rolurile filosofiei cel mai de seamă este rolul educativ. De la
origine, gândirea filosofică a fost îndreptată spre perfectarea omului, sub raportul conduitei şi al mentalităţii.
Filosofia a fost şi este, în primul rând, înţelepciune; adică: gând şi faptă cumpănite”. Cu această convingere,
Rădulescu-Motru uzând de ampla sa experienţă didactică, pledează pentru predarea eficientă a filosofiei
elevilor din învăţământul secundar. „Prin lecţiile de educaţie filosofică - afirma gânditorul - nu se urmăreşte
scopul de a da elevului cunoştinţe numeroase de filosofie, ci de a-i da acestuia o educaţie, care să-i
mijlocească maturizarea minţii şi a conduitei morale” [2 p-155-156]
În continuare, P. Negulescu se străduie să determine specificul şi rolul filosofiei, să definească
conceptul de filosofie. Analizâd modul de definiţie a filosofiei, acordăm atenţie specificului prin care
gânditorul percepe filosofia ca atare. El este preocupat de soarta şi rostul filosofiei şi desfăşoară o critică a
iraţionalismului, promovând orientarea raţionalistă, care, în cazul lui a lui P. P. Negulescu se datorează
influenţei lui H. Spencer. Analiza istorică efectuată de către P.P. Negulescu evidenţiază faptul că asupra
esenţei, metodelor şi obiectului de studiu a filosofiei nu există o abordare unică a gânditorilor, se confirmă că
”... mai veche decât ştiinţele propriu zise, filosofia n-a putut încă ajunge, ca cele mai multe din ele, să se
constituie deplin şi definitiv, într-un corp unitar de concepţii admise în liniile lor generale cel puţin, de toată
lumea” [3 p. 17] Doar într-un anumit stadiu de dezvoltare al ştiinţelor, filosofia se poate constitui ca un
sistem unitar de principii care să fie recunoscut unanim. În explicarea originii filosofiei, autorul pune accent
pe calitatea condiţiilor sociale, care au influenţat apariţia ei, cât şi pe factorul bio-psihologic. Natura
filosofiei cât şi încercarea de definire, este dedusă de către gînditor din relaţia: filosofie – ştiinţă. În acest
sens, atât filosofia cât şi ştiinţa au ca funcţie comună cunoaşterea realităţii, ”Ştiinţa şi filosofia urmăresc unul
şi acelaşi scop şi anume să ne dea înţelegere cât mai temeinică şi cât mai deplină a lumii în care trăim” [4p.
142]
În definirea filosofiei de către P.P. Negulescu o atenţie specifică este acordată realizărilor şi sarcinilor
acesteia de până la sf. sec. XIX-lea. După autor, filosofia trebuie concepută ca o analiză a primelor principii
şi sinteză a ultimelor rezultate ale ştiinţei în vederea explicării totale a universului. Important în definire
după autor, o are nu latura de exprimare, ci înţelegerea conţinutului acesteia. Autorul, pune accent pe cadrul
ştiinţific ca fiind cel primar şi principiile fiind secundare; acestea apar ca fiind o relaţie stabilită între subiect
şi predicat. Aici filosofia trebuie să se bazeze pe ceva real, obiectiv existent şi nu pe speculaţii ”... sistemele
filosofice , ce par filosofilor atât de bine studiate, atât de bine închegate ca formă, pot să fie în fond şi ele,
totuşi greşite. Ele au fost în orice caz discutate şi contestate, toate fără deosebire; ele au fost toate fără
deosebire puse la îndoială şi nu de oameni de ştiinţă, ci de filosofi”[5 p. 18] Autorul evidenţiază incipient
lipsa componentei care trebuie să stea la baza filosofiei – experienţa şi cunoaşterea ştiinţifică.
Aşadar, Negulescu, în definirea filosofiei, evident conturează relaţia ştiinţă-filosofie, unde orientarea
este de la ştiinţă (particular) spre filosofie (general). Ştiinţa acordă filosofiei o bază solidă de date temeinice,
adevărate şi nu speculative. Filosofia, acordă, la rândul său, abordării ştiinţifice, nu reproducerea la nivel
general a părţilor (ştiinţelor), ci acordă acestora sinteza generală. Analiza raportului filosofie-ştiinţă nu
trebuie privită doar ca parte-întreg (general-particular), ci şi prin prisma aspectului ei calitativ.
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C. Stere Menirea filosofiei, după autor, este de „a potoli pojarul acestei veşnice căutări … filozofia
trebuie să fie expresiunea adevărului omenesc” [6 p. 60] Acest adevăr nu este cercetat de către om prin
prisma teoriei ştiinţifice, ci adevărul în relaţiile dintre oameni, adevărul etic orientat ca dreptate. De aici,
C.Stere evidenţiază misiunea filosofiei care constă în faptul că „... ea este datoare să elaboreze o concepţie
cuprinzătoare şi adâncă asupra lumii şi vieţii, o concepţie care ar satisface şi cerinţele intelectului şi
trebuinţele inimii” [7 p. 61]
Filosofia şi ştiinţa sunt două sfere de cunoaştere asupra lumii. Filosofia îşi realizează misiunea sa, de a
ne da adevărul doar atunci când va fi ştiinţifică (va cuprinde toate cunoştinţele pozitive). Tot aici gânditorul
constată relaţia filosofie-ştiinţă prin faptul că ştiinţa va fi ştiinţă, doar atunci când va fi tratată filosoficeşte (o
concepţie largă şi adâncă despre lume). Filosofia trebuie să demonstreze valoarea datelor ştiinţelor prin
analiza principiilor. În acest sens, filosofia se prezintă a fi farul care luminează calea pe care trebuie să o
urmeze ştiinţa, intelectul spre a realiza înţelegerea lumii (naturii). Filosofia are menirea să realizeze
”trebuinţele inimii” (realizarea înţelegerii vieţii), sentimentului. Modalităţile de realizare nu sunt creaţiile de
artă, frumuseţea naturii, etc.; filosofia are menirea să se bazeze pe toate realizările ştiinţelor pozitive asupra
omului şi lumii, unde în final trebuie să ajungă ”o ştiinţă a idealurilor generale ale omenirii” idealuri care să
apară ca formula supremă a dorinţelor şi a năzuinţelor omului”. [8 p. 66]
Majoritatea cercetătorilor români citaţi, dar şi alţi gînditori pun în centrul atenţiei perspectiva
axiologică în filosofie sau sunt analizate raportul filosofiei cu ştiinţa, arta, morala sau praxis-ul uman. Pe
lîngă aceste corelaţii şi abordări trebuie de ţinut cont şi de contextul teoriei generale a culturii umane.
Trebuie să fie atrasă atenţia asupra procedeelor şi metodelor cunoaşterii filosofice, asupra ştiinţificităţii
filosofiei. Pe lîngă toate filosofia nu se reduce la celelalte ştiinţe, ea este autonomă. Relaţia filosofie – ştiinţă
este una care apare între două forme ale culturii, ci şi ca două sisteme, care nu sunt echivalente. Filosofia se
orientează în constituirea ei în mod ştiinţific, adică se constituie statutul propriu al filosofiei. Filosofia poate
fi abordată ca un sistem în sine (autonom) care asigură trecerea de la filosofii la filosofie.
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SECURITATEA ALIMENTARĂ: PRODUSE DIN CARNE
Maia MITITELU
Universitatea Tehnica a Moldovei
Abstract: Astazi eu Mititelu Maia studenta la Facultatea ,,Tehnologia Produselor Alimentare ,, aşi dori să
vorbesc despre o temă destul de importantă şi anume –Securitatea Alimentară si Produsele din carne ,si anume despre
rolul cărnii în viaţa noastră şi asupra organismului nostrum, cum actioneaza şi ce beneficii are, în ce este bogată
carnea, cum ar trebui să deosebim carnea proaspată de cea alterata şi care sunt criteriile acesteia ,cum să ne dăm
seama dupa diferiţi factori ce fel de carne avem în fărfurie ,voi prezenta tabelul prin care voi demonstra termenul de
păstrare a cărnii la diferite temperaturi.Voi atrage atenţia la bolile cele mai dese întîlnite la animale care după aceea
sunt strangulate nimeresc pe rafturi şi cum sunt pedepsiţi după lege producătorii. Materialele prezentate sunt cu scopul
de a previne şi informa consumatorii!
Cuvinte-cheie: carne, calitate, aliment, produs din carne, păstrare.

Rolul cărnii asupra organismului uman
Din punct de vedere alimentar, carnea constituie o sursă importantă de energie şi substanţe nutritive
pentru om. Datorită compoziţiei chimice echilibrate în trofine cu valoare biologică ridicată (proteine,
grăsimi, substanţe minerale şi vitamine), digestibilităţii superioare şi potenţialului dietetico-culinar, carnea
reprezintă un aliment indispensabil în hrana omului.
În cărnurile – slabe, cantitatea de proteine variază între (18% si 22%), iar în cărnurile – grase
procentele scad pînă la (12 -14 %).
Carnea mai aduce şi o mare cantitate de vitamine din grupul B şi lucrul cel mai important este cea mai
buna sursa de fier, atît prin cantitate (3-5 mg % - în muschi, 10-15mg% în ficat, splina şi rinichi).
Produsele din carne sunt bogate şi în alte minerale: fosfor, potasiu, zinc, cupru dar şi iod, şi fluor.
Carnea dă organismului cei 8 aminoacizii esențiali de care are neapărată nevoie. În același timp, un
consum mare de carne roşie este asociat cu afecțiuni precum cancerul colorectal şi bolile de inimă.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a clasificat cărnurile procesate (mezelurile) ca fiind cancerigene. Iar
majoritatea studiilor arată că un consum scăzut de carne roşie înseamnă, de fapt, o stare mai bună de
sănătate.
Factorii care influenteaza calitatea cărnii!
Factorii care influenţează calitatea cărnii sunt: specia, rasa, vârsta, sexul, alimentaţia, starea de
sănătate, condiţiile de sacrificare, conservarea şi păstrarea.
Sexul influnţează producţia de carne la toate speciile şi rasele de animale: de la masculi (şi în special
de la cei castraţi) se obţin randamente superioare şi producţii mai mari de carne, dar de o calitate inferioară
faţă de cea provenită de la femele.
Vârsta este un alt factor important de influenţă asupra calităţii cărnii. La bovine se sacrifică viţeii de
anumite vârste, hrăniţi special pentru obţinerea unor anumite sortimente de carne. Randamente mari şi carne
de calitate superioară se obţin prin sacrificarea bovinelor în greutate de peste 400 kg şi la vârsta de
aproximativ doi ani ("carnea de mânzat"). Carnea bovinelor adulte exploatate 7-8 ani este de calitate
inferioară.
Porcinele pot fi sacrificate în faza de purcei de lapte (de circa 4-6 săptămâni). Carnea de cea mai bună
calitate se obţine de la porci tineri (5-9 luni), în greutate de 80-120 kg. Prin sacrificarea porcilor adulţi, de 24 ani, randamentele sunt reduse iar carnea obţinută est tare, cu un conţinut mare de grăsime.
De la ovine se sacrifică mieii (care se mai hrănesc cu lapte) de peste 10 kg în viu, berbecuţii de 7-8
luni (sacrificaţi toamna), de la care se obţine carne de bună calitate, adulţii exploataţi 5-6 ani, inclusiv
animalele mai tinere accidentate sau reformate.
Carnea ovinelor adulte este inferioară celei obţinute de la berbecuţi, calitatea ei fiind variabilă în
funcţie de vârstă şi starea de îngrăşare.
Puii de găină se sacrifică la o greutate de peste 1,5 kg, la vârsta de 35-60 zile.
Pe măsura îmbătrânirii animalelor, calitatea cărnii se reduce prin creşterea proporţiei de grăsime şi de
ţesut conjunctiv şi îngroşarea şi întărirea fibrelor musculare.
Alimentaţia animalelor influenţează caracteristicile organoleptice ale cărnii, precum şi proporţia
ţesuturilor şi conţinutul în substanţe nutritive (proteine, grăsimi, vitamine, şi săruri minerale).
Cum să deosebim carnea alterată de cea proaspătă?
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Pentru a putea face diferenţa între o bucată de carne proaspătă şi una alterată, care ar putea pune în
pericol sănătatea celor care o consumă, e bine ca fiecare cumpărător să-i facă un examen organoleptic.
Aceasta înseamnă că produsul trebuie să arate bine, să nu aibă un miros suspect şi să nu fie lipicioasă”,
Există câteva indicii foarte importante care te pot ajuta să deosebeşti carnea proaspătă de cea alterată,
indiferent de magazinul din care o achiziţionezi.
Iată câteva dintre ele:
1. Culoarea – O bucată de carne proaspătă are o culoare plăcută, care trebuie să fie, în funcţie de
specie, roşu intens, spre maroniu (în cazul cărnii de vită), roşu pal (dacă e de porc) şi alb-gălbui (în
cazul cărnii de pui).
2. Mirosul – Trebuie să fie plăcut, natural şi nemodificat.
3. Gustul – e bine să fie potrivit de sărat şi de condimentat.
Orice exagerare la aceste capitole este suspectă, pentru că poate ascunde un aliment alterat.
4. Textura – Dacă apeşi pe o bucată de carne proaspătă, aceasta îşi va recăpăta forma. În schimb,
carnea veche îşi pierde elasticitatea şi nu mai revine la forma iniţială, ci va păstra urma lăsată de atingere. La
atingere, carnea trebuie să fie uşor umedă şi nelipicioasă şi să nu lase zeamă. Cu cât este mai veche, cu atât
va lăsa mai mult lichid, iar acesta va avea un aspect mai tulbure.
5. Osul şi măduva – Dacă optezi pentru carne cu os, ai grijă ca aspectul exterior al oaselor să fie fin,
să aibă o culoare clară şi fără pete, iar măduva să fie roz.
6. Locul unde este expusă – „Carnea trebuie arătată cumpărătorului în vitrine frigorifice, nu în tăvi
aşezate deasupra vitrinei şi nici agăţată în cui. De asemenea, fiecare e bine să verifice dacă vitrinele
funcţioneaza şi nu sunt doar obiecte de mobilier. Îţi poţi da seama de asta apropiind mâna de vitrină. Dacă
simţi că degajă aer rece, e în regulă.
Durata păstrării cărnii congelate la t0 = -18, -300 C

Bolile animalelor de carne
Dupa cauzele care le produc, bolile animalelor se clasifica in: boli produse de bacterii, boli produse
de virusuri si boli parazitare.
Boli produse de bacterii: mai importante sunt:
Tuberculoza este una din bolile infecţioase transmisibile la om şi întîlnită mai frecvent la bovine,
porcine, dar poate fi întîlnită şi la oi, cabaline.
Boala este produsă de bacilul lui KOCH care are trei tipuri (uman, bovin, aviar), fiecare specie avînd
receptivitate diferită faţă de aceste trei tipuri.
Astfel, bacilul de tip bovin îmbolnăveşte în special bovinele, dar poate îmbolnăvi şi porcinele,
carnivorele şi omul.
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Bacilul de tip uman, deşi specific pentru om, poate îmbolnăvi şi carnivorele şi foarte rar porcul sau
bovinele.
Bacilul de tip aviar, specific păsărilor, poate îmbolnăvi numai în cazuri excepţionale bovinele şi omul.
Contaminarea animalelor se realizează atît pe cale digestivă cît şi pe cale respiratorie.
În mediul contaminat, difuzarea bolii este favorizată de condiţii deficitare de hrănire, adăpostire şi
îngrijire. Boala evolueaza în general cronic şi în majoritatea cazurilor fără simptome, depistîndu-se cu ocazia
examenelor după tăiere şi a necropsiilor, iar la animale în viaţă prin tesutul tuberculonic.
Eliminarea bacililor tuberculozei din organismul animalelor infectate se face prin mucosul bronsic,
lapte, fecale şi urină. Bacilul tuberculozei este foarte rezistent în mediul exterior, supravieţuind în afara
organismului pîna la 1 an şi chiar mai mult. Din punct de vedere anatomopatologic, tuberculoza se
caracterizează prin prezenţa în diferite organe şi ţesaturi, în special în pulmoni şi ganglioni, a unor formaţiuni
nodulare, de mărimi diferite, sau chiar caverne în cazul localizărilor pulmonare.
Tuberculoza se poate transmite de la animale şi în special de la bovine la om prin contactul cu
animalele bolnave şi obiectele din grajd şi prin inhalarea aerului din grajd, dar mai ales prin consumul de
lapte crud sau produse lactate provenite de la animalele bolnave.
De asemenea, tuberculoza se transmite şi de la persoanele bolnave la animale.
Este interzisă circulaţia liberă a bovinelor infectate sau suspectate de infecţie pe drumuri publice, în
tîrguri. Scoaterea animalelor infectate este permisa numai pentru trimiterea lor la abator.
Animalele bolnave se pot taia în sala sanitara a unui abator stabilit de inspectoratul sanitar- veterinar
sau în sala de tăieri normale, la sfîrşitul zilei de lucru, urmată de o dezinfecţie riguroasă.
Antraxul este o boală infectocontagioasă care afectează rumegătoarele, cabalinele şi porcii. Boala se
poate transmite şi la om. Este produsă de BACILLUS ANTHRACIS, care prin forma de rezistenţă sporulată
se menţine un timp îndelungat în mediul exterior.
Antraxul se caracterizează clinic prin febra mare, congestia mucoaselor aparente, cord pocnitor,
tremurări musculare, tulburri digestive, iar uneori apariţia unor edeme externe dureroase şi cu extindere
rapidă. Transmiterea bolii se realizează prin furaje, apa contaminată, prin intermediul insectelor hematofage.
Pentru prevenirea bolii, se efectuează vaccinări preventive obligatorii la animale. Este interzisă deschiderea
cadavrelor de la animale suspecte de antrax.
Rujetul sau branca porcului este o boală infecţioasă bacteriană, septicemică, care afectează în special
porcii, mult mai rar fac boala oile. Oamenii se infectează accidental prin manipularea porcilor bolnavi de
rujet. Bacilul rujetului este foarte larg rîspîndit în mediul exterior. O sursă principală de contaminare o
constituie animalele bolnave sau cadavrele animalelor bolnave, moarte de rujet. În boala naturală infecţia se
produce pe cale digestiva şi mai rar cutanată. La rujet se distinge o formă septicemică cu evoluţie supraacută
sau acută, o formă cutanată şi o formă cronică. Forma cea mai obişnuită este cea septicemică, caracterizată
prin apariţia bruscă, febra ridicată, epistaxis, apariţia de pete mari de culoare roşie pe piele. În forma cutanată
se poate produce uneori, la extremităţi, gangrena uscată a pielii, cu căderea urechilor, a cozii şi a unor
porţiuni de piele.
Bruceloza este o boală gravă transmisibilă la om. Este produs de germeni din genul BRUCELLA.
Boala afectează majoritatea speciilor de animale. Semnul clinic principal este avortul şi apariţia unor leziuni
în diverse organe şi ţesuturi, mai ales în cele ale aparatului reproducator. Sursa principală de infecţie o
constituie animalele bolnave şi în special cele care avortează. Avortonul, invelitorile, lichidele fetale,
secreţiile vaginale, reprezintă materialul cel mai infectant. Ca sursă secundară, sunt furajele, aţternutul, apa,
adăposturile murdărite cu produse patologice. Germenii sunt eliberaţi şi prin lapte, urina, sperma, fecale.
Morva este o boală infectocontagioasă specifică solipedelor (cabaline) transmisibilă la om.
Este o boală enzotică, cu evoluţie cronică la cal şi acută la măgar, catar. Se manifestă clinic prin
noduri şi ulcere pe mucoasa nazală, faringiană, cît şi pe piele, cu afectarea ganglionilor regionali. Infecţia se
realizează pe cale digestivă prin consumul de furaje şi apa contaminată. Animalele bolnave se ucid, iar
cadavrele se distrug în intregime. Dupa uciderea animalelor bolnave se execută curăţenia mecanică,
distrugandu-se prin ardere bălegarul şi resturile de furaje.
Salmonelozele sunt boli infecţioase produse de germeni condiţionat patogeni din genul
SALMONELLA. Germenii au fost izolaţi la toate speciile de mamifere. Sursa principală de infecţie o
constituie animalele bolnave sau purtătoare şi eliminatoare de salmonela, nutreţurile şi apa contaminată.
Şobolanii şi şoarecii constituie o importantă sursă de difuzare a bolii. Uneori boala poate fi transmisă la
animale şi de la om purtător de salmonela.
Infecţia are loc pe cale digestivă. Animalele trecute prin boală rămîn mult timp purtatoare de germeni.
Consumul de produse alimentare de la animale bolnave poate determina toxiinfecţii alimentare la om.
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Boli produse de viruşi. Cele mai importante sunt:
Febra aftoasă este o boală infectocontagioasă extrem de difuzabilă produsă de un virus, specifică
animalelor cu unghia despicata. Infecţia se produce pe cale digestivă, respiratorie sau prin piele.
Sursa principală de infecţie o constituie animalele bolnave sau convalescente, care elimină virusul prin
salivă, lapte, urină şi alte secreţii. Sursele secundare de infecţie pot fi adăposturile, ustensilele, furajele, apa,
gunoiul de grajd, vehiculele, păşunile. Virusul poate fi vehiculat şi de persoane sau animale nereceptive.
Clinic, boala se caracterizează prin febră urmată de apariţia de afte pe mucoasa bucală, gat, buze,
gingii, limbă, mameloane, intre şi în jurul ongloanelor. În locul aftelor, care se sparg repede, ramîn ulceraţii,
iar animalele prezintă o scurgere abundentă de salivă, cu un clefait caracteristic la deschiderea gurii, refuză
hrana sau o consumă cu greutate, slăbesc şi le scade producţia de lapte, prezintă schiopaturi. În caz de
depistare a bolii se interzice funcţionarea tîrgurilor de animale şi a bazelor de achiziţii de animale.
În toate cazurile cand se ucid animale bolnave sau suspecte de boală, se va proceda la dezinfecţia
locului, a mijloacelor folosite şi persoanelor. Animalele moarte sau ucise din cauza febrei aftoase vor fi arse.
Pesta porcină, este o boală infectocontagioasa epizootică specifică porcului, produsă de un virus.
Boala poate să evolueze supraacut, acut, subacut, cronic, iar în unele situaţii atipic şi chiar inaparent.
În cursul evoluţiei apar de obicei complicaţii grave pulmonare şi intestinale, produse de germenii de
asociaţie. În loturile de animale neimunizate, pierderile prin mortalitate pot ajunge pana la 100% din efectiv.
Clinic porcii bolnavi prezintă: febră, inapetenţă, conjunctivită, tulburări circulatorii cutanate, constipaţie
urmată de diaree, tulburări pulmonare, iar uneori tulburări nervoase manifestate prin accese epileptiforme,
tremurături musculare. Sursa principală de infecţie o constituie porcii bolnavi şi cei trecuţi prin boală, care
rămîn purtători şi eliminatori de virus. Alte surse importante de infecţie sunt: carnea, semipreparatele din
carne, furajele contaminate. Cînd pesta porcină a fost depistată la porcinele din gospodăriile populaţiei, se
instituie carantină pe întreaga localitate. În abatoare, porcii bolnavi sau suspecţi de boală vor fi tăiaţi în
partidă separată, după ce s-au luat măsurile necesare pentru pregatirea abatorului în acest scop.
Boli parazitare - sunt foarte frecvente:
Trichinoza este o boală parazitară transmisibilă la om prin consumul de carne. Ea este produsă de
larvele viermului TRICHINELLA SPIRALIS, care trăieşte ca adult o perioadă scurtă în intestinele omului
sau animalelor şi ale cărui larve se localizează în musculatura aceleaşi gazde. Atît viermele, cît şi larvele lui
nu se văd cu ochiul liber. Infestarea se produce prin consumul de carne parazitată. Porcii se pot infesta
consumand: şobolani vii sau cadavre de şobolani infestaţi; resturi de carne de porc infestată; cadavre de cîini
sau pisici infestate. Boala nu se manifestă de obicei prin semne clinice sesizabile. Omul se imbolnăveşte
consumînd carne infestată. Simptomatologia la om este asemănătoare cu cea determinată de gripă, febra
tifoidă, reumatism sau unele afecţiuni cardiace, renale, alergice. Sunt caracteristice durerile musculare
pronunţate. În infestaţii masive se pot înregistra şi cazuri mortale. Examenul cărnii de porc pentru depistarea
trichinozei este OBLIGATORIU. În vederea examenului trichineloscopic, fiecare porc va fi indentificat in
mod obligatoriu prin numere de ordine. Semicarcasele, capul, organele şi subprodusele vor purta acelaşi
numar, în mod separat. În vederea examenului se recoltează de la fiecare carcasă cîte o probă de carne din
pilierii diafragmei. Dacă în mod accidental muschii pilieri ai diafragmei au fost îndepărtaţi, proba se
recoltează din muschii intercostali.
Cisticercoza, transmisibilă şi ea tot prin consumul cărnii infectate. Este caracteristică bovinelor şi
porcinelor. Dacă la carcasele de bovine se gasesc în urma examinării maseterilor intern şi externi şi a
muschilor cordului, unul sau mai mulţi chisti, se va face un control detailat al carcaselor. Se vor confiscă
carcasele, organele şi masa gastro - intestinală, dacă infestarea este masivă. La o infestare slaba, carcasele,
capetele, organele se menţin în depozite de congelare, în boxe separate, timp de min. 2 zile la temp. -180C,
dupa care se pot da în consum. La fel se procedează şi în cazul porcinelor infestate cu cisticercoză.
Echinococoza hidatica întalnită la ovine şi echinococoza alveolară intîlnită mai frecvent la bovine
sunt boli transmisibile indirect la om.
Combaterea principalelor epizootii:
Bolile epizootice sunt boli infectocontagioase caracterizate printr-o perioadă scurtă de contaminare la
un numar mare de animale. Combaterea epizootiilor cuprinde o serie de măsuri, mai importante fiind:
dezinfecţia şi deratizarea. În afara acestora se aplica şi măsuri specifice, de blocare a căilor de transmitere a
bolii, cum ar fi:
− aplicarea unor restrictţii privind valorificarea cărnii, organelor, subproduselor provenite de la
animale bolnave sau chiar suspecte;
− amenajarea la intrarea în intreprinderi a locurilor de dezinfecţie;
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−

constituirea de filtre sanitare - veterinare cu trecerea obligatorie pentru cei care lucreaza în
zona infestată. Toate aceste masuri au ca scop apărarea sănătaţii animalelor şi prevenirea
transmiterii de boli de la animale la om. În plus R. Moldova reglementează legal toate etapele
prin care trec produsele din carne.
Legi cu privire la consumul de carne
Hotărîrea Guvernului R. Moldova, Nr. 720 din 28.06.2007 cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice ”Produse din carne”.
În temeiul Legii nr.866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.462) şi al Legii nr.186-XV din 24 aprilie 2003
cu privire la evaluarea conformităţii produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141 -145,
art.566), precum şi în scopul realizării Programului naţional de elaborare a reglementărilor tehnice, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.873 din 30 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132137, art.1046), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Reglementarea tehnică “Produse din carne” (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor, Ministerului Sănătăţii şi Serviciului Standardizare şi Metrologie.
[Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
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VESTIMENTAȚIA CHEIA SUCCESULUI
Alexandru MORNEALA
Universitatea Tehnica a Moldovei
Abstract: Majoritatea oamenilor ar dori să obțină succese în viață, dar nu știu ce trebuie să facă pentru aceasta
și de aceea preferă să nu facă nimic.Vestimentatia e un principal factor in formarea unui viitor: “Haina il face pe
om”.Vestimentatia are la baza ei o gama de stiluri ce reprezinta preferintele fiecarui. Aspectul cuiva spune multe
despre acea persoană. Haina trebuie concepută în așa fel încât să pună în valoare personalitatea. O persoană
manierată nu poartă culori prea țipătoare și este pregătită pentru orice ocazie. Ținuta clasică este cea mai potrivită
oricărui moment al zilei, indiferent de vârstă.În anumite situații ținuta este obligatorie – respectați cerințele.
Accesoriile prost alese pot strica efectul celei mai elegante rochii. Investiți întotdeauna în lucruri de calitate și evitați
tentația de a cumpăra haine doar pentru că sunt ieftine sau sunt la reduceri.
Cuvinte cheie: Succes, Vestimentatie, Stil, Acesorii, Curatenie, Calitate.

Majoritatea oamenilor ar dori să obțină succese în viață, dar nu știu ce trebuie să facă pentru aceasta și
de aceea preferă să nu facă nimic. Frica de a greși sau posibilitatea de a eșua sunt principalele motive prin
care ei încearcă să-și justifice inacțiunile lor. Anume aceste persoane și suferă eșecuri, deși viața le-ar fi
oferit mai multe posibilități.Succesul nu este un fenomen care vine pe neașteptate. Pentru a reuși trebuie să
muncim foarte mult și să avem anumite calități indispensabile reușitei, ca fermitate, risc, bunăvoință,
încredere în propriile forțe și un pic de noroc.Nimeni nu poate prescrie ingredientele succesului. Însă cert
este faptul că fiecare om atribuie reușitei un sens aparte, cel de care are nevoie el. Pentru unii, principalul
scop în viață este de a ajunge la punctual de vârf al piramidei, pentru alții — situația ideală li se prezintă ca
un trai fără griji și neliniști. În mod corespunzător, deducem că succesul depinde de dimensiunile intereselor
și realizarea scopurilor propuse în viață.Succesul poate trezi oricui interes și curiozitate, făcându-l să viseze
la îndeplinirea celor mai profunde dorințe. Și oare de ce? E simplu și absolut normal — atunci când te
imaginezi deja având succes în ceea ce dorești să obții, te simți de parcă ai zbura! Fiecare dintre noi poate să
obțină propriul succes, doar că pentru aceasta avem nevoie să fim persoanele potrivite pentru a-l atrage, să
avem valori interioare puternice, să avem un scop înalt în viață și să trăim cu pasiune!!!
Deseori ne întrebăm, ce ar trebui să facem pentru a avea succes?
Răspunsul e simplu — să ne cunoaștem pe noi înșine, să fim responsabili pentru propriile alegeri, să
ne ținem de cuvântul dat, să îi ajutăm pe ceilalți din jur și o garderoba corecta. A avea o bună imagine socială
îți aduce prieteni, construiește fidelitatea clientului, atrage noi investitori, motivează angajații, și te ajută să
treci peste perioadele economice dificile. O imagine proastă este o răspundere care te poate costa pierderea
unor oportunități sau te pot scoate dintr-o afacere.
Vestimentatia e un principal factor in formarea unui viitor : “Haina il face pe om”.Vestimentatia are la
baza ei o gama de stiluri ce reprezinta preferintele fiecarui .
Aspectul cuiva spune multe despre acea persoană. Garderoba ne dă informații despre:
 statutul cuiva: autoritate, putere, rang;
 personalitate: prietenoasă, dependentă, aventuroasă;
 distincția clasei sociale: clasa superioară, clasa de mijloc, clasa de jos;
 caracter și gusturi: de încredere sau „un om cu judecată”.
‘Garderoba trebuie să fie în concordanță cu standartul tău de viață. Cumperi ieftin, devii ieftin.’ –
Robert Pante
Stilul
Haina trebuie concepută în așa fel încât să pună în valoare personalitatea. Se spune că hainele potrivite
sunt acelea făcute de un croitor bun special pentru tine, după forma corpului și stilul personal, nu cele
cumpărate. Poți să copiezi aproape identic modelele apărute în revistele de modă fără a deveni elegant.
Adevarata eleganță se obține dintr-un acord perfect între haină, împrejurare și personalitatea celui care o
poartă.
“Singura eleganță reală este în minte. Dacă ai dobândit-o, restul chiar vine de la sine.” – Diana
Vreeland
Să fii elegant nu înseamnă să te preocupi de prețul și numărul toaletelor, ci de calitate, de croială, de
posibilitatea de a le armoniza cu alte haine din garderoba ta și de a le alege astfel încât să nu se
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demodeze.Stilul trebuie să se bazeze pe simplitate indiferent de vârstă. El trebuie să te avantajeze scoțând în
evidență trăsăturile frumoase.
“Eleganța trebuie să fie cea mai bună combinație dintre distincție, naturalețe și simplitate.”– Cristian
Dior.
O persoană manierată nu poartă culori prea țipătoare și este pregătită pentru orice ocazie. Ținuta
clasică este cea mai potrivită oricărui moment al zilei, indiferent de vârstă.În anumite situații ținuta este
obligatorie – respectați cerințele. Nu vă prezentați dacă nu dispuneți de codul vestimentar cerut.
Stiluride vestimentatie:
1. Stilul sport este un stil vestimentar pe care il intalnim cel mai des.
2. Stilul clasic este un stil vestimentar preferat de majoritatea cu o personalitate puternica.
3. Stilul elegant acest stil vestimentar este adoptat in general de oameni sofisticati.
4. Stilul etno sau folcloric este un stil inspirat din costume traditionale ale diferitelor tari. Stilului etno
ii corespund elemente desprinse din motive si forme regasite in costumele nationale din diferite
culturi.
5. Stilul business ce presupunea un costum din 2 piese format din sacou și pantaloni bărbătești (cu
talie înaltă, la dungă sau cu pense) sau o ținută formată din fustă dreaptă până la genunchi sau
plisată, combinată cu un blazer simplu.
Accesoriile
Arta de a ne îmbrăca, presupune și arta de a alege accesoriile.Accesoriile prost alese pot strica efectul
celei mai elegante rochii.În ceea ce privește bijuteriile se recomandă prudența și simplitatea. Bijuteriile
autentice nu se poartă decât în situații deosebite și nu trebuie să le etalăm pe toate o dată. Se alege doar cea
care se potrivește cu ținuta noastră.Nu se poartă aur cu argint în același timp. Nu se poartă mai multe inele
odată, ci doar unul! Este vulgar să vă expuneți tot aurul din casă pe toate degetele. Alegeți un singur
accesoriu, este mai rafinat!Pălăria rămâne un simbol al eleganței. Aleasă cu atenție și potrivită restului
îmbrăcăminții, ea vă poate transforma imaginea într-una de neuitat.Cerceii în nas sau alte părți ale corpului și
tatuajele nu au ce să caute la o persoană stilată și rafinată!Rețineți! Cuplurilor le este recomandat să se
asorteze – dă o notă de eleganță și o bună înțelegere a cuplului. Nu este admis ca unul dintre ei sa fie
îmbrăcat sport, iar celălalt elegant!
Curățenia
Grija permanentă pentru un corp curat cât și pentru o vestimentație curată este esențială, altfel,
valoarea oricărei ținute se pierde din start. Detaliile fac diferența: atenție la guler și manșete – se murdăresc
cel mai repede, iar hainele călcate dau un aspect de „nou”. Hainele și încălțările se pregătesc din timp și nu
se lasă de la un sezon la altul necurățate.A avea grijă de hainele pe care le purtăm la fel de mult ca de corpul
nostru reprezintă o datorie față de noi și față de ceilalți. Astfel dovedim respectul față de propria persoană dar
și față de cei din jur. Este recomandat să achiziționăm lucruri doar de calitate și să învățăm cum trebuie să
avem grijă de ele pentru a le prelungi durata de utilizare. Mai ales la serviciu sau la ocazii hainele noastre
trebuie să fie impecabile, altfel deteriorăm imaginea noastră dar și a companiei.
Calitatea
Investiți întotdeauna în lucruri de calitate și evitați tentația de a cumpăra haine doar pentru că sunt
ieftine sau sunt la reduceri. Este mai bine sa avem câteva bluze impecabile, decât multe și a căror calitate
lasă de dorit. Verificați calitatea materialului strângându-l în mână. Dacă se șifonează foarte tare e semn că
este de calitate inferioară. Pantofii și geanta trebuie să fie neapărat din piele. De asemenea și accesoriile
precum cureaua, husa telefonului, geanta pentru laptop sau tabletă trebuie să fie pe cât posibil din piele. Dacă
în timp aceasta s-a deteriorat înlocuiți accesoriul.
Concluzie
Odată cu trecerea timpului, realizăm importanța stilului vestimentar în construirea unei cariere, în
dezvoltarea și prosperarea afacerii personale. Iată de ce, în acest articol am hotărât să vă descriu cât mai
multe detalii despre felul în care ar trebui să se îmbrace persoanele care tind să aibă o carieră de invidiat sau
o afacere de succes.
Stilul business a luat amploare în anii ’80, pe măsură ce femeile au ajuns sa fie promovate în funcții
cât mai importante în cadrul companiilor. La acea vreme, a devenit faimoasă expresia "dress-for-succes, ce
presupunea un costum din 2 piese format din sacou și pantaloni bărbătești (cu talie înaltă, la dungă sau cu
pense) sau o ținută formată din fustă dreaptă până la genunchi sau plisată, combinată cu un blazer simplu.
Indiferent că erau sacouri, blazere sau cămăși, toate aveau pernuțe și umeri înalți, tocmai din dorința de a
egala bărbatul, atât din punct de vedere vestimentar, cât și profesional.
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În prezent, ar fi bine bine ca în alegerea hainelor pe care vrei să le porți la locul de muncă să ai vedere
că te îmbraci pentru job-ul pe care ți-l dorești. În acest context, nu uita că domeniul în care îți vei desfășura
activitatea va avea un cuvânt important de spus în ceea ce privește dress-code-ul adoptat.
Pentru companiile mari — din domeniul bancar, de consultanță sau IT, dres code-ul este unul destul de
strict și sobru, având în vedere că angajații sunt permanent în relație cu diferiți clienți și, totodată, pentru că
fiecare angajat reprezintă brandul companiei.
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ASUPRA UNOR METODE SPECIALE DE INVESTIGAŢII ŞI DE PREVENŢIE
MODERNE ÎN PROCEDURILE PENALE
Serghei PÂNTEA
Ministerul Afacerilor Interne
Abstract: Realitatea socială arată că o pondere considerabilă a infractorilor fac uz de tehnologiile moderne,
sunt în pas cu cele mai noi schimbări în domeniu, ceea ce îngreunează mult activitatea de prevenire, relevare și
combatere a infracțiunilor. Se propun două instrumente în ajutorul organelor de urmărire penală și de investigație
care, îmbracă forma măsurilor speciale de investigații de natură dublă, cu funcție mixtă, și pot în opinia noastră
contribui decisiv la prevenirea și combaterea eficientă a anumitor categorii de infracțiuni; fortificarea probatoriului
penal; determinarea unor categorii de subiecți să renunțe la activitatea infracțională inițiată și/sau deja în desfășurare
Cuvinte cheie: Justiție, proceduri penale, probe, măsuri speciale de investigații, prevenire

Materiale și metode. La elaborarea cercetării a fost consultat cadrul normativ național, legislația și
practica altor state, resursele în materie internațională. De asemenea, a fost cercetată literatura de specialitate
în domeniul prevenirii criminalității și investigării infracțiunilor, cu trimiterile și explicațiile de rigoare. În
acest sens, menționăm în special autorii Al. Monteith, A. Thomson, Th. Chittum, T. Macaulay ale căror
contribuție apreciem drept substanțială. Lucrarea științifică este suplimentată de o analiză comprehensivă
care permite argumentarea necesității elaborării a două metode, de natură dublă, cu funcție mixtă, de
prevenire și investigare a infracțiunilor. Suportul teoretic și științific este comprehensiv, fiind aplicată
metoda logică și metoda sistemică de cercetare.
De la general la particular. “În ceea ce privește justiția și supremația legii, o jumătate de măsură de
prevenire, valorează mai mult decât o măsură întreagă de vindecare... Prevenirea este primul imperativ al
justiției”[1, p.4].
Realitatea socială arată că o pondere considerabilă a infractorilor fac uz de tehnologiile moderne,
cunosc schimbările în domeniu, ceea ce îngreunează activitatea de relevare și combatere a infracțiunilor.
Punct de pornire a cercetării este formularea propunerilor și argumentarea necesității intervenției
legislative. Astfel, cele două metode propuse vin în ajutorul organelor de aplicare a legii și sunt, după noi
utile, pentru situații cum ar fi atunci când, deși este identificat suspectul, probatoriul este insuficient; atunci
când nu există certitudinea că făptuitorul urmărește cu adevărat satisfacerea presupusei intenții criminale;
prevenirea survenirii unor consecințe prejudiciabile; precum și alte ipoteze. Aceste instrumente îmbracă
forma metodelor de natură dublă, cu funcție mixtă care, în opinia noastră, pot contribui decisiv la prevenirea
anumitor categorii de infracțiuni; fortificarea probatoriului penal; determinarea unor categorii de subiecți să
renunțe la activitatea infracțională inițiată și/sau deja avansată, altele.
Formele conceptuale ale acestor metode sunt:
1. Deconectarea controlată a unor servicii de comunicații electronice determinate;
2. Obstrucționarea, bruierea sau interferența controlată a unor servicii de comunicații
electronice.
Să modelăm câteva situații inspirate din practica organelor de aplicare a legii [2]: (1) o persoană,
despre care există anumite informații că distribuie droguri, utilizează aplicații moderne de comunicare
(pentru organizare, dirijare, comunicare, schimb de informații, etc.). Drogurile sunt ascunse în spații cu
acces public, fără a interacționa direct cu cumpărătorul, iar prin intermediul aplicației, suspectul își reclamă
oferta, transmite locația cu drogul ascuns iar cumpărătorul, achită pentru cantitatea de drog solicitată prin
intermediul terminalelor electronice de plată; (2) alerta presupusă sau reală de detonare a unui exploziv de la
distanță; (3) dirijarea unor activități infracționale din locații cu regim de supraveghere (penitenciare, locuri
de detenție provizorie, etc).
În general, modul de acțiune a unor reprezentanți ai organelor de aplicare a legii, s-ar putea rezuma la
orientarea eforturilor spre identificarea metodelor de a sparge sau decripta sistemele aplicațiilor sau
dispozitivelor [3], efectuarea măsurilor speciale de investigații sau a unui complex de măsuri speciale și
activități procesuale care, ar permite acumularea probatoriului. Activitățile pot fi suplimentate cu activități de
identificare, activități cu scopul dezamorsării explozivului (dacă acesta identificat), alte cercetări deschise
sau secrete.
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Cunoscând faptul că, aplicațiile moderne sau dispozitivele sunt de regulă dependente de accesul la
rețea (inclusiv internet), iar interacțiunea se efectuează prin telecomunicații sau comunicații electronice, fiind
de regulă inutile fără un astfel de acces, în baza autorizării (după caz, procedura urgentă) ar putea fi
deconectate temporar de la rețea sau bruiate într-un anumit sector sau pe un dispozitiv determinat. Afirmativ,
dacă ar exista o astfel de opțiune juridică. Se înțelege că, făptuitorul, va căuta după caz: să renunțe; să
continue prin convorbiri nesecurizate de pe același aparat sau interacțiunea directă (riscând să fie supus altor
MSI); să continue infracțiunea utilizând un alt aparat; etc., ceea ce ar cauza inevitabil impedimente în timp,
mijloace, resurse și conspirație. Deconectarea ar putea avea loc nu numai în privința unui aparat sau a unor
servicii determinate, dar a unui complex de aparate; pe o arie determinată; privind cumul de servicii; în
privința unui utilizator (persoană, apartament, bloc locativ, etc). Și dacă infractorul renunță? Există și alte
ipoteze în care, se poate avea în vedere utilizarea metodelor respective, cum ar fi închisorile pentru a preveni
utilizarea telefoanelor mobile de contrabandă de către deținuți [4]; în cadrul operațiunilor tactice, cum ar fi
executarea mandatelor judiciare; cazurile de luare de ostatici; altele.
Procesul penal înglobează întreaga activitate a organelor de urmărire penală și a instanțelor
judecătorești. Acesta se consideră început din momentul sesizării sau autosesizării despre pregătirea sau
săvârșirea unei infracțiuni [s.n.a.]. Din acest moment, în special activitatea organelor de urmărire penală are
ca și scop legal printre altele, protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni, iar legea penală
stabilind expres drept scop prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. În continuare, organele de urmărire
penală au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea și curmarea infracțiunilor [s.n.a.].
Astfel, din economia dispozițiilor legii penale și procesual penale, această dublă funcție, de prevenire și
combatere, trebuie să fie realizată în egală măsură.
Consiliul Europei, în codul european de etică polițienească stabilește că, printre obiectivele de bază
ale poliției este asigurarea prevenirii infracțiunilor, lupta cu criminalitatea, și descoperirea infracțiunilor [5,
p.5]. Acest document confirmă că, toate dimensiunile activității poliției sunt în importante.
Ministerul Afacerilor Interne, în principal prin intermediul Inspectoratului General al Poliției și
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, exercită printre altele, funcția de prevenire a infracțiunilor
[6], [7], ambele autorități fiind abilitate cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor.
Potrivit unor autori, prin prevenirea criminalității trebuie înțeleasă activitatea, scopul căreia este
lichidarea cauzelor generatoare [8, p. 217], precum și stoparea activității infracționale deja demarate. Alții
susțin că, în însuși conținutul gnoseologic al acestei noțiuni este admisă o eroare logică formală: e imposibil
să preîntâmpini ceea ce deja există. Așadar, prevenirea infracțiunilor este percepută preponderent prin prisma
activităților desfășurate în afara procesului penal, astfel, rămâne uneori declarativă funcția de prevenire în
cadrul proceselor penale, probabil cu excepția sesizărilor întocmite în conformitate cu art. 216-217 Cod de
procedură penală și cazul infracțiunilor neconsumate. Deși sunt importante și deloc neglijabile, eforturile în
domeniul prevenirii îmbracă cel mai des forma verificărilor, ședințelor sau campaniilor de informare,
diseminarea materialelor informative, ținerea de prelegeri, alte activități de sensibilizare, spontane, sau
organizate și planificate, la diferite niveluri (local, sectorial, național), după caz, cu implicarea diferitor
entități (neguvernamentale, parteneri internaționali).
Tehnologii, prevenția și combaterea infracțiunilor. Dezvoltarea tehnologiilor moderne de
comunicare, diferitor aplicații (What’s up, Viber, Telegram, online-banking, portmonee electronice, etc.),
existența softurilor și platformelor de telefonie și IP accesibile, evoluția și modernizarea accelerată a
tehnologiilor, emergența tehnologiei în domeniul criminalității și inevitabila convergență a tehnologiei cu
criminalitatea, îngreunează activitatea organelor de urmărire penală și speciale de investigații, de relevare și
combatere a infracțiunilor.
Acestea, suplimentate de volumul considerabil de muncă, complexitatea activităților realizate pentru a
documenta calitativ o faptă, modalitatea imperfectă de apreciere și evaluare a activității organelor de drept,
alte aspecte, determină afirmarea funcției de combatere în detrimentul prevenirii, mai cu seamă atunci când
un proces penal este declanșat deja sau se efectuează verificări, fie deja s-au depus eforturi considerabile
pentru acumularea probatoriului. Totodată, prevenirea infracțiunilor este percepută ca și sarcină a altor
autorități și subiecți decât organele de urmărire penală sau de investigații, inclusiv din motivul precarității
instrumentarului legal. Odată inițiat procesul penal, sunt depuse eforturi considerabile pentru identificarea
suspectului, acumularea probatoriului, întreprinderea acțiunilor asiguratorii și aplicarea măsurilor preventive,
nefiind alocat timp sau mijloace pentru a influența persoana să renunțe. În ceea ce ține de măsurile speciale
de investigații, accentuăm că două condiții de fond pentru dispunerea și efectuarea acestora sunt:
imposibilitatea realizării scopului procesului penal (include prevenirea, s.n.a), existența temeiurilor de a
presupune că poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; precum și existența
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bănuielii rezonabile cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit sau excepțional
de grave. Nu întâmplător am menționat că, cele două instrumente urmează să îmbrace anume forma
măsurilor speciale de investigații în sensul Codului de procedură penală, deoarece după noi, adoptarea unei
alte legi care să servească temei juridic măsurilor de prevenție, fie calificarea acestora ca și măsuri de
prevenție sau asiguratorii, sau alte forme, nu vor permite realizarea funcției duble. Situațiile modelate ar
putea explica scopul, iar din acest motiv, expunem aceste măsuri astfel:
1. Obstrucționarea, bruierea sau interferența controlată limitată a telecomunicațiilor sau unor
servicii de comunicații electronice pe arii determinate (geografic);
2. Deconectarea controlată a unor telecomunicații sau servicii de comunicații electronice:
a) la un dispozitiv determinat (IMEI, număr de telefon, IP, WLAN, IMSI); sau
b) a mai multor dispozitive aparținând aceluiași utilizator sau pe un complex de dispozitive;
c) al unui serviciu determinat (internet, telefonie mobilă, fixă); a) și/sau b) și/sau c):
− pe intervale de timp; sau
− pe celule (CSLI) [9, p.82; 10, p. 6]; sau
− pe arii determinate (inclusiv geografic).
Obstrucționarea, bruierea sau interferența controlată. Standardele în domeniu stabilesc printre
altele că aceasta nu trebuie deterioreze dispozitivele, să nu colecteze și să stocheze date, să nu interfereze cu
operarea normală a serviciilor de urgență (cum ar fi 112, alte servicii de urgență); să poată fi conectate și
deconectate manual de operator; să nu fie afectați terții sau să se afle despre existența acestora; altele
multiple.
Rezoluția ECOSOC [11, p.300] stabilește printre altele că, Guvernele și societatea civilă, inclusiv,
acolo unde este cazul, sectorul corporativ, ar trebui să sprijine dezvoltarea programelor de prevenire a
criminalității.
Primul instrument propus urmărește printre altele reducerea intruziunii în dreptul la viața privată,
precum și prevenirea infracțiunii. În cel de-al doilea caz, pe lângă cele expuse, țintește ipotezele în care
infractorii, influențează victimele sau martorii, inclusiv din locurile de detenție, precum și cazurile în care în
anumite locații sunt desfășurate activități infracționale, fără a avea posibilitatea identificarea suspectului în
termen proxim sau curmarea infracțiunii, ipoteza de securizare a unui perimetru geografic determinat,
precum și alte ipoteze.
Deși prin Hotărârea CSFR nr. 2 din 02.08.2013, s-a decis neadmiterea utilizării dispozitivelor care
provoacă premeditat perturbații prejudiciabile (dispozitive de bruiaj intenționat) considerăm că, aceasta nu se
poate referi la activitatea organelor de aplicare a legii, care trebuie să poată facă uz de orice mijloace legale,
inclusiv tehnice, pentru a preveni și combate infracțiunile. În acest sens, nota informativă la hotărârea
prenotată relevă că, singura excepție de la interdicție ar putea fi plasarea unor dispozitive de bruiaj, în
contextul utilizării naționale autorizate de către organele de forță și de securitate [12]. O situație similară se
atestă în Recomandarea ECC (04)01 din 2004 [13]. Această excepție se referă nu numai la utilizare, dar și la
introducerea pe piață a unor astfel de dispozitive.
Așadar, deși interdicția bruiajului există în majoritatea statelor, aceste dispozitive pot fi utilizate cu
anumite excepții (organele de aplicare a legii și cele de securitate națională). Exemplul Canadei [14, p.83]
relevă că, dacă se urmărește scopul securității sau siguranței, apărării naționale, limitându-se la cea mai mică
zonă fizică, cel mai mic număr de frecvențe pentru atingerea obiectivelor interferenței sau obstrucționării,
cea mai redusă durată, această metodă este permisă.
Ținem să menționăm că, aceste metode speciale urmează să fie aplicate doar pentru anumite categorii
de infracțiuni expres stabilite din categoria celor grave, deosebit sau excepțional de grave, pentru a evita
critici aduse în legătură cu utilizarea improprie pentru alte încălcări de legislație, inclusiv limitarea
drepturilor la exprimare [15 p.9,18] (exemplu, cazul protestelor sau măsurilor în masă, chiar și la etapa de
pregătire [4, p.259]).
Argument. Protecția vieții private (în diferitele sale forme) este importantă, aceasta reprezintă doar
una dintr-o multitudine de îndatoriri impuse statelor, printre care protejarea vieții și proprietății cetățenilor,
prevenirea activității criminale, și de a proteja securitate naționala [16, p.19]. Atunci când persoana este
deconectată de la un serviciu (ex. accesul la internet), acesta dispune de liberul arbitru, să renunțe la
infracțiune sau să continue comunicarea spre ex. fără utilizarea aplicației criptate. Până la urmă, păstrarea
secretului poate fi perceput într-un final ca și un exercițiu de voință. Renunțarea la secretul sau dreptul la
viața privată, cedarea sau divulgarea unei părți din acest drept este discreția titularului. Intruziune fizică, prin
deconectare poate împiedica persoanele să acționeze cum doresc, poate influența indivizii în comportamentul
pe care îl aleg să-l prezinte, fără a interveni în conținutul acestora (s.n.a). Printre constatările în domeniul
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confidențialității ca și autonomie, Proiectului ALADDIN a relevat că, deoarece activitățile de supraveghere
nu doar colectează pasiv informații despre persoane, acestea pot servi pentru a influența și a modifica, chiar
constrânge, comportamentul indivizilor (s.n.a). Fiind conștienți de observație, ei își pot schimba
comportamentul în așa fel să evite consecințele negative percepute sau chiar să acționeze într-o manieră
coercitivă (...) [16, p.15]. La verificarea testului rezonabilității și proporționalității intruziunii agenților
statului, se va consulta în fiecare caz concret jurisprudența CtEDO, CJUE și bunele practici ale instanțelor
străine, cum ar fi cauza Katz [9, p.86].
Recomandări de intervenție legislativă. În scopul îmbunătățirii situației în domeniu, sugerăm
următoarele propuneri principale de lege ferenda:
[1]. Completarea art. 1322 din Codul de procedură penală cu două litere: e1) Deconectarea
controlată a unor telecomunicații sau servicii de comunicații electronice; e2) Bruierea sau
interferența controlată limitată a telecomunicațiilor sau unor servicii de comunicații electronice pe
arii determinate;”
[2]. Modificarea subsecventă prin completare CPP (spre exemplu art. 1384, 1385) și Legea nr. 59 din
29.03.2012 privind activitatea specială de investigații;
[3]. Completarea Legii nr. 241 din 15.11.2007 comunicațiilor electronice, la alin. (7) art. 5, după
cuvintele “comunicațiile electronice pot fi interceptate” cu sintagma “deconectate sau bruiate,”.
[4]. Menționăm că, amendarea Codului Contravențional (exemplu art. 251) nu este necesară întru-cât,
aceasta va constitui o măsură specială de investigație autorizată în conformitate cu legislația.
[5]. Deși de principiu, HG nr. 100 din 09.02.2009, nu are incidență asupra aparatelor de bruiaj sau
deconectare, această hotărâre ar trebui modificată prin includerea altor mijloace speciale, fără a
îngusta nomenclatorul la domeniul scopului expus, deoarece sunt mijloace maxim intruzive în
drepturi și libertățile persoanei, și urmează un regim juridic și de evidență strict.
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FERICIREA-PROBLEMA PERENĂ A FILOSOFIEI
Ana-Maria PAUNESCU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Creierul nostru este artizanul fericirii sau nefericirii noastre. La fel, și universul nostru emoțional.
Cam asta este ce ar spune cei care consideră, cu maturitate, că suntem intr-o mare măsură noi în sine responsabili de
propria stare interioară de bine. Opiniile noastre , credințele pot avea un rol modelator pentru emoțiile noastre, mai
important chiar decât cel al evenimentelor exterioare cu care ne confruntăm. Cu alte cuvinte, modul în care filtrăm
realitatea, fie ea cea interioar, fie cea din jur, este o conditie fundamentala a naturii starilor noastre emotionale si,
implicită, a obținerii fericirii. Iar aceasta din urmă este și scopul esențial spre care tindem cu toți.
Cuvinte cheie:Fericirea,Gloria,Sufletul,Morala,Credința,Concepția.

Concepțiile despre fericire se deosebesc prin rostul pe care îl atribuim celorlalți în dobândirea propriei
fericiri. Într-una din piesele sale de teatru, Jean Paul Sartre folosea o expresie socantă: "infernul sunt
ceilalti", și, desigur, fiecare din noi poate fi la rîndu-i "celalalt". Cum putem să găsim fericirea într-o lume în
care realizarea propriilor dorințe depinde de ceea ce doresc și fac semenii noștri? De multe ori, dorințele a
doi oameni intră în conflict și ca urmare, fiecare încearcă să împiedice realizarea dorinței celuilalt. Nimeni
nu renunță fără să lupte la fericire. Toți oamenii doresc să fie fericiți. Oricât am fi de nihiliști sau de sceptici
în anumite momente ale vieții. Diferitele concepții despre fericire se disting în primul rând, prin felul în care
este înțeleasă natura acesteia. Uneori, fericirea este concepută ca o idie foarte inaltă, un ideal indepărtat,
deasupra puterilor noastre de a o dobândi; adevărata fericire nu ar fi posibilă în timpul acestei vieți. Solon,
unul din cei 7 înțelepți ai antichității, consideră că nimeni nu este fericit cât timp trăiește, căci oricând se pot
abate asupra lui nenorocirile: trebuie să așteptăm sfârșitul vieții cuiva pentru a putea spune dacă a fost fericit.
În lipsa adevăratei fericiri, oamenii se pot consola cu urmele ei palide: bucuria, plăcerea, Gloria, prestigiul,
prosperitatea. Cel care are privilegiul să traiască astfel de stari s-ar putea să le confunde cu insăși fericirea. El
se va mulțumii atunci cu surogate ale fericirii, posibil de atins în ciuda condiției noastre de muritori. Sau,
dimpotrivă, el va înţelege că fericirea e un ideal de neatins, că e condamnat iremediabil la nefericire. Micile
bucurii ne fac viaţa mai frumoasă, însă fericirea sinceră şi totală este extrem de greu de obţinut. Totuşi, toţi
suntem datori să încercăm să atingem această stare şi câteva frânturi din înţelepciunea celor mai mari filosofi
din istorie cu siguranţă nu ne pot decât ajuta.
Gautama Buddha- La fel ca mantra potrivit căreia călătoria este destinaţia, perspectiva lui Buddha
asupra fericirii pune un mare accent pe faptul că oamenii ar trebui să găsească împlinire în experienţa de a
trăi mai degrabă decât în „destinaţia finală“. Nu există niciun scop final, oamenii îşi clădesc fericirea de-a
lungul drumului, considera Buddha. „Dintre toate formele de precauţie, precauţia în dragoste este probabil
cea mai fatală pentru adevărata fericire“
Confucius - Părerea lui Confucius despre fericire a răsunat prin istorie în cărţi şi în recentele cercetări
privind terapia cognitivă, care îşi propune să ajute oamenii să înţeleagă legătura dintre gânduri, sentimente şi
comportamente. Potrivit unei stări de spirit promovată de Confucius, fericirea este o profeţie auto-îndeplinită
care se multiplică pe măsură ce găsim motive pentru existenţa ei. „Cele mai mari binecuvântări ale omenirii
sunt în noi şi la îndemâna noastră. Un om înţelept este mulţumit cu soarta lui, oricare ar fi această, fără a-şi
dori ceea ce nu are“ Socrate- Pentru Socrate, unul dintre cei mai grozavi filosofi din antichitate, fericirea nu
vine odată cu recompensele externe, ci din succesul obţinut pe cont propriu. Prin scăderea nivelului nevoilor
noastre, putem învăţa să apreciem plăcerile simple. „Omul care face totul pentru a atinge fericirea şi se
bazează pe el însuşi nu pe alţii a adoptat cel mai bun plan pentru a trăi fericit“
Platon - Nu e nicio surpriză că Platon, discipolul lui Socrate, defineşte fericirea la fel ca profesorul
lui. Versiunea lui Platon de fericire este o formă de dezvoltare personală, mai exact satisfacţia derivă din
realizări – să alergi mai repede un kilometru, să citeşti mai multe cărţi decât anul trecut – nu din ce câştig ţiar putea aduce aceste realizări. „Fericirea noastră depinde doar de noi“
Aristotel- Pentru Aristotel, elevul lui Platon, fericirea nu este un dar oferit de ceilalţi oameni sau de
lucruri, ci este ceva creat de noi şi ne revine responsabilitatea de a o proteja. „Am învăţat să-mi caut fericirea
limitându-mi dorinţele mai degrabă decât să încerc să mi le satisfac“
Immanuel Kant - fost un filosof german, unul din cei mai mari gânditori din
perioada iluminismului în Germania. Kant este socotit unul din cei mai mari filozofi din istoria culturii
apusene.“Fericirea este starea unei fiinţe raţionale în lume, căreia, în întregul existenţei ei, totul îi merge
491

după dorinţă şi voinţă, şi se bazează deci pe acordul naturii cu întregul ei scop, precum şi cu principiul
esenţial de determinare al voinţei ei.”
Augustin -este unul din cei mai influenți gânditori, poate cel mai influent dintre toți, mai ales dacă
ținem seama de faptul că inclusiv platonismul a influențat gândirea medievală prin intermediul lui Augustin.
El rămâne o autoritate mai mult de o mie de ani după moartea sa, influențând, de exemplu, gândirea lui
Descartes.Augustin susține că atât filosofia cît și teologia urmăresc realizarea unul și acela scop fericirea,cu
deosebirea căilor:Teologia-calea credinței;Filosofia-calea rațiunei.
Baruh Spinoza-Reiese dintr-un scop bine determinat :omul în viață trebuie să fie fericit.Dorința de a
trăi fericit,-B.Spinoza,-sau bine este esența omului,este esența prin care omul caută să-și mențină existența
sa.Dar omul nu este un individ singuratic,el trăiește în lume,în natură și anume înțelegerea acestui lucru
devine principal.Fericirea depinde de conștientizarea structurii lumii și a locului,pe care-l ocupă omul în
această structură universală.Mai întâi de toate este necesar să cunoști natura lui Dumnezeu,așa cum este el în
realitate,dar nu după imaginția noastră arbitrară.Pentru Spinoza Dumnezeu nu este așa cum și-l închipuie
religia creștină – un om.El este împotriva antropomorfizării lui Dumnezeu.Dumnezeu,spune Spinoza,este
identic naturii.
Albert Camus- Filosoful francez a avut o abordare diferită asupra fericirii comparativ cu teoria lui
Socrate. Pentru Camus, fericirea a fost un obiectiv al vieţii destul de sumbru. În schimb, el a preferat să
trăiască semnificativ momentul şi să nu insiste prea mult pe scopurile setate pe termen lung, aşa cum s-a
reflectat în cea mai cunoscută lucrare a sa, „Mitul lui Sisif“. „Prin plăcere înţelegem absenţa durerii din corp
şi a problemelor din suflet. Un raţionament sobru, căutarea motivelor deciziilor şi a evitărilor, eliminarea
acelor credinţe care conduc la tumultul sufletului“
Epicur- Plăcerile materiale nu erau aproape deloc importante pentru Epicur, însă a pledat pentru
exercitarea înţelepciunii ca o modalitate de a atinge bucuria profundă. Un ingredient important pentru
Epicur în toate acestea era prietenia.El credea că a împărtăşi înţelepciune era mult mai valoros decât a fi un
înţelept singuratic. „Cunoaşterea de sine nu este o garanţie a fericirii, dar este de partea fericirii şi poate
furniza curajul de a lupta pentru ea “
Bertrand Russell - Este puţin în afara caracterului pentru o persoană ca Bertrand Russell, un iubitor de
matematică, ştiinţă şi logică, să se ocupe de ceva atât de nestatornic precum dragostea. Dar ideea lui că
fericirea poate fi găsită în sentimentul visceral de iubire este cât se poate de reală, iar ştiinţa contemporană
pare să fie de partea lui. „Fericirea îţi dă sentimentul că puterea creşte, iar rezistenţa este depăşită“Potrivit
unor concepții, fericirea nu este inteleasă ca ideal, ci ca stare a sufletului nostru:fie ca o stare de bucurie,
plăcere, exaltare, fie ca una de liniște, impăcare. Inteleasă în acest fel, fericirea nu mai este intangibilă: ea
depinde de fiecare dintre noi, o căutăm în noi însine, și tot în noi se găsește și calea către dobândirea ei.
Putem considera că dobândirea fericirii se poate realiza pe calea cunoașterii, pe calea iubirii și pe cea a
credinței.
Alți filosofi au considerat însă că fericirea nu inseamnă să te afli într-o anumită stare sufletească;
fericirea constă în ceea ce înfăptuim, în activitatea noastră. Aristotel argumenta că, dacă fericirea ar fi o stare
sufletească, un om care și-ar petrece toată viața dormind ar trebui considerat fericit – căci fără îndoială
somnunl e o stare sufletească plăcută. După Aristotel, fericirea este acea activitate care are drept rezultat acte
de dreptate, de curaj, de prietenie, de cunoaștere – în general, lucruri care sunt de dorit în sine (pentru ele
insile). Concepțiile despre fericire diferă, în al II-lea rând, prin modul în care este înțeleasă natura umană.
Platon, de exemplu, consideră că sufletul are 3 părti:
 o parte ratională, prin care judecăm, învățăm
 o parte pasională, inflacarată, care se exprimă, de exemplu, când cineva e furios
 o parte apetentă, prin care omul poftește, vrea să-și satisfacă plăcerile
Fundamentul moralei este utilitatea (sau principiul celei mai mari precizii). Potrivit acestui principiu,
acțiunile oamenilor sunt bune dacă aduc fericirea și rele dacă aduc nefericirea. Când definești fericirea, Mill
este identic cu anticii. Astfel fericirea constă in placerea sau absenta suferintei, iar nefericirea in durere sau
absenta placerii. De la inceput omul isi propune un singur scop: placerea și absența suferinței. Un lucru este,
astfel, dezirabil dacă el este în sine o plăcere sau mijlocește una, înlăturând suferința. Mill recunoaște ca o
asemenea “teorie” a vieții poate provoca multe antipatii întrucât proclama placera ca scop supreme. Spune
însă că, “totuși, utilitariștii recunosc superioritatea plăcerilor spirituale, care, prin durata, certitudine,
intensitate sunt mai puternice decât plăcerile corpului, dar nu uita să adauge ca acest primat constă mai
curând în avantajele pe care le procură decât în natural. Explică imediat: o ființă inferioară î-și poate
satisface în totalitate setul de plăceri (exclusive fiziologice în cazul animalelor), în vreme ce omul va fi
mereu nemulțumit de imperfecta realizare a dorințelor sale, căci dorintele, neîmplinidu-se devin neplăceri.
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 Este o viață lipsită de durere, bogată în plăceri, deopotrivă din punct de vedere al cantității
cât și al calității”.
Nu putem afirma ceva cu certitudine despre fericire, ci doar că ea este ceea ce percepe și ce simte
fiecare. Ea este una din marile întrebări ale umanității și va mai rămâne încă unul din misterele existenței
noastre: "Fericirea este mulțumirea de sine"; "Fericirea este sensul și scopul vietii, traiectoria și finalul
existenței umane" (Aristotel), Fericirea e un ideal al imaginației, iar nu al rațiunii(Immanuel Kant), Fericirea
e să știi să î-ți dorești ceea ce ai deja(Sfantul Augustin).În pofida profunzimii acestul subiect,fericirea este un
lucru simplu pentru cei care nu încearcă să o definească și un lucru greu pentru cei care se incapatânează să o
numească într-un fel sau altul.
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SISTEMA POLITICĂ. CUM FUNCŢIONEAZĂ ŞI CUM NE AJUTĂ
Gabriela POCIUMBANU, Iulian PANIŞ
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În acest articol se vorbește despre necesitatea existentei unui regim politic. Tipologia regimurilor
politice. Cum lucrează un regim politic, de ce avem nevoie de partide, și care sunt alternativele. Compararea
tipologiilor de regimuri politice.
Cuvinte-Cheie: regim politic, partide, politica, putere, autoritate, stat, relatii politice, sistem social, sisteme
politice moderne, inovație

Ce este un Sistem politic
Există numeroase posibilități de definirea a noțiunii de ”sistem politic” și numeroase definiții:
 Un sistem politic este constituit din ansamblu de instituții și organizații politice, precum partidele
politice și grupurile de interes (ex: sindicate), aici se includ și relațiile dintre aceste instituții și
normele care asigură funcționarea adecvată (constituția, legea electorală).
 Un sistem politic poate fi si o organizatie socială (grup), membrii căreia sunt la putere.
 Un sistem politic poate fi un sistem instituțional care deține monopolul asupra utilizării legitime a
forței (aici sistemul politic este identificat cu statul).
 Un sistem politic poate fi si un subsistem al sistemului social cu un rol determinat (de a produce
decizii cu caracter obligatoriu pentru întreaga societate)
Sistemul politic se distinge de alte sisteme similare prin funcția determinantă de a aloca valorile prin
intermediul autorității într-o societate data.
Această abordare se bazează pe înțelegerea relației dintre intrările în sistem (solicitări dar și sprijin
pentru funcționarea sistemului) și ieșiri (politicile publice, rezultatul interacțiunilor dintre elementele
constitutive ale sistemului).
Iată cum trebuie să ne imaginăm mecanismul politic: pentru organizarea puterii politice și gestionarea
proceselor sociale în societate, se creează principala instituție a sistemului politic - statul. Statul îndeplinește
o serie de funcții: sprijină ordinea publică, creează oportunități pentru dezvoltarea economică a societății.
Statul face acest lucru cu ajutorul anumitor măsuri: acestea sunt scopuri, obiective și mijloace de realizare.
Pentru desfășurarea afacerilor semnificative din punct de vedere social, statul modern are legislație
(parlamente, congrese), executiv (președinte sau guvern cu ministere subordonate), organe judiciare sau de
aplicare a legii (procuratură, instanțe, poliție). Statul acționează aici ca principala instituție a puterii. Iar
puterea, la rândul ei, este înțeleasă ca abilitatea unei clase, a unui grup social sau a unui individ de a-și
îndeplini voința (linia politică) în societate.
Dar nu și clasele, națiunile, grupurile sociale intră în relații politice, în organizațiile neguvernamentale
pe care le-au creat. Prin ele, o clasă, un strat sau blocuri exercită o influență asupra statului, asupra
procesului de elaborare a unei linii politice. O rețea de organizații non-guvernamentale ( partide, grupuri,
sindicate, societăți voluntare și creative, fundații ) încearcă să influențeze puterea de stat pentru a-și îndeplini
interesele și nevoile, intră în concurență cu aceasta, alianțe sau compromisuri. Astfel, politica (lumea
politică) este o panoramă largă a relațiilor, intențiilor și acțiunilor oamenilor asupra problemelor puterii și
statului.
Astăzi, avem nevoie de măsuri politice sociale care să ajute societatea să iasă din criză și să prevină
situații extreme (războaie, căi de dezvoltare fără viitor, dezastre ecologice);
Conceptul de autoritate.
Autoritatea, poate fi definită ca fiind dreptul de a conduce. Termenul "autoritate " provine din limba
latina: "auctoritas = forta de convingere".
Autoritatea politica, dupa cum arata Pentre Andrei, se deosebeşte de alte tipuri de autoritate, si in
special de cea religioasa, prin faptul ca dispune de o putere de constrângere exterioara, bazata chiar pe
mijloace brutale, si poate neglija cu totul conceptiile si vointa proprie a unui individ atunci cand sunt in joc
interesele tuturor.
Autoritatea politica, in regimurile democratice, se impune,in principal prin mijloace de convingere si
in subsidiar prin mijloace coercitive. Autoritatea politica care are drept suport preponderent forta este sortita
dispariției, mai devreme sau mai tarziu.
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Sistemele politice moderne
Sistemele moderne, se împart în:
− democratice;
− autocrate;
− totalitare;
− subdezvoltate.
Sistemele moderne –sunt caracterizate de Eisenstadt astfel:
− au un grad înalt de diferențiere a activităților politice;
− cunosc o putemică diferențiere între rolurile conducătorilor și rolurile condușilor;
− cunosc o adâncire considerabilă a diviziunii puterilor;
− permit o largã distribuție a drepturilor politice, în condițiile unei difuziuni foarte largi a
diviziunii politice;
− implică o participare activă potențială a diferitelor grupuri la determinarea obiectivelor politice,
simultan cu dezvoltarea extensivă a grupurilor specifice administrative si politice;
− cunosc o slăbire a elementelor ereditare de legitimare si o crescândă institutionalizare a
competiției pentru dobândirea dreptului de exercitare a diferitelor puteri, ca și pentru obținerea
pozițiilor de conducere în cadrul sistemului;
− cei ce conduc în cadrul sistemului politic articuleazã aspirațiile politice cu obiectivele
sistemului, simultan cu capacitatea si posibilitatea reală pe care le au factorii nonpolitici (de
ordin economic , cultural etc.) de a dispune liber de resurse pe care sistemul politic are datoria
de a le orienta spre atingerea propriilor sale obiective politice și de a avea acces la puterea
generalizată care, prin sistemul politic, trebuie canalizată în direcția producerii de decizii cu
caracter autoritar.
Pe baza acestor elemente, Eisenstadt ajunge la două concluzii:
− caracteristicile mai sus enunțate există, în grade și combinații diferite, la toate cele patru
categorii de sisteme politice moderne;
− diferența dintre aceste patru tipuri rezidă în mărimea discrepanței dintre scopurile și interesele
celor conduși și ale celor care conduc, precum și în gradul dezvoltării tipurilor de instituții și
procese politice direct spre încorporarea aspirațiilor sociale și politice ale diferitelor grupuri, în
obiectivele fundamentale ale politicii.
Dupã criteriul legitimității, L. Binder distinge trei mari tipuri de sisteme politice:
tradițional,convențional și rațional.
Sistemul politic rațional este tipul de sistem politic care:
− se centrează pe controlul strict asupra tuturor articulațiilor sale;
− este articulat ierarhic, cu structuri administrative clar conturate;
− are ca obiectiv central realizarea idealurilor democratice.
− obține legitimitatea printr-o administrație eficientă și chiar prin forță, iar uneori prin combinarea
acestora;
− subordonează toate instituțiile politice înfăptuirii obiectivului fundamental - democrația.
Dacă la tipul convențional elementul-cheie este pragmatismul, la acest tip de sistem politic, numit de
Binder rațional, elementul-cheie este eficiența.
Ce reprezintă partidele politice? Mai avem nevoie de ele ?
În mai puțin de un deceniu, lumea a trecut de la îngrijorarea privind accidentele financiare la
îngrijorarea cu privire la prăbușirea democrațiilor.
Există un model evolutiv. Structurile politice tradiționale se descompun, diminuând sistemele politice.
Oamenii devin mai importanți decât partidele, iar poziționarea pare mai relevantă decât politica. Politicienii
care și-au slujit timpul și s-au îndreptat spre rândurile partidelor sunt înlăturați de figuri exterioare cu atribute
de stele - însoțiți de cetățeni, care se comportă brusc ca niște fani.
Iar această nouă eră a turbo-democrației abia începe.Deci, chiar avem nevoie de partide politice?
"Partidele politice sunt implicate în formarea voinței poporului", afirmă articolul 21 al Constituției
germane.
Dar, întrucât inovațiile tehnologice și schimbările în structura societății creează noi canale pentru a
forma această "voință", partidele devin inutile?
Deschiderea concurenței politice pare să fie un lucru bun. Cu toate acestea, turbo-democrația aduce
două probleme fundamentale:
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1. Instabilitatea: ceea ce fac partidele tradiționale - direcționează opinia publică, păstrează politica
pe o cale sigură, pregătește oamenii pentru funcția publică – care poate părea plictisitoare și
restrictivă. Dar ele promovează stabilitatea și fiabilitatea.
2. Blocada: în condițiile turbo-democrației, mesajele distructive funcționează mai bine decât cele
constructive. Mesajele negative se răspândesc mai uşor prin intermediul mass-mediei sociale
decât prin analizarea unor soluții sociale reale. Negativismul provoacă, de asemenea, mintea și
atenția publicului.
Cu toate acestea, democrațiile au nevoie de partide politice. Avem nevoie de organizații permanente
care câștigă putere și guvernare politică, care sunt forțate să articuleze interese și puncte de vedere diferite,
care pot recruta și dezvolta viitori lideri guvernamentali și care să monitorizeze pe cei care sunt deja la
putere.
Liderii politici trebuie să aibă o poziție cu privire la educația preșcolară și armele nucleare, asistența
medicală și agricultura și să aibă opinii bine articulate cu privire la combaterea terorismului și la
reglementarea băncilor, printre numeroase alte aspecte politice. Și partidele politice sunt taberele de formare
ale acestor lideri.
Pentru a supraviețui, partidele politice trebuie să-și recapete capacitatea de a inspira și mobiliza
oamenii - în special tinerii - care altfel ar putea disprețui politica sau preferă să canalizeze orice energie
politică pe care o au prin grupuri cu probleme. Trebuie să aducem reînnoirea partidului în prim plan în orice
discuție a politicii contemporane.
În deceniul de după criza financiară, aproape tot ceea ce facem - mâncăm, citim, cumpărături, întâlniri,
călătorii și comunicări - a fost perturbat de noile tehnologii și de inovare. Totul cu excepția modului în care
ne guvernăm noi înșine.
Avem nevoie de o inovație perturbatoare care atrage partidele democratice în secolul XXI.
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TIMPUL ŞI SPAŢIUL ÎN ŞTIINŢA CONTEMPORANĂ
Cristian POPUŞOI
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Timpul şi spaţiul sunt noţiuni des întâlnite atât în filosofie, cât şi în ştiinţă. În perioade diferite, aceste
noţiuni au fost înţelese destul de diferit. Deşi pare straniu, dar ştiinţa modernă privind timpul şi spaţiul se bazează pe
filosofie. Astfel, încă din Antichitate s-a definit noţiunile de spaţiu ca distanţa, mărimea şi forma unor obiecte sau
întinderi şi timpul ca o scurgere de momente într-o singură direcţie, iar apoi s-a susţinut că timpul şi spaţiul există
independent unul de altul. Relaţia între timp şi spaţiu a stat la baza creării atât geometriilor euclidiene, cât şi în a
geometriilor neuclidiene. De abia în 1916, Einstein a demonstrat această relaţie susţinând că cu cât mai mare este
masa obiectulu), cu atât mai mare este gravitaţia, iar timpul se scurge mai lent.
Cuvinte cheie: spaţiu, timp, geometrii neeuclidiene, geometrie euclidiană, fizica relativistă.

”Spaţiul şi timpul reprezintă două categorii care au dobândit o carieră prestigioasă în perimetrul
reflecţiei filosofice. Conform Dicţionarului de Filozofie (Editura Politică, Bucureşti, 1978) ele desemnează
„formele de bază ale oricărei existenţe, categoria de spaţiu reflectă raporturile de coexistenţă dintre obiecte
sau fenomene sau dintre părţile lor, respectiv întinderea, distanţa, poziţia lor categoria de timp reflectă durata
de existenţă a obiectelor şi fenomenelor, simultaneitatea sau succesiunea lor”.
Conceptul de timp se sustrage determinărilor filosofice riguros întrucât nu are o natură imuabilă.
Surprinderea semnificaţiei acestui concept se poate desfăşura pe două paliere comprehensive a) măsura şi
măsurarea timpului şi a fenomenului său corelativ (spaţiul) – vorbim în această perspectivă despre timpul
fizic şi b) descrierea modului în care timpul apare conştiinţei, existenţei umane, caz în care vorbim despre
timpul uman” [1].
”Timpul este mersul înainte continuu şi nedefinit al existenţei şi al evenimentelor care survin într-o
succesiune după toate constatările ireversibilă din trecut, prin prezent, spre viitor. Timpul este unul din
conceptele fundamentale ale fizicii şi filosofiei. Este o măsură a duratei evenimentelor şi are diferite
înţelesuri în funcţie de contextul în care este definit. În fizică, timpul este o dimensiune a naturii şi poate fi
văzută ca o măsură a schimbării. În accepţia fizicii clasice, timpul este un continuu. Fizica modernă (mai
precis, teoria mecanicii cuantice) dispută însă această calitate, sugerând că ar exista doar continuu spaţiutimp. În filosofie, timpul este definit ca un flux neîntrerupt, ireversibil, care nu poate curge decât într-un
singur sens. Este deci un continuu în care evenimentele se succed de la trecut, prin prezent spre viitor şi în
cadrul căruia se desfăşoară toate procesele din natură. Definirea cu exactitate a timpului este o sarcină
dificilă, atât în filozofie cât şi în ştiinţă.
În mecanica clasică se consideră „de la sine înţeles” că simultaneitatea a două evenimente este o
proprietate independentă de observator şi că ordinea cronologică şi duratele fenomenelor sunt independente
de observator sau experimentator. În acest fel, mulţimea momentelor de timp este izomorfă cu mulţimea
punctelor de pe o dreaptă:
 fiecărui eveniment îi corespunde un punct unic de pe axa timpului,
 pentru a asocia un număr fiecărui moment de timp este necesar să fixăm o origine a timpului
(un moment pe care să-l notăm convenţional cu „0”) şi să măsurăm durata dintre momentul respectiv
şi momentul „0”.
Timpul în mecanica clasică este omogen (se scurge permanent la fel de repede), nu este influenţat de
obiectele sau fenomenele ce au loc, şi este independent de spaţiu.
Standardele de timp sunt reguli prin care unui moment de timp i se asociază o notaţie de tip „dată şi
oră”. Există:
 timpul terestru (TT), timpul perceput de un observator aflat pe suprafaţa geoidului terestru.
Este succesorul timpului efemeridelor, definit însă corect în cadrul teoriei relativităţii;
 Geocentric Coordinate Time (TCG);
 Barycentric Coordinate Time (TCB);
 timpul atomic internaţional (TAI), materializarea timpului terestru (TT) realizată prin
corelarea unor ceasuri atomice;
 timpul universal coordonat (UTC), definit pe baza TAI, dar cu o regrupare diferită a
secundelor în minute pentru a-l menţine în sincronism cu rotaţia Pământului” [2].
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Timpul fizic exprimă măsurarea desfăşurării temporale dintre două momente. El este împărţit de
gândirea abstractă în segmente egale, nediferenţiale calitativ, reprezentând un ”număr al mişcărilor”. Timpul
uman constituie rezultatul reflexei raţionale şi mediaţiei asupra raportului existenţei – timp - finitudine. Alte
caracteristici : inerent subiectului (prezent numai în perimetrul interiorităţii / al sufletului uman); structurează
demersul cunoaşterii; se dezvăluie ca dimensiune esenţială şi originară a existenţei; este constitutiv naturii
umane (omul există cu timpul şi în timp îşi va cunoaşte sfârşitul, moartea).
Începuturile reflecţiei despre timp stau, aşa cum este firesc, sub zodia mitologiei: timpul este prezent,
într-o formă personificată, în scenariile cosmogonice care preced încercările de circumscriere filosofice.
Concepţii filosofice despre spaţiu şi timp
Conceptele de spaţiu şi timp sunt familiare pentru oameni, dar este interesant că aceste s-au definit
destul de greu. Sunt cunoscute un şir de concepţii filosofice despre spaţiu şi timp, acestea ar putea fi reduse
la trei concepţii generale: concepţia substanţială, concepţia relaţională şi concepţia subiectivistă.
Concepţia substanţială presupune existenţa de sine stătătoare, în afara lucrurilor, de rând cu lucrurile,
a spaţiului li timpului. Din această concepţie ar reieşi că timpul şi spaţiul sunt un fel de containere în care se
desfăşoară evenimentele, se mişcă lucrurile.
Una dintre primele concepţii substanţiale despre spaţiu şi timp a fost concepţia sistemului atomist a lui
Democrit. Democrit consideră că atomii ca să se poată mişca trebuie să aibă loc liber, adică spaţiu liber, pe
care îl numim vid. Din acest punct de vedere spaţiul există separat de atomi, adică există în mod absolut.
Ideile lui Democrit au fost continuate de Isaac Newton şi Rene Descartes. Primul susţine că timpul şi
spaţiul există în mod independent faţă de materie, iar cel de-al doilea susţine că timpul este o succesiune de
momente, independente unele de altele, iar spaţiul fiind ca cel ce constituie esenţa proprie a corpurilor,
substanţa materială însăşi.
Concepţia relaţională despre spaţiu şi timp susţine că aceasta nu au existenţă absolută, că ele reflectă
raporturile dintre corpurile materiale care sunt în mişcare. Astfel, Aristotel susţine că spaţiul există
dependent de corpuri, iar timpul există în legătură cu mişcarea, fără a se confunda cu ea.
Leibnitz va susţine că întinderea nu este totuna cu substanţa, căci substanţa este una şi indivizibilă, pe
când întinderea este divizibilă la infinit.
Pe lângă afirmaţiile acestea, Hobbes susţine că spaţiul şi timpul nu există în mod absolut şi că acestea
sunt iluzii.
Concepţia subiectivistă
Aceasta a fost propusă de către Immanuel Kant. Conform ideilor lui, atât spaţiul cât şi timpul sunt
forme ale cunoaşterii. El va respinge conceperea spaţiului şi timpului ca realităţi în sine sau relaţie a
corpurilor şi fenomenelor. Spaţiul este formă a simţului extern, după care este percepută lumea exterioară, iar
timpul, forma simţului intern, după care se percepe viaţa noastră interioară, ca succesiune de momente şi
stări.
Concepte despre spaţiu şi timp
Este o deosebire între cunoştinţele despre spaţiu şi timp. Natura spaţiului este cât de cât cunoscută încă
din antichitate, când Euclid a fondat ştiinţa numită geometria. Pe lângă aceasta, ştiinţă a timpului nu o avem.
Noi înţelegem spaţiul puţin, deoarece am învăţat să ne mişcăm în el în diferite direcţii, dar nu
înţelegem timpul deoarece nu putem face nimic cu el, şi să ne întoarcem în timp tot nu putem. Spaţiul este
capabil de figuraţie, dar timpul nici nu se vede, nici nu se percepe vreodată ca atare.
Întinderea – caracteristică a spaţiului
Comun definiţiilor spaţiului, acesta este înţelegerea lui ca o categorie filosofică ce desemnează
întinderea, mărimea, forma sau figura corpurilor.
Durata – caracteristică fundamentală a timpului
Timpul este ca o categorie filosofică ce exprimă durata, succesiunea şi simultitudinea proceselor şi
fenomenelor din Univers. Timpul este înţeles de regulă, ca o scurgere a clipelor, a momentelor ce îl compun,
ceea ce presupune schimbare, devenire. Definiţia timpului, după Aristotel, este ca măsură a mişcării.
În filozofie şi fizică categoria spaţiului exprimă ordinea, poziţia, distanţa, mărimea, forma şi
întinderea obiectelor coexistente în lumea reală.
Spaţiul şi proprietăţile lui
În filozofie şi fizică categoria spaţiului exprimă ordinea, poziţia, distanţa, mărimea, forma şi
întinderea obiectelor coexistente în lumea reală. Proprietăţile (presupuse) ale spaţiului au fost un subiect
controversat al învăţaţilor tuturor timpurilor. Ele variază în funcţie de gradul de dezvoltare a cunoştinţelor
acumulate de omenire de-a lungul diverselor perioade istorice.
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 Spaţiul este considerat o categorie filozofică ce desemnează forme obiective şi universale de

existenţă a materiei în mişcare. Unitatea cu materia determină caracterul infinit al spaţiului şi
eternitatea timpului.
 Are trei dimensiuni bidirecţionale, spre deosebire de categoria înrudită a timpului, care are o
singură dimensiune şi se scurge într-o singură direcţie - numai înainte.
 Aristotel considera că spaţiul este suma locurilor pe care le ocupă corpurile şi că atât materia
cât şi spaţiul ar fi finite.
 Hegel consideră spaţiul şi timpul ca fiind două categorii ale ideii absolute.
 Constituirea geometriilor
neeuclidiene de
către Lobacevski, Bolyai, Gauss, Riemann a
contribuit la formarea concepţiei după care proprietăţile geometrice spaţiale nu sunt
pretutindeni aceleaşi, fiind determinate de proprietăţile fizice. Spaţiul este deci neomogen şi
anizotrop.
 Teoria relativităţii lui Einstein (numită şi teoria fizică a spaţiului şi timpului) a demonstrat că
proprietăţile spaţio-temporale (lungimea corpurilor şi durata evenimentelor) depind de viteza
de deplasare a sistemelor materiale şi că structura sau proprietăţile continuului spaţiotemporal
variază
în
funcţie
de
concentrarea maselor substanţei şi
de
intensitatea câmpului gravitaţional generat de către acestea.” (3)
”Geometria euclidiană este cea mai veche formalizare a geometriei, şi în acelaşi timp cea mai
familiară şi mai folosită în viaţa de zi cu zi. Aşa după cum indică şi adjectivul euclidiană, aceasta a fost
enunţată prima dată de către matematicianul Euclid, din Grecia antică, în secolul al IV-lea î.Hr..
Geometria euclidiană este un ansamblu de leme, corolare, teoreme şi demonstraţii, care foloseşte doar
patru noţiuni fundamentale: punct, dreaptă, plan şi spaţiu, şi care se bazează pe următoarele cinci axiome,
enunţate de Euclid în cartea sa Elementele:
1. Prin oricare două puncte neconfundate trece o dreaptă şi numai una;
2. Orice segment de dreaptă poate fi extins la infinit (sub forma unei drepte);
3. Dat fiind un segment de dreaptă, se poate construi un cerc cu centrul la unul din
capetele segmentului şi care are segmentul drept rază;
4. Toate unghiurile drepte sunt congruente;
5. Printr-un punct exterior unei drepte se poate trasa o singură paralelă la acea dreaptă.
În geometria euclidiană, trei puncte necoliniare determină un plan şi numai unul, iar patru puncte
necoplanare determină un spaţiu.
Începând cu secolul al XVIII-lea s-au dezvoltat alte formalizări ale geometriei (pe scurt numite
"geometrii") care nu acceptă una sau mai multe din axiomele lui Euclid. Acestea poartă numele colectiv
de geometrii neeuclidiene” [4].
Euclid înţelege spaţiul ca ceva gol, în care se poate construi orişice figuri: triunghiuri, dreptunghiuri,
sfere, ect. Şi toate acestea sunt ideale. Linia este dreaptă, triunghiul ale 180 0, circumferinţa are 3600. În
geometriea lui Euclid, important este postulatul despre paralelismul dreptelor, care susţine, că printr-un punct
care nu aparţine dreptei se poate duce doar o dreaptă paralelă, acestea aflându-se într-un plan.
Geometria lui Euclid a fost studiaţă în şcoli până în secolul XIX, când matematicianul rus Nicolaie
Lobacevschi a ajuns la concluzia că acest postulat poate fi revizuit. El a demonstrat că în acelaşi plan, dintrun punct care nu se află pe dreaptă pot fi duse cel puţin două drepte care nu se întretaie cu dreapta dată.
Acest nou punct de vedere, de fapt, este revoluţionar în înţelegerea spaţiului. Geometria lui Lobacevschi
descrie spaţiul real, pe când geometria lui Euclid descrie, mai degrabă, ceea ce ar ţine de un spaţiu mintal,
decât de unul real. Lobacevschi considera că geometria lui Euclid este una particulară. Ulterior, pe baza
geometriei lui Lobacevschi, matematicianul german Riemann va crea o nouă geometrie euclidiană. Acesta va
demonstra că în acelaşi plan printr-un punct care nu aparţine unei drepte nu se poate duce nici o dreaptă
paralelă. Geometria lui Riemann poate fi considerată geometria absolută din motiv că atât geometria lui
Euclid, cât şi cea a lui Lobacevschi sunt unele particulare.
Fizica relativistă a lui Einstein
Fizica contemporană a demonstrat adevărul geometriilor ne-euclidiene. Teoria relativităţii a descoperit
noi legături a spaţiului li timpului cu mişcarea materiei. Teoria relativităţii demonstrează că simultaneitatea
evenimentelor nu este absolută, dar relativă. Evenimentele care sunt simultane într-un sistem material, nu
sunt simultane în alte condiţii de mişcare. De acest fapt fundamental sunt legate şi alte poziţii: depărtarea
dintre careva corpuri nu este egală în diferite sisteme materiale care sunt în mişcare; cu creşterea vitezei
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depărtarea (lungimea) se micşorează. Tot astfel, intervalul de timp între careva evenimente este diferit în
diferite sisteme: cu creşterea vitezei el se micşorează.
Cercetările câmpului gravitaţional în teoria generală a relativităţii au descoperit şi mai departe
legăturile dintre timp - spaţiu şi materie în mişcare. A fost stabilit că însuşirile reale ale spaţiului şi timpului
cu atât mai mult diferă de caracteristicile lor din geometria euclidiană cu cât mai mare este masa corpurilor,
adică cu cât este mai puternic câmpul gravitaţional. Într-un câmp gravitaţional puternic spaţiul se curbează.
Atât timpul cât şi spaţiul, în câmpul gravitaţional puternic, se schimbă. Câmpul gravitaţional schimbă mersul
timpului. Cu cât mai mari sunt masele corpurilor şi cu cât mai puternic este câmpul gravitaţional, cu atât mai
încet curge timpul.
Aceste descoperiri demonstrează legătura spaţiului şi timpului cu materia care se află în mişcare şi că
acestea depind de însuşirile materiei. Deci este posibilă concluzia generală că spaţiul şi timpul nu există
absolut, dar sunt relaţionale şi depind de materia în mişcare, ele sunt accidente ale materiei.
Din acest articol putem face concluzia că de studierea spaţiului şi timpului sunt preocupate un şir de
ştiinţe, printre ele sunt: filosofia, fizica, astronomia, astrofizica şi matematica. Însă, iniţial de studierea
spaţiului şi timpului a fost preocupată filosofia. Anume ea a dat principalele caracteristice a spaţiului şi
timpului. Cât priveşte ştiinţele particulare, acestea au făcut posibil ca ideile filosofice să fie studiate mai
aprofundat şi să se treacă de la înţelegerea clasică a spaţiului şi timpului la înţelegerea contemporană.
Bibliografie
1.https://floringeorgepopovici.wordpress.com/2011/08/10/spatiu-si-timp-abordari-filosofice/
2.https://ro.wikipedia.org/wiki/Timp
3.https://ro.wikipedia.org/wiki/Spa%C8%9Biu
4.https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie_euclidian%C4%83

500

RAPORTUL DINTRE UMANISM ŞI BISERICĂ ÎN EPOCA RENAŞTERII
Radu POPUŞOI
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Una din principalele principii ale filosofiei este că totul se află în continuă
mişcare/transformare/evoluţie; aceleaşi legi se respectă şi în cadrul istoriei. Astfel, creştinismul începând cu
dezvoltarea sa a trecut prin mai multe faze până când sa afirmat ca un factor important în viaţa societăţii, printre care
putem enumera: apologetica, patristica şi scolastica. Însă, odată cu dezvoltarea societăţii, apar unele întrebări
începând cu rolul autoritar al bisericii şi terminând cu alte interpretări a textelor sfinte/punerea la îndoială a Sfintei
Scripturi care subminează religia creştină, din aceste motive apărând Renaşterea şi umanismul. Astfel, timp de mai
multe secole putem observa o confruntare între biserică şi umanism, o rivalitate între două puteri: religia şi ştiinţa,
pentru determinarea ,,adevărului,,.
Cuvinte-cheie: Renaştere, umanism, naturfilosofia, panteism, protestantism, contrareforma.

1. Cauzele apariţiei Renaşterii.
Renaşterea reprezintă o perioadă istorică cuprinsă între sec.XIV-XVI care este caracterizată ca o
perioadă a dezvoltării culturii, ştiinţei, lupta de emancipare faţă de controlul rigid al bisericii şi crearea unei
noi mentalităţi progresiste antibisericeşti, deci putem spune că în mare parte, Renaşterea reprezintă rivalitatea
dintre umanism şi biserică.
Principalii factori care au stat la baza apariţiei Renaşterii sunt:
A. Abuzul de putere a monarhilor şi creşterea corupţiei în interiorul Bisericii; Privilegiile şi
imunităţile Bisericii Catolice care au nemulţumit burghezia (în formare) şi orăşenimea în
general, care doreau o biserică ieftină, care să nu le stânjenească activitatea;
B. Dezvoltarea comerţului şi capitalismului;
C. Reluarea şi dezvoltarea curentelor filosofice antice;
D. Criza filosofiei scolastice, scindarea ei în realism, nominalism, conceptualism;
E. Tendinţa de a crea o morală independentă de rigorile perceptelor religioase, bazată pe raţiune
şi natură, pentru a proclama triumful omului asupra ,,sorţii,,;
2. Principiile umanismului şi reprezentarea ei în artă şi arhitectură.
Rivalitatea dintre umanism şi biserică s-a manifestat în toate domeniile vieţii, precum cultura, arta,
ştiinţa, educaţia, puterea politică/juridică, economia, din motiv ca la bază stătea supremaţia bisericii asupra
credincioşilor, lucru pe care cu cât mai puternic umaniştii vroiau să îl destrame, cu atât mai mult biserica
dorea să păstreze status quo/poziţia privilegiată. Ideile de bază ale Umaniştilor erau: reintroducerea
curentelor filosofice/culturii antice, ale căror punct principal era studierea naturii şi supremaţia omului;
astfel, în contrazicere cu dogmatica creştină, umaniştii propagau studierea naturii (sau putem spune şi
dezvoltarea ştiinţei) şi declararea ,,Omului,, în centrul Universului; anume aceste principii au fost introduse
în toate aspectele vieţii oamenilor în acea perioadă.
În artă şi arhitectură începând cu sec.XIV se observă schimbări radicale pro-umaniste; apar primii
pictori renascentişti precum Leonardo da Vinci, Michelangelo Bounarotti, Rafaelo, Sandro Botticelli prin
apariţia lucrărilor fără caracter pur religios (,,Mona Lisa,, , "Naşterea lui Venus" ). În arhitectură şi
sculptură, Renaşterea se caracterizează prin apariţia stilului gotic şi reintroducerea reprezentării Omului în
sculptură; astfel, apar opere arhitecturale precum: Notre Dame de Paris, Bazilica Sfântul Petru din Roma,
castelul din Heidelberg , Biserica Neagră din Braşov, Mănăstirea Putna; opere sculpturale: ,,David,,, "Sclavul
orb", ,,Sfantul Ioan Evanghelistul”.
3.Filosofia naturii sau Naturfilosofia.
Din cauza scindării filosofiei scolastice, apare nominalismul şi conceptualismul în opoziţie faţă de
realismul conservator. Anume nominalismul (care propunea reintroducerea valorilor antice, reînceperea
studierii naturii, ştiinţei, reintroducerea în utilizare largă a textelor filosofilor antici, anularea teocentriei şi
introducerea antropocentriei) a fost motivul care a condus la dezvoltarea societăţii în epoca Renaşterii, ceea
ce a dus la apariţia filosofiei naturii.
Pentru a înţelege mai bine rolul ştiinţei umaniste/filosofiei naturii asupra Bisericii, analizăm
principalele descoperiri ştiinţifice cu efectele sale asupra societăţii:
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1. Fernando Magelan efectuează înconjorul lumii (1519-1521), ceea ce contrazice cu dogma crştină
conform căreia Pământul ar fi plat;
2. Nicolaus Copernicus (1571-1630) introduce sistemului heliocentric, conform căreia Soarele se află
în centrul Universului, iar Terra se roteşte în jurul ei şi a propriei axe. Această interpretare vine în
contradicţie cu sistemul geocentric conform căreia Terra se află în centrul Universului (Universul
fiind sferic, şi deci, finit), fiind stăpânită de Dumnezeu;
3. Giordano Bruno (1548-1600) refuză teoria lui Copernicus privind finitatea Universului; afirmă că
Universul este infinit în care nu doar ca Soarele nu este în centrul Universului, ci însăşi Soarele este
doar un astru din mii de alţi aştri. Universul cuprinde o mulţime de „lumi” solare, iar toate lumile,
inclusiv cea în care trăim, se află în continuă schimbare şi au un anumit început şi sfârşit. Datorită
ideii infinităţii lumii, Pământul se transformă într-o planetă neînsemnată în oceanul lumilor, ceea
ce duce la năruirea construcţiilor teologice cu privire la poziţia privilegiată a Pământului. Se
năruie şi afirmaţiile scolasticii care considera că „cerul” este de o esenţă mai desăvârşită decât
pământul, şi că prin urmare între cer şi pământ există o deosebire de calitate; ulterior înaintează
teoria panteismului;
4. Johan Kepler (1571-1630) demonstrează că orbita corpurilor cereşti este o elipsă şi a calculat timpul
revoluţiilor lor, descoperire ce vine în contradicţie cu panteismul, conform căreia scopul lui
Dumnezeu este perfecţiunea Universului;
5. Galileo Galilei (1564-1642) afirmă că Universul este infinit, materia este veşnică, iar natura este
unitară. Totul în Univers se mişcă, totul se schimbă. La baza naturii se află o strictă cauzalitate a
atomilor invariabili, care se supun legilor mecanicii. Punctul de plecare în cunoaşterea naturii este
observaţia şi experienţa.
4. Literatura-mijloc de protest al umaniştilor.
Un alt factor antibisericesc poate fi considerat literatura, mai ales după apariţia tiparului la
mijl.sec.XV. Aceasta se manifestă prin introducerea sentimentelor, valorilor şi demnităţii umane, critici
asupra Bisericii şi chiar asupra Religiei Creştine. Printre cei mai renumiţi scriitori putem enumera: Matteo
Maria Boiardo (,,Orlando innamorato,,), Martin Luther (Cele 95 de teze), Jean Calvin (,,învăţământul religiei
creştine,,), Erasmus din Rotterdam (,,Laus Stultitiae,,), Dante Aligheri (,,Divina comedie,,), Giovanni
Boccaccio (,,Decameronul,,), Niccolo Machiavelli (,,Principele,,), Miguel de Cervantes (,,Don Quijote,,),
Thomas Moore (,,Utopia,,). Problemele principale puse în discuţie sunt: decăderea moravurilor şi principiilor
creştine (se referea mai ales la slujitorii bisericii); abuzul de putere din partea Bisericii şi rolul ei în viaţa
societăţii; crearea unei societăţi creştine ideale, fără puterea autoritară a Bisericii; necesitatea creării unui
,,imperiu,, sub dominaţia Papei; valorile umane contemporane; calităţile/valorile/principiile monarhului şi
Papei. Totodată literatura umanistă dezvoltă fantasticul şi romanul, care vor avem un rol important ulterior.
Noile curente religioase şi reacţia bisericii faţă de umanism.
Iniţial Biserica nu întreprindea măsuri efective împotriva Umanismului, cu toate că era considerată ca
un curent eretic. Odată cu scindarea filosofiei scolastice în realism, nominalism şi conceptualism, Biserică
acceptă curentul realist conservator, care propaga supremaţia religiei asupra societăţii, iar ceea ce priveşte
nominalismul şi conceptualismul – erau considerate eretice şi totodată erau considerate ca alte puncte de
vedere în interpretarea dogmei creştine.
Odată cu creşterea influenţei Umanismului, apar un şir de curente religioase care militau împotriva
Bisericii Romano–Catolice, precum anglicanismul, calvinismul, lutheranismul/protestantismul, hughentoţii.
Luteranismul reprezintă o teologie creştină de tip protestant, elaborată de preotul german Martin
Luther (1483-1546). Această doctrină lupta împotriva corupţiei bisericeşti şi abuzului acestora de putere.
Intenţia principală însă nu a fost crearea unei biserici noi, alternative, ci înnoirea Bisericii Universale.
Jan Hus (1371-1415) a criticat lăcomia şi viaţa de desfrâu a clerului, proprietăţile şi avuţiile lumeşti
ale bisericii. A luptat neobosit şi înflăcărat pentru reformarea bisericii, a militat pentru libertatea gândirii şi
introducerea limbii cehe în slujbele bisericeşti, recunoscând numai Biblia ca o autoritate supremă în
credinţa creştină. Jan Hus nu a acceptat teza conform căreia papa "nu greşeşte". Execuţia lui Hus şi prigoana
declanşată împotriva adepţilor săi a fost una din cauzele directe ale declanşării războaielor Husite(1419 1436).
Jean Calvin, sau pur şi simplu Calvin (n. 10 iulie 1509, Noyon — d. 27 mai 1564, Geneva) a fost
un reformator religios francez. Alături de Martin Luther, a fost unul din iniţiatorii Reformei protestante, în
opoziţie cu anumite dogme şi ritualuri ale Bisericii Catolice romane. Calvin a dezvoltat o doctrină Calvinismul - relativ diferită de aceea a lui Luther, în special în ceea ce priveşte practicarea cultului,
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considerată o radicalizare a luteranismului. Calvin nu recunoaşte decât două sacramente (Taine): Botezul şi
Comuniunea (Împărtăşania). Respinge dogma prezenţei reale a "trupului şi sângelui Domnului"
în împărtăşanie, invocarea sfinţilor, instituţia episcopatului, etc. Predicatorii sunt aleşi de către credincioşi şi
fiecare din bisericile calviniste este condusă spiritual de un consiliu ales. Calvin crede într-o predestinare
absolută a aleşilor şi celor condamnaţi la "judecata din urmă", respingând astfel complet liberul arbitru.
Calvin a pus bazele unui guvernământ teocratic protestant intolerant, instituind o represiune severă a
adversarilor reformei, mergând până la exil sau pedeapsa cu arderea pe rug (de exemplu: Miguel Servet,
acuzat de erezie privind dogma Sfintei Treimi). Femeile erau obligate să se îmbrace în negru şi nu aveau voie
să se fardeze. Bazat pe texte din Vechiul Testament, a pornit o adevărată campanie de vânătoare a
vrăjitoarelor şi de combatere a magiei, recurgând la tortură pentru recunoaşterea vinovăţiei.
Însă din cauza creşterii influenţei ideilor nominaliste, sunt întreprinse metode pentru combaterea
acestui curent. Astfel, în 1235 este introdusă Inchiziţia; Inchiziţia (din latină inquirere, a cerceta; inquisitio,
cercetare) a fost un grup de instituţii/tribunale ecleziastice din cadrul sistemului Bisericii Catolice care
intenţiona să combată public erezia comisă de creştini botezaţi. Printre cele mai remarcabile personalităţi
care au fost judecaţi de Inchiziţie putem enumera: G.Galilei, G.Bruno.
Un rol important în acest domeniu l-a avut Giordanno Bruno. Ideea centrală în învăţătura lui G.
Bruno este ideea infinităţii lumii. Bazându-se pe ideile lui Cusanus şi Copernic, Bruno considera că lumea
este infinită în spaţiu şi ca număr (teoria universului infinit şi teoria multiplicităţii lumilor). N. Copernicus
elaborase teoria heliocentrică: lumea este sferică, deci lumea este finită. Bruno, analizând această concepţie,
ajunge la concluzia că lumea nu este finită, dar este infinită. Ca consecinţă, însuşi Soarele, situat de
Copernic în centrul Universului, se transformă într-un astru, care se pierde în spaţiul infinit al lumii.
Teoria lui Copernic pentru sistemul Solar este adevărată, dar nu este adevărată pentru întregul Univers.
Însă cu toate că spaţiul este infinit, Universul, în esenţa sa, este unul, deoarece Dumnezeu este Unul.
Universul, adică totalitatea corpurilor cereşti şi a lumilor, este Unul ca şi Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este
chiar substanţa lumii (adică Universul are la temelie o singură substanţă, un substrat unic, care este însuşi
Dumnezeu). Bruno considera că natura şi Dumnezeu sunt totul. Dumnezeu se află în inima lumii şi nu
dincolo de ea, cum considera teologia scolastică. El este cauza imanentă (permanentă) creatoare, natura
născătoare, iar lumea este o natură născută, ordonată de Dumnezeu. Cu toate că a încercat să combine
religia şi ştiinţa, teoria sa a fost în practică demonstrată că ireală de către G.Galilei şi J.Kepler (Kepler a
demonstrat că orbita corpurilor cereşti nu este sferică, ci eliptică, distrugând conceptul panteist cu privire la
perfecţiunea Universului; Galilei demonstrează că lucrurile sunt formate din atomi, ele stând la baza
mişcării/transformării corpurilor, contradictoriu cu ideea că Dumnezeu stă la baza mişcării Universului);
însăşi G,Bruno ulterior a fost ars pe rug din cauze ideilor sale.
Însă acţiunile întreprinse nu puteau rezolva problemele din interiorul Bisericii, adică motivele care au
condus la apariţia curentelor eretice, astfel fiind organizată Contrareforma. Contrareforma sau Reforma
Catolică a fost o mişcare iniţiată în anul 1545, de către Papa Paul al III-lea şi a avut
sprijinul monarhilor catolici din Spania şi Imperiul Habsburgic, împotriva răspândirii Reformei Protestante.
Între anii 1545 şi 1563, în Italia, au avut loc mai multe sesiuni ale Conciliului de la Trento, primul fiind
conciliu convocat de către Papa Paul al III-lea şi care a luat măsuri pentru :
 oprirea răspândirii protestantismului;
 înnoirea Bisericii Romano-Catolice;
 combaterea abuzurilor şi corupţiei din sânul Bisericii;
 impunerea unor noi discipline severe clerului catolic;
 reorganizarea Inchiziţiei;
 interzicerea cărţilor eretice (consemnate în Indexul din 1543);
 crearea de noi ordine religioase care să combată protestantismul şi să răspândească
catolicismul.
Acţiunile întreprinse de Biserica Romano-Catolică în cadrul Contrareformei au readus la
catolicism Polonia şi părţi însemnate din Ungaria şi Germania. De asemenea au apărut noi ordine religioase
ca Ordinul Iezuit, Ordinul Ursulinelor şi Ordinul Piarist, care au ajutat la revigorarea catolicismului în zonele
protestante. În sprijinul Bisericii Romano-Catolice a mai fost şi stilul baroc, fiind
construite biserici impresionante prin frumuseţe şi prin programul artistic.
Tot în contextul reformei catolice au fost înfiinţate colegii şi universităţi, în special de către iezuiţi,
pentru a reduce decalajul ştiinţific şi intelectual faţă de lumea protestantă. Astfel au luat fiinţă Collegium
Romanum, Lycée Louis-le-Grand din Paris, Akademia din München, Universitatea din Cluj, Universitatea
din Wrocław, etc.
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5. Consecinţe.
Disputa dintre Umanism şi Biserică reprezintă un proces îndelungat în istoria omenirii. Ambele părţi
doreau să-şi consolideze/controleze poziţiile din anumite motive: Biserica – păstrarea statutului privilegiat,
controlul asupra vieţii sociale, politice şi economice, Umanismul – crearea unei noi mentalităţi progresiste
fără autoritatea Bisericii.
În urma acestui conflict au avut loc mai multe schimbări: Biserică pierde autoritatea politică, cu toate
că încă reprezintă o putere mondială din punct de vedere religios; dezvoltarea tehnico - ştiinţifică; descoperiri
geografice; dezvoltarea culturală a statelor; apariţia protestantismului; crearea unei mentalităţi fără influenţa
laică asupra societăţii.
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Abstract: Conflictul din Transnistria, la fel ca și alte conflicte precum cele din Osetia, Abkhazia și Karabakh
erau conflicte pur politice organizate/susținute de Kremlin pentru a păstra URSS sau de a menține capuri de poduri de
către statul nou creat – Federația Rusă în spațiul post-sovietic. După mai mult de douăzeci de la sfârșitul razboiului de
pe Nistru, conflictul încă rămâne înghețat, iar practic toate căile de soluționare au fost respinse de către părți. O
metodă destul de pormițătoare reprezintă federalizarea Republicii Moldova, însă sunt dovezi clare în știința politică că
aceată metodă în cazul RM este imposibilă chiar și din punct de vedere teoretic.
Cuvinte-cheie: Conflict înghețat, federație, federalizare, cap de pod, stat-marionetă.

1. Conflictul din Transnistria : cauze și coinsecințe.
Conflictul transnistrean este diferit de celelalte conflicte care au apărut după colapsul sovietic, pentru
că la baza lui nu se află un conflict etnic sau religios. Circa douăzeci de ani în urmă, principalele cauze al
apariţiei conflictului între forţele separatiste ale regiunii transnistrene şi autorităţile legale ale Republicii
Moldova erau tendinţa Centrului Unional de a păstra URSS-ul, iar după destrămarea acestuia - a Federaţiei
Ruse de a influenţa noile autorităţi moldoveneşti. Motivul formal al conflictului era acela, că Moldova a
adoptat legislația privind limba de stat, ceea ce a condus la o polarizare politică accentuată a societăţii şi la
creşterea rezistenţei faţă de inovaţii a unei părţi a nomenclaturii locale de subordonare unională. În scopul de
a-i atribui acestui conflict socio-politic un caracter etnic, liderii separatiste au inventat conceptul de „popor
transnistrean”, urmat de speculaţiile cu privire la „dreptul naţiunilor la autodeterminare”. E necesar să
subliniem, că din punct de vedere al componenţei etnice populaţia din Transnistria nu diferă mult de cea de
pe malul drept al Republicii Moldova - în ambele cazuri, populația română are un procentaj mare (dar nu
prezintă majoritatea în cazul Transnistriei).
Conflictul armat (2mart.-21iul.1992), sub pretextul lozincilor de protejare a drepturilor minorităţilor
naţionale, a fost dezlănţuit de către regimul separatist, condus de I. Smirnov. Trebuie să subliniem faptul, că
implicarea în conflict a populaţiei din regiunea transnistreană a avut loc nu din cauza urii şi ostilităţii
interetnice, ci sub influenţa propagandei agresive anti-moldoveneşti, care permite să caracterizăm conflictul
ca pe un conflict politic şi teritorial, cu elemente de conflict al identităţii și elitelor locale.
Cauzele principalele, care au determinat liderii mişcării separatiste din regiunea de est a Republicii
Moldova să opună rezistenţă, inclusiv militară, autorităţilor legale ale Republicii Moldova sînt următoarele:
1) Teritorial-statutare: declanşarea conflictului cu autorităţile constituţionale ale ţării a avut ca obiectiv
principal acapararea unei părţi a teritoriului Republicii Moldova, în scopul creării condiţiilor
prealabile de desemnare a statutului formaţiunii separatiste ca stat cvasi-independent;
2) Geopolitice: crearea platformei de presiune politică în scopul menţinerii Moldovei în sfera de
influenţă a Rusiei, pentru a preveni presupusa unire cu România, crearea în acest scop a enclavei
ruse la frontiera moldo-ucraineană;
3) Cultural-lingvistice: nemulţumirea minorităţii - vorbitorilor de limbă rusă de introducerea limbii
moldoveneşti în calitate de limbă de stat şi necesitatea de a se adapta situaţiei noi, percepută
subiectiv ca o pierdere a statutului social cu care au fost obişnuiţi;
4) Socio-economice: ameninţarea de redistribuire a puterii şi a resurselor economice în regiunea
transnistreană;
5) Socio-ideologice: opunerea de rezistenţă a nomenclaturii de tip sovietic proceselor de democratizare
şi încercările lor de a-şi menţine statutul în cadrul vechiului sistem pe teritoriul regiunii;
6) Etno-demografice: tendinţa de a mobiliza şi a angaja în lupta cu autorităţile legale ale Republicii
Moldova colectivele de muncă ale întreprinderilor industriale mari, de pe malul sting al Nistrului,
formate, în general, ca urmare a migraţiei forţei de muncă din republicile slave ale URSS;
Ca rezultat al acestui conflict putem enumera : piederi umane și materiale ; pierderea teritoriului de pe
malul stâng al Nistrului (cu excepția raionului Dubăsari creat după razboi) ; piererea or.Bender aflat pe malul
drept al Nistrului ; pierderea controlului aspura infrastructurii regiunii nistrene ; presiune politico-militară pe
termen lung din partea Federației Ruse asupra Moldovei.
Au trecut peste 20 de ani de când regiunea Transnistreană a țării s-a separat politc şi administrativ şi
îşi dezvoltă propriile atribute ale statalității. În toată această perioadă, puține măsuri au fost întreprinse pentru
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apropierea malurilor Nistrului. Din contră, s-au adâncit divergențele, a fost întreținută animozitatea
reciprocă, s-au accelerat forțele centrifuge. Politcia “paşilor moderați” şi strategia “conflictului înghețat” s-au
dovedit a fi falimentare. Amînarea unei decizii hotărîtoare în rezolvarea conflictului de pe Nistru a contribuit
la pietrificarea problemei.
2. Metodele de soluționare a conflictului.
Două au fost principiile care au stat la baza izbucnirii conflictului şi pe care Moscova încearcă de
douăzeci de ani să le impună şi ca principii de rezolvare a conflictului. Primul principiu: menţinerea unei
forţe militare ruse în Transnistria. Al doilea principiu: o administraţie civilă a Transnistriei separată de
Chişinău. Orice alte chestiuni referitoare la Transnistria sunt ornamente, poveşti colaterale, praf în ochi,
dezinformare. Mai există şi un al treilea punct esenţial: în toate planurile de reglementare propuse până acum
Rusia şi Ucraina sunt incluse în calitate de garanţi. Mai apare uneori şi OSCE, dar aceasta este o instituţie
dominată de Rusia.
La ziua de azi, putem identifica trei abordări de bază în soluționarea conflictului de pe Nistru. Prima
abordare – anexarea Transnistriei în calitate de raioane, cu păstrarea statutului de autonomie extinsă.
Respectiva abordare a fost impusă în mod constant la masa de negocieri de către delegațiile de la Chişinău
şi vedem că rezultatul este nul. Scenariul alipirii Transnistriei în calitate de raioane nu este real, deoarece
majoritatea populației Transnistriei şi elitele politice de acolo se împotrivesc în mod categoric. Ca factori
pozitivi ale acestei acțiuni se pot enumera : reintegrarea statului și recăpătarea controlului asupra
infastructurii regiunii nistrene. Însă ca factori negativi putem menționa : imposibilitaea anexării din cauza
forțelor de demilitarizare și pacificare ruse care ar susține Transnistria în criza/ războiul creat, independeața
UTA Găgăuzia și a altor regiuni filoruse în semn de protest, intensificarea prezenței militare ruse în regiune,
posibile noi pierderi de teritorii în urma războiului creat.
A doua abordare – abandonarea Transnistriei. Spre regret, în rîndul politicienilor de la Chişinău există
susținători ai acestei idei, care sunt gata să renunțe la integritatea noastră teritorială. Aceasta, în opinia lor, va
facilita integrarea în UE, iar mai apoi – şi unirea cu România. Odată cu renunțarea benevolă la Transnistria,
va începe o reacție în lanț care va culmina cu dizolvarea statalității moldoveneşti. Această abordare a fost
susținută de câteva ori în timpul negocierilor :
A. Planul Belkovski din iun.2004 care propunea ca Republica Moldova din dreapta Nistrului să
se unească cu România, iar Transnistria- independentă. Principiile rămâneau neatinse:
armata rusă în Transnistria, administraţie separată.
B. În 2005 a venit planul Poroşenko: aici se propunea recunoaşterea autorităţilor de la Tiraspol
pe picior de egalitate cu cele de la Chişinău şi menţinerea trupelor ruse. Garanţii erau Rusia,
Ucraina şi OSCE.
Factorii negativi ai acestei abordări sunt : legalizarea forțelor ruse aflate ilegal în Transnistria, crearea
unui cap de pod stabil prorus în regiune, activizarea altor mișcări separtiste (cum ar fi cazul UTA Găgăuzia),
înrăutățirea situației prin crearea unui stat-marionetă.
3. Federalizarea Republicii Moldova.
A treia abordare – federalizarea Moldovei, după modelul altor state moderne, cum ar fi Belgia,
Germania, Elveția, Rusia, SUA. Federalizarea va asigura Moldovei posibilitatea de control deplin asupra
propriilor hotare, populația ambelor maluri se va reunifica, va deveni un tot întreg, vor dispărea frontierele
administrative şi dubla conducere, totodată teritoriul Moldovei, amplasat pe malul stâng al Nistrului, şi
anume Transnistria, îşi va păstra, ca subiect al federației, un element important al autonomiei şi al
specificului său, inclusiv o parte din propria simbolică şi reprezentare politică.
Adepţii federalismului au formulat avantajele statului federativ în felul următor: federaţia se bazează
pe eficacitatea statală plus libertatea politică. În opinia acestora, statul federal oferă condiţii optime pentru
echilibrarea diferitelor interese teritoriale, naţionale, sociale, economice, financiare, politice, culturale etc.
De asemenea, se crede că federalismul contribuie la eficientizarea activităţii aparatului de stat. Astfel,
presiunea autorităţilor locale face administraţia centrală să lucreze mai eficient, în timp ce autorităţile locale
sînt preocupate de găsirea unor soluţii folosind resursele locale.
Federalizarea Republicii Moldova a fost pusă in discuție de mai multe ori în timpul negocierilor :
Planul Primakov din 1997 avea în vedere menţinerea trupelor ruse şi un statut special pentru
Transnistria. În conformitate cu clauza finală a memorandumului, relațiile dintre Republica Moldova și
Transnistria vor fi dezvoltate în cadrul unui stat comun, în interiorul granițelor fostei RSS Moldovenești. FR
și Ucraina au declarat disponibilitatea de a deveni garanți ai respectării statutului Transnistriei, precum și a
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prevederilor Memorandumului. Chișinăul și Tiraspolul au decis să susțină stabilirea raporturilor juridice și
statale, comune: coordonarea deciziilor reciproce, în ceea ce privește inclusiv prerogativele delimitării
frontierei, protejarea securității reciproce, participarea Transnistriei în procesul de realizare a politicii externe
a Republicii Moldova. De asemenea, Memorandumul a dat dreptul Transnistriei de a efectua în mod
independent activități economice externe, deși mai târziu aceste prevederi ale Memorandumului au constituit
„mărul discordiei” între cele două părți.
„Memorandumul Kozak” sau „Planul Kozak”, numit după inițiatorul său Dmitri Kozak, a fost o
propunere din 2003 ce viza o soluționare definitivă a conflictului dintre Republica Moldova și regimul
separatist din Transnistria, prin constituirea a unui stat moldovenesc federal asimetric. Acesta mai prevedea
staționarea trupelor rusești pe teritoriul Moldovei pentru încă 20 de ani (până în 2023). În memorandum se
propunea între altele crearea unui parlament bicameral format dintr-o cameră inferioară, aleasă prin
reprezentare proporțională. Toate legile trebuiau însă consimțite de senat. Memorandumul Kozak presupunea
ca regiunea transnistreană să aibă statut egal în federație cu restul țării. Părțile negative ale
memorandumului : amestecarea FR în politica internă a Republicii Moldova (pentru care de facto elaborează
o Constituție nouă pentru RM) ; statutul nedecis al trupelor ruse în RM ; repartizare disproporționată în senat
în raport repartizarea populației pe teritorii: 13 senatori aleși de camera inferioară federală, 9 de Transnistria
și 4 de Găgăuzia. Planul de federalizare propus de I.Dodon în 2016 ; o republică federală în acest sens
reprezintă: câțiva subiecți ai federației; un Parlament bicameral, format din camera senatului şi camera
reprezentanților; un guvern comun şi un preşedinte ales de întreg poporul țării. Pe lîngă existența unui
guvern cu împuterniciri federale, vor exista guverne şi organe legislative locale ale subiecților federației (aşa
cum, de exemplu, există în prezent în Găgăuzia). Frontierele subiecților federației vor fi delimitate prin
intermediul referendumurilor locale, organizate în raioanele care fac trecerea de la un subiect la altul. O
Moldovă Federală va avea o singură limbă oficiala – limba moldoveneasca. Iar limba rusa va fi limbă
de comunicare interetnică.
4. Factorii de risc și stabilitate într-o federație.
Factori de evaluare a stabilităţii statelor federale; Aceşti factori pot fi clasificaţi drept interni şi externi.
La cei interni se referă: criteriile care au fost constituite federaţiile-teritoriale sau etnice; rolul pe care îl joacă
o anumită ideologie; gradul de democratizare a societăţii; percepţia de către cetăţeni a formulei federaliste.
Dacă am folosi factorii menţionaţi pentru a stabili în dependenţă de ei o scară a stabilităţii federaţiilor în
timp, obținem federații :
a. extrem de instabile. Federaţii constituite pe criterii etnice şi ideologice care s-au prăbuşit — URSS,
Cehoslovacia, Iugoslavia;
b. relativ instabile. Federaţii de criză permanentă — Canada, Belgia, India, Nigeria, Rusia;
c. relativ stabile. Statele multietnice cu elemente de federalism, dar care soluţionează problemele
etniilor în baza proiectelor regionaliste. Se are în vedere Italia şi Spania;
d. stabile. Federaţii bazate pe criteriul teritorial, în care persistă omogenitatea etnică, precum în cazul
Germaniei sau omogenitatea diversităţii precum în cazul SUA. După gradul de stabilitate statele
unitare omogene din punct de vedere etnic, precum este Franţa, pot fi raportate tot la această
categorie.
Cazul Republicii Moldova; Deşi considerăm proiectul de Acord privind federalizarea RM drept unul
întocmit în conformitate cu rigorile necesare, el totuşi conţine un şir de neajunsuri, cele mai importante
ţinînd de faptul că nu este specificat numărul de subiecţi. Situaţia se complică din cauza faptului că şi liderii
din Gagauz Yeri insistă asupra faptului ca regiunea respectivă să devină subiect cu drepturi egale al noii
federaţii. Nu este prevăzută existenţa unui organ de jurisdicţie constituţională, aşa cum se întîmplă în
federaţiile contemporane, ci prin intermediul ţărilor garante, fapt ce a permis opoziţiei să vorbească despre
subminarea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova. Este adevărat, acest lucru este prevăzut doar
pentru perioada de tranziţie. În sfîrşit cea mai mare curiozitate ţine de articolul 42 care prevede superioritatea
unui acord asupra Constituţiei ţării.
Dacă am utiliza scara referitoare la evaluarea gradului de stabilitate menţionată mai sus şi am raporta
factorii cunoscuţi drept generatori de stabilitate într-o federaţie la cei destabilizatori vom observa că
proporţia nu pare a fi în favoarea constituirii statului federal moldovenesc: subiecţi eventualei federaţii
moldoveneşti urmează a fi constituiţi pe criterii etnice; partidul de guvernămînt care în virtutea poziţiei pe
care o ocupă este obligat să promoveze o politică de reunificare a ţării are drept scop programatic edificarea
unei societăţi comuniste; reunificarea se presupune a fi făcută după un război de dezbinare ale cărui cauze
sînt văzute în mod absolut diferit atît de către elite, cît şi de cetăţeni; ţările garante au interese necamuflate în
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regiunea transnistreană etc. Din acest punct de vedere preconizata federaţie moldovenească ar oscila între
una extrem de instabilă şi una relativ instabilă.
Liderii de la Tiraspol vor accepta o federaţie moldovenească contractuală ca despre una formată de
către subiecţi egali, după modelul constituirii SUA de către state practic independente. În opinia lor, pentru
aceasta RM ar trebui la început să recunoască independenţa Transnistriei, iar apoi cei doi subiecţi absolut
egali, în calitatea lor de fondatori ai statului moldovenesc cu drepturi egale, să încheie acordul de constituire
a federaţiei. Ea presupune că suveranitatea aparţine subiecţilor federaţiei care binevoiesc să delege nişte
drepturi centrului federal. Evident, dacă subiecţilor nu le convine ceva, aceştia îşi retrag împuternicirile
delegate. Tocmai de aceea liderii de la Tiraspol afirmă că nu văd vreo diferenţă de principiu între o federaţi
şi o confederaţie. Eventualele etape de federalizare a Republici Moldova; Dacă se va decide totuşi
soluţionarea conflictului prin federalizare atunci etapele ar trebui să fie următoarele: semnarea Acordului
propus de către OSCE ca document politic, pregătirea noii constituţii şi a unei noi legi electorale, adoptarea
noului proiect de Constituţie prin referendum naţional pe ambele maluri ale Nistrului, efectuarea alegerilor în
organele federative, elaborarea legislaţiei federale, a constituţiilor subiecţilor şi a legislaţiei de armonizare a
relaţiilor în domeniile de interes naţional şi de interes reciproc, alegerile în organele reprezentative ale
subiecţilor, monitorizarea de către instituţiile internaţionale a desfăşurării proceselor democratice pe ambele
maluri şi desfăşurarea unor programe de ordin economic susţinute de către ţările şi organismele care ne-au
sfătuit să acceptăm varianta federalistă etc. Din acest punct de vedere, sigur că iniţiativa preşedintelui de a
institui un minister al întregirii ţării are sens, dacă acesta s-ar ocupa de coordonarea problemelor menţionate.
5. Pericolul federalizării pentru Republica Moldova.
În primul rând, aceasta ar arunca în aer principiul constituţional de integritate teritorială, unicul
acceptabil în situaţia în care se află Republica Moldova. Încălcarea acestui principiu va pune în pericol și va
compromite viitorul statului Republica Moldova.
În al doilea rând, federalizarea va însemna lipsirea Republicii Moldova de un viitor european. În
context, ţin să amintesc că, anterior, ori de câte ori se discuta despre perspectiva federalizării, se vorbea şi
despre dreptul de veto al subiecţilor Federaţiei în chestiuni ce ţin de politica externă. Adică, va fi suficient ca
Tiraspolul să spună că de acum încolo obiectivul nostru ca țară nu mai este să ne integrăm în Uniunea
Europeană şi noi va trebui să ne conformăm și să uităm pentru totdeauna de integrare europeană.
Cea mai importantă problemă privind federalizarea reprezintă senatul. Conform planului de
federalizare înaintat de I. Dodon se stipulează ca senatul, una din cele două camere ale parlamentului, cu 27
senatori, să fie reprezentat în număr egal de fiecare subiect al federației. Adică R. Moldova, ca subiect care e
mult mai mare decât celelalte două – Transnistria și Găgăuzia -, să aibă un număr egal de senatori. Astfel, o
lege organică are nevoie de o majoritate simplă ca să fie votată. În acest caz, Republica Moldova, ca subiect,
care are numai 9 senatori, niciodată n-o să poată să-și promoveze proiectele dacă nu vor fi votate și de
reprezentanții Transnistriei și Găgăuziei. Înseamnă că atunci când vor fi subiecte legate de integrarea
europeană, acestea vor fi blocate. Astfel, un subiect care e cu mult mai mare decât ceilalți doi, va fi pur și
simplu, la cheremul politic al celor doi.
În al treilea rând, federalizarea este o bombă cu efect întârziat pusă la temelia Republicii Moldova şi
un prim-pas spre recunoaşterea ulterioară a independenţei Transnistriei şi poate chiar a Găgăuziei. Făcând un
timp parte din statul moldovenesc federativ, fiecare dintre aceste entităţi teritoriale va putea invoca diferite
pretexte pentru a ieşi din componenţa lui. Şi atunci nu va mai fi vorba de zone rebele, ci de entităţi ce au
participat cu drepturi depline la constituirea unui stat şi acum au decis să meargă pe o cale proprie. Iar
aceasta va crea premise reale pentru recunoaşterea, măcar şi parţială, a independenţei lor în plan
internaţional.
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PRODUSE ALIMENTARE PENTRU COPII:
IMPORTANŢA ŞI PERSPECTIVE
Anastasia RABEI
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Pornind de la piramida celor 5 nevoi fundamentale ale omului, emisă de A. Maslow, nevoia
primordială, psihologică, a omului este mâncarea. Abia după ce se consideră că este satisfăcută, se poate trece la
acordarea atenţiei altor nevoi. De-a lungul istoriei omenirii şi a modului de hrănire s-au conturat: cultura alimentară,
obiceiuri şi ritualuri ale servirii meselor, culminând cu ştiinţa hrănirii corecte. Astfel, importanţa hranei a constituit o
temă atât în religie – de exemplu în Noul Testament figurează patru momente importante ce derivă din asocierea cu
masa învăţăturilor lui Isus Hristos, cât şi în artă. Alimentaţia sănătoasă încă din copilărie scade riscurile multor boli la
vârsta maturităţii, cum ar fi osteoporoza, cariile sau diabetul.
Cuvinte cheie: produse alimentare, copii, alimentaţia sănătoasă, vitamine, produse natural, părinţi.

” O alimentaţie sănătoasă este cheia sănătăţii copilului - adultul de mâine”
Ne dorim să oferim copiilor noştri o alimentaţie sănătoasă pentru că suntem deja conştienţi că
alimentaţia are un rol foarte important pentru sănătate. Și totuşi, cum ne asigurăm că în hrana copilului
nostru se află o proporţie perfectă de nutrienţi, vitamine, minerale şi grăsimi “bune”?
Alimentaţia raţională este un factor important în asigurarea sănătăţii si dezvoltării armonioase a
copiilor şi adolescenţilor; ea favorizează dezvoltarea creierului, intelectului şi ameliorează starea funcţională
a sistemului nervos, sporeşte rezistenţa organismului faţă de diferite boli, contribuie la micşorarea
mortalităţii la copii. Copilul va trece într-un timp foarte scurt de la alimentaţia la sân sau cu formula de lapte,
la mâncare pentru bebeluşi şi apoi la mâncare normală, conform recomandărilor medicului. De la naştere
până la împlinirea vârstei de 3 ani un copil îşi dublează înălţimea, creşte de aproximativ 5 ori în greutate, iar
creierul i se măreşte de aproximativ 4 ori. Pentru toate acestea organismul copilului are nevoie de un nivel
mai mare de nutrienţi esenţiali - substanţe hrănitoare: proteine, vitamine, minerale, acizi graşi esenţiali, dar şi
de energie mai multă decât un adult. Cele mai importante vitamine şi mineralele implicate în procesul de
creştere şi care nu ar trebui să lipsească din alimentaţia zilnică a copilului sunt: complexul de vitamine B,
vitaminele A, C, D şi E, calciul, fierul şi zincul. O lipsă cât de mică din aceste substanţe, absolut necesare
pentru sănătate, ar putea avea un impact negativ asupra copilului aflat în creştere şi ar putea duce în timp la
rahitism, anemie, lipsa poftei de mâncare, o rezistenţă scăzută la boli, apatie, memorie slabă, iritabilitate.
Dacă alimentaţia copilului este compusă în cea mai mare parte din alimente nutritionale, este în regula ca
ocazional să primească o mică porţie din produse ce conţin zahăr sau grăsimi. Este foarte important ca nici
un produs sa nu fie interzis. Un studiu recent ne dezvăluie faptul că peste 400 produse aşa numite childfriendly (adică anume pentru copii) au fost găsite cu un nivel mare de grăsimi, sare şi zahăr. De asemenea
conţin şi mulţi conservanţi care pot cauza lipsa de concentrare, agitaţie, hiperactivitate, lipsa somnului şi
udarea patului în timpul nopţii.
Cereale şi cartofi. Carbohidraţii cu amidon ca pâinea, cerealele, orezul, pasta, cartofii şi legumele
sunt asimilate de corp pentru a forma propria sursă de energie, glucoză. Din nefericire, multe alimente
bogate în carbohidraţi sunt deja rafinate, procedeu care distruge vitaminele, mineralele, fibrele şi creşte
viteza cu care zahărul este eliberat în sânge. Ca rezultat copiii vor arăta imediat semne de agitaţie,
hiperactivitate, oboseală, agresiune sau lipsa concentrării. Din fericire aceste alimente rafinate pot fi
înlocuite cu cele nerafinate ca pâine integrală, cereale integrale, paste integrale. În plus ele sunt bogate în
fibre, vitamina B (pentru creştere si energie), fier, magneziu şi zinc.
Ştiaţi că? Creierul se bazează pe glucoză pentru a funcţiona, deci când nivelul de zahăr din sânge
scade, gradul de concentare şi comportamentul este direct afectat.
Fructe şi legume. Bogate în vitamine şi minerale, fructele şi legumele sunt o sursă excelentă de
fitochimicale (păstrează sistemul imunitar puternic şi ţine la distanţa viruşii şi bolile). În loc să vă concentraţi
asupra unui singur fruct sau legumă, ar fi bine să includeţi o gamă cât mai largă din aceste produse în dieta
copilului.
Alimente bogate în proteine. Esenţiale pentru dezvoltarea, creşterea, refacerea ţesuturilor, pielii şi
muşchilor, proteinele nu trebuie să lipsească din dieta copilului. Le puteţi găsi în carne de pasăre, peşte,
produse lactate, ouă, nuci, seminţe, fasole şi legume.
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Alimente bogate în calciu. Calciul mineral are un rol foarte important în creşterea şi dezvoltarea
sănătoasă a oaselor şi dinţilor. De asemenea alimentele bogate în calciu conţin vitaminele B, A şi D. Acestea
le puteţi găsi în ouă, sardine, legume, nuci, fructe uscate, legume verzi, tofu şi cereale integrale. Grasimea
saturată din aceste produse poate fi redusă la copiii peste 5 ani folosind lapte, iaurt sau brânză mult mai
slabă. Totuşi, copiii sub 5 ani au nevoie de aceste grăsimi.
Acizi graşi esenţiali. Omega 3 şi Omega 6, cunoscuţi ca acizi graşi esenţiali, nu trebuie să lipsească
din dieta copilului, deoarece sunt vitali pentru creştere şi dezvoltare, sprijină sistemul imunitar, ajută la
construirea celulelor sănătoase şi îndepărtează alergiile. Omega 6 poate fi găsită în uleiuri-de floarea
soarelui, sofranas, susan, seminţe de struguri, soia, porumb, nuci şi seminţe. Omega 3 este foarte importantă
în creşterea şi dezvoltarea creierului. Aceasta se poate găsi în peştele gras (macrou, sardine, somon), legume
verzi, cartofi dulci, cereale integrale, fasole, seminţe de in, nuci, ulei de canola, măsline si ulei de măsline.
"Alimentaţia copiilor" - Analiza situaţiei şi expunerea problemelor.
Alimentaţia corectă a copilului din primele zile de viaţă sporeşte rezistenţa organismului lui la diferiţi
factori nefavorabili ai mediului ambiant şi asigură un nivel înalt de reactivitate imunologică, avînd un rol
important în profilaxia bolilor şi, corespunzător, în reducerea nivelului morbidităţii şi mortalităţii infantile. În
ultimii ani s-a înrăutăţit considerabil alimentaţia femeilor gravide, mamelor care alăptează şi, mai ales, a
copiilor. Pe fondul acestor stări patologice, la copii se evidenţiază o morbiditate înaltă cauzată de virozele
respiratorii acute şi maladiile diareice, care contribuie la menţinerea unui nivel considerabil al mortalităţii
infantile. Problemele de malnutriţie cronică la copii constituie, de asemenea, un factor de risc pentru
dezvoltarea lor psihică, soldîndu-se ulterior cu un impact negativ asuprsa reuşitei şi capacităţii de muncă a
elevilor. În republică nu este dezvoltată industria produselor alimentare speciale pentru copii, nu se fabrică
amestecurile lactate adaptate pentru pruncii de pînă la un an. S-au redus considerabil volumele acestor
produse din fructe şi legume, care sînt absolut necesare dezvoltării armonioase a copiilor. În situaţii de
urgenţă, copiii cu vîrste de pînă la un an nu sînt asiguraţi cu substituenţi ai laptelui matern.
Copilul 0-3 luni: Laptele matern asigură o hrană perfectă şi este singurul aliment care satisface toate
nevoile de creştere şi dezvoltare ale copilului. Pentru a-i oferi bebeluşului lapte de calitate e necesar să vă
alimentaţi zilnic cu brânză de vaci, iaurturi, lapte, carne, grăsimi. Consumaţi cât mai multe fructe şi legume
proaspete – vitaminele se transmit prin lapte. Veţi bea nu mai puţin de 1,5–2 litri de lichid pe zi – lapte,
compot, sucuri, ceaiuri din plante. Iar pentru a avea un copil inteligent – consumaţi numai sare iodată!
Reţineţi: defi citul de iod afectează creierul copilului. Alimentaţi copilul doar la sân; nu-i daţi altă hrană sau
lichide (nici chiar apă). Laptele conţine 87 la sută apă şi, deci, alină setea copilului.
Copilul 3-6 luni: De obicei, la 6 luni majoritatea copiilor îşi stabilesc instinctiv un orar de 5-6 mese în
24 de ore. Laptele mamei este o hrană ideală pentru copii. Totuşi, în unele cazuri rare copilul va fi hrănit cu
substituenţi de lapte matern (formule comerciale, lapte-praf adaptat etc.) conform indicaţiilor medicului Dvs.
În nici un caz nu administraţi lapte de vaci sau capre! La vârsta de 6 luni, pe lângă laptele mamei, toţi copiii
trebuie hrăniţi cu alimente complementare – pireuri de legume, terciuri şi supe consistente, fructe proaspete
mărunţite. Înainte de a introduce alimentaţia complementară, consultaţi medicul de familie! Reguli de
introducere a complementului: Continuaţi să alăptaţi copilul; Introduceţi câte un aliment nou în cantităţi
mici; Nu introduceţi un alt aliment până când copilul nu se obişnuieşte cu cel precedent (cel puţin 5 zile);
Niciodată nu-i oferiţi copilului hrana mestecată de Dvs.!.
Copilul 6-12 luni: Copilului i-au crescut deja câţiva dinţişori şi uneori vă muşcă. Nu-l pedepsiţi,
îndepărtându-l de la sân. Continuaţi să alăptaţi, ori de câte ori o cere. Dar a venit vremea să-l hrăniţi şi cu
alimente mai solide. La masă, copilul deja vi le „fură“ din mână. Deci le-a gustat, îi plac şi ar dori să le
împărţiţi cu el. Ronţăind un biscuit, un „călcâieş“ de pâine, un măr copt, micuţul îşi dezvoltă masticaţia.
Daţi-i hrană de felul: Pireu din cartofi , morcov, sfeclă, bostan, dovlecei, la care se adaugă ulei vegetal, fi cat
de pasăre, carne sau gălbenuş de ou mărunţite; Terci consistent din hrişcă, ovăz, orez, porumb sau griş cu
unt; Chefir, iaurt, brânză, pâine, Fructe proaspete mărunţite (de exemplu, mere, cireşe (fără sâmburi), caise).
Copilul 1-2 ani: Asiguraţi-vă că copilul Dvs. mănâncă carne, ficat sau peşte (tocate sau tăiate mărunt)
de cel puţin 3-4 ori pe săptămână. Alimentele respective îl vor proteja de anemie – o boală cauzată de lipsa
de fier. Zilnic în alimentaţia copilului trebuie să fi e prezente produsele lactate – chefir, lapte acru, iaurt,
brânză, caş. Fiind bogate în calciu, acestea asigură dezvoltarea normală a copilului. Cerealele (hrişcă, păsat
de orez, porumbul şi grişul) vor fi servite zilnic sub formă de terci consistent, la care se va adăuga unt.
Legumele şi fructele, fiind sursa principală de vitamine şi minerale, vor fi zilnic prezente în hrana copilului.
Este bine să adăugaţi la pireul de legume ulei vegetal, care conţine o serie de acizi graşi nesaturaţi, absolut
necesari organismului nostru, care nu se găsesc în alte produse. Legumele pot fi servite şi sub formă de supe
consistente, borş sau ciorbă.
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Copilul 2-3 ani: A venit vârsta când copilaşul mănâncă deja de trei ori pe zi. Între mese, oferiţi-i 2
gustări (chefir, iaurt, caşcaval, legume, fructe proaspete), aveţi grijă ca acestea să fi e bogate în carbohidraţi,
nici prea grase, nici prea dulci. Excludeţi băuturile carbogazoase (de tip limonadă). Oferiţii copilului o
varietate de alimente – carne, lactate, fructe, legume şi permiteţi-i să decidă ce doreşte.
Copilul 3-5 ani:Daţi-i carne şi peşte de 3–4 ori pe săptămână. Asiguraţi-vă că cerealele, produsele
lactate, legumele şi fructele sunt prezente în alimentaţia zilnică a copilului. Nu uitaţi şi de astfel de produse
ca boboasele (mazărea, fasolea), ou, ficat. Pofta de mâncare a copilului va fi mai bună dacă îi limitaţi
consumul de dulciuri (bomboane, ciocolată, biscuiţi).
Copilul 5-7 ani: Se ştie că fizicul şi intelectul copilului depind şi de felul cum îl alimentăm.
Subnutriţia (foamea), spre exemplu, împiedică evoluţia lui fizică şi psihică. Iar surplusul de mâncare –
îngraşă. Şi nu întotdeauna puştii durdulii sunt mai sănătoşi ca cei slăbuţi. Dar cum să-i alimentăm pe copii ca
să se dezvolte în mod normal? Simplu: oferindu-le hrană diversificată, echilibrată, la ore fixe. Căci
„gustările“ în fugă, cu tartine şi biscuiţi, micşorează pofta de mâncare. Daţi-i copilului de trei ori pe zi bucate
de la masa comună. Legumele, fructele, cerealele şi produsele lactate trebuie să fi e prezente în alimentaţia
zilnică a copilului. Daţi-i carne şi peşte nu mai rar de 3-4 ori pe săptămână. Boboasele (fasole, bob, mazăre),
ficatul, ouăle sunt la fel importante pentru alimentaţia copilului. Nu se recomandă să-i dăm copilului porţii
duble căci îl putem face obez, dereglându-i metabolismul. Să-i propunem în schimb cât mai multe lichide:
sucuri, apă, lapte şi fructe. Excludeţi pe cât este posibil băuturile carbogazoase.
DEFICIENŢE NUTRIŢIONALE DE IOD ŞI STRATEGII DE ERADICARE
Diverse investigaţii privind starea de nutriţie şi alimentare, efectuate pe parcursul ultimului deceniu în
Republica Moldova, au scos în evidenţă mai multe probleme. În ultimii 10-15 ani incidenţa maladiilor iododeficitare a sporit de 8-10 ori. Se atestă o creştere îngrijorătoare a cazurilor de îmbolnăviri de cancer a
glandei tiroide. Pe fundalul unei carenţe de iod, fie chiar moderate, capacităţile intelectuale ale populaţiei se
reduc, ceea ce prezintă un pericol semnificativ pentru potenţialul intelectual şi economic al ţării. În acest
scop s-au propus mai multe metode de profilaxie: utilizarea sării de bucătărie fortificate cu iod; prescrierea
preparatelor de iod–iodomarin, antistrumin, iodat de potasiu, extracte de alge marine etc.; utilizarea în
alimentaţie a produselor de mare, bogate în iod; fortificarea apei potabile cu iod; ▪ injectarea uleiului iodat; ▪
fortificarea cu iod a diferitelor produse alimentare.
Problema cu produse naturale pentru copii
Problema organizării producției industriale interne a produselor pentru copii este de importanюă
socială. Servirea pieței interne cu produse pentru copii de înaltă calitate, competitive, ecologice reprezintă
baza pentru menținerea unei baze genetice sănătoase a юării. Dezvoltarea industriei alimentare pentru copii
în țară, în special pe bază de lactate, ca și în structura alimentării cetățenilor, există o scădere a aportului de
proteine pe cap de locuitor, în special de origine animală. Motivele care împiedică creșterea dezvoltării
industriei a produselor pentru copii: imperfecțiunea sistemului fiscal; prețuri ridicate din cauza costurilor
ridicate; lipsa de materii prime; componentele și materialele de ambalare care nu sunt produse în industria
internă.
Asigurarea pieţii interne cu produse pentru copii – Lacta, Group Lactalis, SA JLC Group,
Incomlac şi altele:
Lacta asigură pentru copii 6-12 luni: „Brînză proaspătă, destinată pentru sugari și copii de vîrstă
mica” reprezintă un produs, ce nu trebuie să lipsească din alimentatia copiilor de vîrstă mică și a școlarilor.
Produsul se fabrică din lapte pasteurizat prin fermentarea acestuia cu ajutorul maielelor bacteriene prin
metoda acidă. Se caracterizează prin proprietăți dietetico-terapeutice și nutriționale sporite datorită
conюinutului înalte de proteine, aminoacizi esențiali în produs, și proprietatea de a fi ușor asimilat de către
organism.
Copii +1an: „Voinicel” - produs acidolactic, fabricate din lapte pasteurizat prin fermentarea acestuia
cu ajutorul maielelor bacteriene pe baza de streptococi termofili si lactobacililor acidofile si bifidobacterii cu
adaos de zahar. Produsul este destinat pentru alimentatia nemijlocită a copiilor în vărstă de la 1 an în calitate
de hrană suplimentară în cazul alimentatiei artificiale si combinate. Se fabrică cu adaos de sirop de zahăr,
datorită căruia gustul produsului devine mai moale si are structura plina, portelanoasa a coagulului proteic.
Copii +3: „Lactalux” - produs acidolactic, fabricat din lapte pasteurizat prin fermentarea acestuia cu
ajutorul maielelor pe baza de streptococi termofili si lactobacterii cu proprietăti probiotice. Se caracterizează
printr-o structură putin vîscoasă. Produsul este destinat nemijlocit pentru alimentația copiilor de vîrstă
prescolară și școlară de la 3 ani în calitate de produs, care poate restabili si de a menține microflora tractului
gastro-intestinal.
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Incomlac. Materia primă pentru fabricarea produselor lactate este laptele integral de vacă. El conţine
proteine indispensabile omului, glucide şi substanţe minerale, calciu, fosfor ş.a. Laptele este bogat în
vitaminele A, D, E, K şi vitaminele din grupul B. Ţinând cont de aceasta, S.A. «Incomlac» emite un
asortiment larg de produse lactate acide obţinute prin fermentare bacteriană, în urma căreia cazeina din lapte
este descompusă în fracţiuni mici de proteine, iar lactoza este fermentată parţial. Spre exemplu: lapte de
consum; chefir „Bifimax”; chefir „Armonia gustului”; biochefir si altele.
O atenţie sporită trebuie să fie acordată organizării alimentației copiilor și elevilor
în instituțiile de învățămînt general. Astfel, a fost elaborată instrucţiunea privind această organizare.
Organizarea alimentației copiilor şi elevilor în instituţiile de învăţământ general include un complex de
măsuri:
1) achiziţionarea/procurarea produselor şi/sau serviciilor alimentare; 2) transportarea, recepţionarea şi
păstrarea produselor alimentare în strictă conformitate cu cadrul normativ existent; 3) planificarea
nemijlocită a alimentaţiei copiilor/elevilor - elaborarea meniurilor model de 10 zile, cu specific de sezon,
coordonarea acestora, la începutul anului şcolar, cu subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru
Sănătate Publică şi plasarea acestora pe pagina web a instituţiei, elaborarea meniurilor zilnice de repartiţie şi
sortimentului de produse; 4) prepararea şi livrarea bucatelor copiilor/elevilor; 5) controlul zilnic al calităţii
materiei prime recepţionate şi a bucatelor preparate, precum şi a servirii acestora cu respectarea
raţiilor/porţiilor alimentare per copil/elev; 6) asigurarea şi menţinerea bazei tehnico-materiale necesare
conform standardelor stabilite; 7) respectarea cerinţelor sanitaro-igienice; 8) formarea deprinderilor şi
culturii alimentaţiei sănătoase la copii/elevi, precum şi a eticii de consum alimentar; 9) profilaxia maladiilor
provocate de produsele alimentare, inclusiv a toxiinfecţiilor alimentare şi a bolilor diareice acute; 10)
colaborarea cu structurile teritoriale de control a organizării alimentaţiei şi cu reprezentanţii legali ai
copiilor/elevilor.
O altă atenţie trebuie acordată formării deprinderilor cultural-igienice la copii/elevi
1) Înainte de servirea mesei, cât şi după alte activităţi, copiii/elevii se spală pe mâini cu apă caldă şi săpun,
apoi se aşează la masa servită fără a mai fi implicaţi în alte activităţi. 2) La servirea mesei sunt atraşi şi
copiii/elevii în măsura capacităţilor şi respectând regulile de siguranţă prin efectuarea activităţii de serviciu.
3) Copiii/elevii de serviciu la masă sunt echipaţi cu şorţuri şi bonete. 4) Copiii de serviciu la masă, începând
cu vârsta de 4 ani, ajută la repartizarea şerveţelelor, coşurilor cu pâine, farfuriilor şi tacâmurilor. 5) După
servirea bucatelor copiii/elevii îşi strâng farfuriile şi tacâmurile şi le pun pe masa de la bufet. 6) În timpul
servirii mesei educatorul/învăţătorul supraveghează copiii/elevii, urmărind ca aceştia să mănânce în linişte,
fără a face zgomot cu lingura/ furculiţa în farfurie şi fără a-şi/a dăuna cu tacâmurile, să mestece cu gura
închisă fără a produce zgomote, să se ridice de la masă fără a mai mesteca hrana. 7) Educatorul/învăţătorul
încurajează copiii să servească din fiecare fel de bucate, fără a fi forţaţi să o facă. 8) Educatorul/învăţătorul
categoric nu forţează copiii/elevii să consume toată hrana din farfurii sau bucatele care nu le plac. 9)
Educatorul/învăţătorul atenţionează copiii/elevii să servească fiecare fel de bucate cu tacâmul corespunzător.
10) Educatorul/învăţătorul aminteşte copiilor/elevilor să folosească şerveţelele de hârtie pe măsura
necesităţii. 11) După servirea bucatelor educatorul/învăţătorul aminteşte copiilor/elevilor să se spele pe mâini
cu apă şi săpun, să îşi clătească gura.
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МОББИНГ И ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Ирина РЕЗНИЧЕНКО
Технический Университет Молдовы
Aбстракт: Моббинг и дискриминация на рабочем месте является актуальной проблемой, которая
имеет широкое распространение по всему миру. В данной статье рассматривается сходства и различия
данных понятий, происхождение, характер, виды, последствия, способы борьбы с моббингом и
дискриминацией. Приводятся примеры из жизни людей, описываются ситуации, происходящие в различных
странах, отношение людей к этому. Так же освещается эта проблема касательно нашей республики. В
заключении предлагаются способы борьбы и выхода из сложившейся ситуации, а так же примеры
достижений в этой сфере различных стран, так же столкнувшихся с этой проблемой.
Ключевые слова: Моббинг, дискриминация, рабочее место, труд, конфликт, решение.

Предметом моего исследования стали явления, встречающиеся в обществе, такие как моббинг и
дискриминация на рабочем месте. Я ознакомилась с различным материалом по данной теме, выявила
причины, этапы развития и последствия этих явлений. Я пришла к выводу, что моббинг и
дискриминация являются одним из видов психологического насилия, но все же имеют некоторые
различия по определенным критериям. Этот вопрос не остается без внимания. Законодательство и
социологи так же обеспокоены этой проблемой. Французский государственный и политический
деятель Мануэль Вальс подметил: „К социальному неблагополучию добавляется и ежедневная
дискриминация, потому что у кого-то “не та” фамилия, “не тот” цвет кожи, или, если это – женщина.
Мы ни в коем случае не оправдываемся, но нужно смотреть правде в глаза “.
К общим чертам моббинга и дискриминации можно отнести: негативное отношение к
личности, предвзятость, психологическое насилие, что является препятствием для устройства на
работу или комфортного пребывания на своем рабочем месте. Но все же дискриминация несет более
масштабный и длительный характер, который охватывает целые страны и народы, тогда как моббинг
проявляется на личностном уровне т.е. конфликте в узком кругу людей.
В списке межличностных конфликтов в рабочей сфере существует целенаправленное
преследование или несправедливое отношение к работнику со стороны коллег или начальства, т.е.
моббинг. Моббинг нередко упоминается в том же ряду отрицательных явлений, что и убийство,
изнасилование или ограбление, потому что индивидуальная и групповая травля способны наносить
столь же серьезный вред, как и прямое физическое насилие. Если насилие исходит от самого
руководителя компании, то используется термин «боссинг». Моббинг не является единичным
действием, а целым процессом. Причинами моббинга могут быть такие факторы, как личностные –
личная неприязнь, зависть, неуважение; социально-психологические – дискриминация, резкие
изменения в структуре компании; организационные – высокая конкуренция, борьба за места.
Моббинг-процесс имеет однозначно негативное развитие. Все начинается с формирования
предпосылок, т.е. возникновения конфликта и эмоциональной напряженности. Затем начинается
поиск виновника и последующие активные действия против него - травля, которая производится
систематически уже не смотря на реальные поступки жертвы, игнорирование человека, как будто бы
его нет, распространение сплетен, постоянная критика работы, насмешки над объектом; прекращение
разговоров с ним, устные угрозы. Ее подвергают социальной изоляции – не приглашают на
корпоративные мероприятия, отказываются от осуществления совместного рабочего процесса.
Нередко, все заканчивается потерей работы служащего. Особенно часто подвергаются моббингу
работники пенсионного возраста; сотрудники, имеющие высокие производственные показатели;
нарушители корпоративной этики, морали негласных правил; молодые специалисты; эмоциональные
люди с низкой самооценкой. Последствиями моббинга могут быть: развитие комплекса
неполноценности, нездоровый климат в коллективе, снижение прибыли организации, формирование
негативной репутации работодателя.
Говоря о дискриминации мы переходим к более обширной теме, которая может коснуться
любого человека не смотря на его личностные качества. С этим явлением можно встретиться в любой
точке земного шара. Но недопустимость дискриминации закреплена во многих международных
правовых актах (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Декларация МОТ об
основополагающих принципах и правах в сфере труда от 19 июня 1998 г. и др.). Тем не менее ее
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проявления не являются редкостью в наше время, при этом проявляется она в разнообразных формах
и касается различных аспектов трудовой деятельности от приема на работу и увольнения до оплаты
труда. Наиболее распространенными видами дискриминации являются: гендерная (по признаку
пола); возрастная; по инвалидности; расовая. Достаточно часто основанием для дискриминации
служат также религиозная принадлежность, профсоюзная деятельность и даже внешний вид человека
(например, наличие лишнего веса, пирсинга, татуировок и др.). Гендерная дискриминация. Чаще
всего такая дискриминация выражается в нежелании брать женщин на работу. В условиях временных
экономических трудностей работодатель стремится избежать дополнительных затрат – именно этим
объясняются отказы в приеме на работу женщин, у которых есть или могут появиться маленькие
дети, что потребует предоставления ей дополнительных льгот. Помимо этого дискриминация заметна
и при определении уровня зарплаты. Оклад женщин в среднем на 30% меньше, чем у мужчин,
занимающих ту же должность. Самое удивительное в том, что многие женщины считают подобную
практику нормальной. И в том случае, если у женщины уже есть взрослые дети, имеет даже больше
шансов получить работу, чем мужчина.
Дискриминация по возрасту касается преимущественно двух групп работников: молодых и
пожилых. Дискриминация молодых работников во многом связана с законодательно закрепленной
обязанностью работодателей предоставлять таким сотрудникам серию льгот – укороченный рабочий
день, более продолжительный очередной отпуск и др. Подобные льготы, напомним, предоставляются
лицам, совмещающим работу с обучением, и сотрудникам, не достигшим возраста 18 лет.
Пенсионеров же, также не спешат принимать работу, а вот увольняют в первую очередь, именно это
является причиной того, что множество пенсионеров трудоустроены неофициально.
Дискриминация инвалидов. По общему правилу, запрещено отказывать в заключении
трудового договора инвалиду, направленному на трудоустройство в порядке квотированных рабочих
мест. Но тем не менее из-за укоренившегося в обществе ошибочного представления относительно
возможностей и производительности лиц с ограниченными возможностями на рынке труда все же
наблюдается дискриминация в отношении них. Работодатели зачастую не знают, какую работу
способен выполнять человек с той или иной инвалидностью. Иногда в компании работодателя просто
нет необходимых условий даже просто для того, чтобы человек мог попасть на свое рабочее место.
Поэтому компании проще заплатить штраф, чем создавать рабочее место для инвалида.
Расовая дискриминация. Как показывает статистика, дискриминация по данному
обстоятельству не такая уж и редкость. С ней можно столкнуться во всех государствах, из чего
следует, что дискриминация носит мировой масштаб. В большинстве случаев дискриминации
подвергаются коренные народности, этнические меньшинства, рабочие-мигранты и граждане иной
национальности. Дискриминация встречается на разных этапах трудовых отношений: прием на
работу, оплата труда, нормирование труда, рабочее время, карьерный рост, увольнение с работы и др.
Для более четкого понимания значения такой проблемы, как дискриминация по расовому признаку,
нам необходимо обратиться к статистическим данным в разных странах мира. Если обратить
внимание на историческую справку США в XX веке, то мы увидим: в 1920 году в сельском хозяйстве
было занято 45,2 % работающих афроамериканцев, а в 1974 г. процент рабочих снизился до 2,7 % .
До настоящего времени, в США продолжает сохраняться расовая дискриминация при найме на
работу, в карьерном росте и при оплате труда. В ЕС было проведено исследование, в ходе которого
было выявлено, что 40 % иностранцев, которые работают в Испании, не могут трудоустроиться по
своей специальности. Одним из жертв расовой дискриминации стал Якуба Барри. Он родился в
Буркина-Фасо, но впоследствии иммигрировал во Францию. У него был такой негативный опыт во
время работы в одном из лицеев. Выиграв, конкурс на замещение вакантной должности, завуча
одного из учебных заведений, он столкнулся с очевидной враждебностью своего непосредственного
начальства. Якуба Барри: “Увидев меня, они сразу же заявили: “А ты что здесь делаешь?” Тебя нам
здесь не надо. Мы все сделаем, чтобы от тебя избавиться. Тон встречи был задан с самого начала. Два
года отношения были невыносимыми. Она не останавливалась ни перед какой формой унижения и
преследования”. Несмотря на профессиональные успехи и поддержку коллег Якуба так и не смог
получить постоянный контракт. Еще одним видом дискриминации стал довольно странный
кретерий. По мере того, как проблема лишнего веса в мире набирает обороты, растет и число
сложностей, с ней сопряженных. Полные люди сталкиваются с предвзятым отношением
работодателей и дискриминацией на работе: более низкой зарплатой и неправомерным расторжением
трудовых договоров. Дискриминация из-за лишнего веса – так называемый "сайсизм" (от англ. size).
Только в США на несколько прошедших десятилетий число случаев сайсизма на рабочем месте
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выросло на 66% - такие темпы роста сопоставимы с темпами роста расизма, отмечают исследования.
Причем эта проблема больше затрагивает женщин, чем мужчин. Главный стереотип о людях с
лишним весом связан с тем, что они "ленивые, немотивированные, им недостает самодисциплины,
они менее компетентны и неаккуратны.
Республика Молдова так же не является исключением и сталкивается с подобными
проблемами. Участились случаи, когда работодатель выбирает кандидатов, которые «должны»
соответствовать целому ряду критериев, в частности относящимся к национальности либо возрасту.
Что касается последнего критерия, то многие приходят в замешательство от возникающей дилеммы:
они, как оказывается, слишком стары для трудоустройства, но и слишком молоды для выхода на
пенсию. Только в прошлом году 13 тыс. человек, о которых можно сказать, что они в самом расцвете
сил, оказались не у дел вследствие реорганизации предприятий, на которых они работали. Причиной
реорганизации была названа низкая, по мнению работодателей, производительность работников. Что
касается национальности, то при трудоустройстве работодатели руководствуются определенными
стереотипами, особенно это ощущают на себе представители ромской национальности. Но самое
главное, что объявления дискриминирующего характера стали сегодня чем-то обыденным, и никто
даже не пытается хоть что-то предпринять. Причина достаточно проста, утверждают специалисты в
области прав человека: никто не жалуется на менеджеров, а Инспекция труда эти беззакония не
проверяет. Решение проблемы дискриминации и моббинга есть. В первую очередь проявление
данных явлений нужно замечать и пресекать. Так же имеет смысл выйти на откровенный разговор с
прямым руководителем и доказать, что вы на своем месте, о чем говорят ваши компетенции и
результаты. Не нужно бояться отстаивать свои права, а рекомендуется собрать доказательства,
показания свидетелей. Но прежде чем начинать борьбу нужно задать себе вопрос: «А нужно ли?».
Ведь это несет дополнительные затраты сил и здоровья.
Как же решается эта проблема в западных странах? Достижения несомненны. В Европе в
целом и в государствах - членах ЕС в частности была разработана одна из наиболее комплексных и
эффективных моделей социальной политики, направленная против дискриминации на рабочих
местах. Законодательство о запрете дискриминации по признаку пола в Швеции, Финляндии и
Италии сформулировано таким образом, что его положения одинаково относятся как к женщинам,
так и к мужчинам и не делают акцента на том, что защите подлежат только женщины как наиболее
подверженные дискриминации при приеме на работу. В Швеции наниматели обязаны следить за тем,
чтобы количество мужчин и женщин на предприятии было примерно одинаковым. И если, например,
вдруг окажется, что на предприятии мужчин больше, чем женщин, наниматель обязан будет при
приеме на работу отдать предпочтение женщине. Во Франции запрещается в изданиях, публикующих
рекламу о вакансиях, указывать предельный возраст при приеме на работу, а в Бельгии - пол
работника. Мероприятия по предотвращению наиболее открытых форм дискриминации на рабочем
месте в Великобритании начинают реализовываться с середины 60-х гг. прошлого века. Закон о
равной оплате труда 1970 г. утверждает права мужчин и женщин на равные ставки оплаты труда за
выполнение одной и той же работы или работы, определяемой как эквивалентной.
В заключении хочу сказать, что проблема моббинга и дискриминации обширна, укоренена в
обществе и распространена по всему миру. Она имеет негативные последствия не только для
отдельной личности, но ведет и к разрушению моральных устоев общества. Тем не менее проблема
не остается незамеченной и ею занимаются различные организации и правительства многих
государств. Хочется процитировать слова Яна Фельдмана: «Пока дискриминация не коснулась тебя,
кажется, что ее нет». Но изучать эту проблему стоит для того, чтобы вовремя и правильно
реагировать, и самому не стать причиной распространения этого явления.
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DREPTURILE OMULUI ŞI DEMOCRAŢIA
Mihaela RUSANOVSCHI
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Statul de drept ăi protecţia drepturilor omului sunt necesare pentru ca o democraţie să funcţioneze; să
existe în realitate. Acest lucru se datorează faptului că, într-o democraţie, poporul ("cetăţenii") este suveranul şi, prin
urmare, se guvernează singuri. Pentru această guvernare democratică, cetăţenii trebuie să convină în procesele
democratice cu privire la reguli şi lege. Cu toate acestea, dacă se aplică reguli de majoritate simplă, există pericolul
unei "tiranie a majorităţii" care încalcă nevoile unor persoane faţă de alte persoane , minorităţi.
Cuvinte-cheie: statul de drept, democraţie, drepturile omului, drept civil, separarea puterii în stat, pluralism
politic.

Pentru democraţie internaţională, statul de drept, drepturile omului şi democraţia sunt principiile
fundamentale ale unei democraţii moderne. Cu toate acestea, care este relaţia dintre aceşti termeni? Și când
este justificat să pretindem că statul de drept şi democraţia sunt ameninţate?
Drepturile omului sunt universale, indivizibile şi interdependente. Ele se bazează pe declaraţia
universală a drepturilor omului pe care statele membre ale ONU au semnat-o acum 70 de ani şi care au fost
completate de mai multe convenţii importante. Acesta este punctul în care democraţia se înscrie în drepturile
omului şi drepturile civile. Conform Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, toate fiinţele umane se
nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi. Țările care au adoptat Declaraţia Universală şi pretind a fi o
democraţie trebuie să garanteze şi să recunoască aceste drepturi inalienabile ale omului.
Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care
Republica Moldova este parte.
În plus, drepturile civile sunt necesare pentru a realiza procesul de luare a deciziilor democratice.
Numai atunci când există drepturi precum libertatea de exprimare, presa şi adunarea, dreptul la viaţă privată
şi drepturi egale de vot, oamenii pot participa ca cetăţeni activi la negocierea noilor norme şi a legislaţiei care
să intre în vigoare.
Pentru a evita orice abuz de putere şi pentru a controla coerenţa principiilor de drept, separarea
puterilor asigură procedurile într-o democraţie. Acest principiu de bază presupune că o democraţie nu poate
funcţiona decât dacă există o distincţie clară între cei care trec legile (legislativ), cei care le implementează
(executiv) şi cei care le monitorizează şi verifică (sistemul judiciar).Această separare a puterilor şi
recunoaşterea drepturilor umane şi civile presupune supremaţia legii într-o democraţie. Sau, punând-o diferit,
statul de drept şi democraţia sunt ameninţate atunci când separarea puterilor şi a drepturilor omului şi a
drepturilor civile sunt subminate. Un sistem judiciar funcţional este unul dintre pietrele de temelie ale unei
societăţi democratice. Populaţia are nevoie de un sistem juridic pentru a rezolva disputele sub toate formele
şi pentru a garanta aplicarea imparţială a legilor şi regulilor. Aplicarea legii care respectă drepturile
victimelor infracţiunilor, suspecţilor şi infractorilor este, de asemenea, importantă.
Cooperarea pentru dezvoltare este utilizată pentru a întări întregul lanţ legal. De exemplu, o colaborare
mai bună între instituţii, mai multe instanţe independente şi munca în domeniul egalităţii de gen în cadrul
poliţiei
Apărătorii drepturilor omului ţi ale democraţiei trăiesc adesea în pericol, deoarece îi critică pe cei
aflaţi la putere. Aceştia sunt monitorizaţi şi supuşi ameninţărilor, abuzurilor, violenţei sexuale, torturii,
închisorii arbitrare şi crimelor. În acelaşi timp, abilitatea societăţii civile de a funcţiona este limitată deoarece
statul împiedică înregistrarea şi finanţarea.
Respectarea drepturilor omului şi dezvoltarea democraţiei au făcut progrese diferite în ţările ce au la
bază un sistem democratic bine consolidat. Cooperarea pentru dezvoltare este, prin urmare, adaptată cu
atenţie pentru fiecare ţară. Unele ţări nu sunt guvernate în conformitate cu principiile politice democratice.
Există o dezbatere continuă despre faptul dacă este corect să le acordăm sprijin indiferent. O mare parte a
ajutorului se adresează organizaţiilor care promovează democraţia şi drepturile omului, independente de
guvern, pentru a crea schimbări pe termen lung însă cea mai mare influenţă asupra instaurării unui sistem
democratic o au cetăţenii activi care işi apără drepturile şi credinţele în libertate şi cooperare.
O societate democratică nu este posibilă fără libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare
împuterniceşte oamenii să-şi exprime deschis cerinţele cu privire la modul în care agenţiile guvernamentale
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şi de stat ar trebui să-şi îndeplinească îndatoririle şi le oferă oamenilor acces la alte drepturi, cum ar fi apa
curată, un acoperiş deasupra capului, aprovizionarea cu energie şi asistenţa medicală. Jurnaliştii şi alţi actori
media joacă un rol esenţial în controlul celor aflaţi la putere şi în descoperirea abuzurilor. Mai mult, tot mai
mulţi oameni folosesc tehnologia digitală pentru a-şi mobiliza angajamentul pentru problemele sociale şi
pentru a comunica ceea ce se întâmplă cu lumea în general. Dar, în acelaşi timp, multe regimuri folosesc
tehnologia pentru a închide site-urile sensibile, pentru a răspândi propaganda şi pentru a pune capcane.
Bazându-mă pe relaţia reciprocă dintre democraţie şi drepturile omului, am
a început, argumentând, în primul rând, că drepturile omului sunt în mod inerent morale şi legale:legea
nu poate crea drepturi morale universale, ci le poate recunoaşte sau chiar le poate modula, şi le transformă în
drepturi ale omului. Desigur, pot exista drepturi morale universale
nu sunt însoţite de drepturi legale şi de norme juridice care se referă la numele drepturilor omului care
nu sunt drepturile omului. Cu toate acestea, nu pot exista drepturi ale omului care nu sunt a la drepturile
universale morale şi drepturile legale democraţia ne oferă atît drepturi cît şi obligaţia de a ţine cont de ele , de
a îndeplini obligaţiile prevăzute şi de a acţiona in conformitate cu normele prevăzute de lege.
Relaţia complexă dintre democraţie şi drepturile omului arată necesitatea educaţiei în democraţie, care
depăşeşte înţelegerea reducţionistă a democraţiei, pentru a recunoaşte doar voinţa majorităţii, nevoia de
educaţie pentru drepturile omului. Educaţia pentru drepturile omului este fundamentul fundamental al
implementării drepturilor omului, aşa cum fiecare om trebuie să ştie despre drepturile sale. Educaţia în
domeniul drepturilor omului este o "necesitate" şi nu este "plăcută" în societatea pluralistă de astăzi în care
drepturile omului ne permit să trăim într-o coexistenţă paşnică, cu respect pentru demnitatea umană a
fiecăruia şi cu toleranţă peste graniţele tradiţiilor, culturilor , religii, opinii şi opinii mondiale
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METHODS OF DETERMINING ATTENTION USING EEG WAVES
Ruxandra Victoria PARASCHIV
Titu Maiorescu University
Abstract: The types of attention studied by the current scientific literature are consistent with the various manmade activities. Because only in the time when attention, regardless of its type, allows for effective interaction with the
external environment, it is considered, together with will, a resource. Like any resource, it can be trained and used with
efficiency and effectiveness. Because it is an important resource of the human body, attention has to be measured with
quantitative indicators. One method used to measure it is the acquisition, processing and interpretation of EEG type
waves. The article presents a comparative study between classical methods and those using EEG waves.
Keywords: Sustained attention, focused attention; selective attention; alternative attention; distributive attention

Introduction
In learning activities, the most important feature is attention. It is the process or act of focusing on one
or more values of the environmental factors with which the senses come into contact.
To learn how to adapt, understanding the types of attention is a must. The forms of attention are: 1.
Suspected attention (vigilance and concentration); 2. Focused attention; 3. Selective attention; 4. Alternative
Attention; 5. Distributive Caution.
1. Forms of attention
1. Attentive attention (vigilance and concentration); 2. Selective attention; 3. Alternative Caution; 4.
Distributive Caution; 5.Focused attention.
2. Actual results in research attention
From the perspective of psychophysiology, attention has two important components:
1. Focus attention, used in areas within the BCI sphere, corresponding to the ability of the brain to
command and control the body's motor activity;
2. Cognitive attention, which manifests itself in the field of learning, which is the ability of the brain
to learn to achieve the quality of feedbefore.
3. Psihofisiology of attention
Attention is differentiated on the basis of attributes, depending on the genetic dowry, the structure of
the activities carried out predominantly, experience, motivation, valorizing the innate potentials specific to
this psychophysiological process, for increasing the efficiency of the activity. The characteristics of attention
are: Volume of Attention; Stability of Attention; Mobility of Attention; Distinction of attention; Focusing
attention, (Xiao, Zhang, 2015).
The concentration indicator measures the momentary and dynamic concentration and is therefore used
to train the concentration of children, adolescents and adults to send remote controls. (Su-Kyoung Kim, et
al., 2014).
Throughout its lifetime, alpha activity becomes dominant in the early maturity period reflecting the
emergence of an established KS. In childhood, the slower frequencies in the wide range of theta frequencies
dominate. They probably reflect the dominance of a WM-based consciousness because these slower
frequencies are closely associated with coding and extracting new information (Klimesch W, 2011 &
Zauner, 2012).
Another implication is that individual differences in alpha wave activity could reflect differences in
the way cognitive (dominant) and personality processing. CF coupling between alpha, theta and gamma
oscillations is expected to reflect the interaction between WM and KS. (Klimesch, 2012 & Landau, Fries,
2012).
All available evidence suggests that EEG is not stagnant, but it is a means of studying attention,
personality traits, and stress and anxiety. (Nikulin, 2012).
The purpose of the study is to determine, with the help of Neuro Sky, the variation of attention and
relaxation, according to gender and age, at one time of the day, for a group of adolescents in the academic
education period. In the study, we mean by focus attention to the concentration of attention, which is
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fundamental in performance. The opposite of concentrating attention is inattention, relaxation being an
independent variable that is not in a causal relation to concentration.
Caution with Neuro Sky is used to focus attention on making moves with great rapidity or focusing on
motion control in real or virtual space. Research experiments and results processing were done according to
Anita, M. (2007).
4. Objectives and hypotheses
4.1 Objectives
1. Validation of the own mathematical model of determining the degree of attention of adolescents
during the academic activity by correlating the results obtained by their own method with the approved ones
of the Neuro Sky system;
The Neuro-Sky method is based on a mathematical algorithm based on Fourier transform, modified
for EEG waves; His own method results from the psycho-physiological analysis of the EEG waves that I
correlate with the two neuro functional states that characterize the attention: the state of wake (learning
attention) and the state of vigilance (concentrated focus, focused);
2. Introduction of two quantitative indicators: Focus indicator (correlated with Xiao, Zhang (2015) and
Watchtower (learning condition);
3. Verify the validity of their own indicators by correlating them with the level of attention.
4.2 Assumptions
1. Your own model of determining the degree of attention of respondents is valid and consistent;
2. There is a positive correlation between the focus and the focus indicator;
5. Method
5.1 Participants
For the research, 40 students aged 18 to 45, of both genres, who were scanned with the Neuro Sky
equipment under the same conditions during the experimental psychology seminar, were selected for the
research, the scan time being 1.5 minutes.
5.2 Tools and Materials
For the proposed determinations we used:
− Neuro Sky equipment and its own EEG waveform application and attention-determining;
− Wi-Fi connection with the storage and processing computer;
− Continuous EEG wave transformation program in digital EEG waves;
− EEG wave filtering program to transform them to the requirements of psychophysiology;
− Calculate the degree of attention by two methods:
− A mathematical method embedded in the Neuro Sky filtering software;
− An original method of statistical processing.
5.3 Procedure
The participants were informed of the objectives, procedure, equipment used and how to conduct the
experiment. The experiment began after the agreement of each participant. They were informed about the
results of the experiment as well as the outcome of the processing.
5.4 Experimental design and variables
The independent variables are the densities of the power spectra of the EEG waves. DSP values of
EEG waves categorized into 8 categories through the computational processes, as follows:
− Analog filtering, which has the effect of eliminating the artifacts generated by the movements of
the facial muscles, blinking, etc;
− Transformation of analogue waves, continue in digital signals, ie in number lines;
− Determining the spectral power density to allow us to compare different wave frequencies and to
perform mathematical and atatic calculations, being converted into a single unit of measurement;
− Apply the digital filter that divides the EEG waves into 8 categories, depending on the DSP;
− Record the recordings in the ME as shown in Table 1.
Which, after processing, takes the form from the following table.
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Atentie

Relax

Delta

58.23
27
88
4

57.054
14
93
4

337949
1602
2077313
2

Low
Alpha
62691 14854
3827
815
362143 58994
2
2
Theta

High
Alpha
16197
1396
115846
2

Low
Beta
12905
1994
63245
2

High
Beta
9441
1997
18828
4

Low
Gama
5848
1202
18891
3

Mid
Gama
18883
1652
85780
2

Dependent variables are attention and relaxation.
I have chosen as the research standard the one-sided design consisting of 40 participants.
The results were recorded with the Neurosky MindWave Headset and via a Wi-Fi connection they
were stored and processed in the computer after an original processing program. The scanning time was 1.5
minutes.
The focusing index is a quantitative indicator used to draw attention to the fact that, after a period of 56 training sessions of 15-20 minutes each, the participant can order different equipment after two categories
of orders:
− On-off commands, ie: opens and shuts the TV, opens and closes the door, gas, water;
− Calibrated commands: increases or decreases the sound level on the TV or radio, opens or closes
the door halfway, etc; To accomplish these things, Xiao, Zhang. (2015) introduces the Focus or
Concentration Index: I f 

DSP (Beta )
, and I will call it IFXZ.
DSP (Theta )

Because of the studies I have made, I have come to the conclusion that Low beta waves are
determinant for the value of attention, I will calculate the Focus Index and the relationship:
If 

DSP (LowBeta )
which I call IFRP and will compare the results.
DSP (Theta )

5.5 Discussions
Neuro Sky's attention and meditation results are checked by psychophysiologists who have
participated in product validation. No documentation provides details of how the system calculates. To
validate our own results, we used the Pearson, Kendall and Spearmen correlations in SPSS and obtained the
following results:
1. The correlation coefficients Pearson, Kendall and Spearman, for the relationship between IFRP and
attention have a significant correlation with the correlation index of 0.01;
2. The correlation coefficients Pearson, Kendall and Spearman, for the relationship between IFXZ and
attention have a significant correlation with the correlation index of 0.01;
3. The correlation coefficients Pearson, Kendall and Spearman, for the relationship between IFRP and
attention and attention indicator, calculated by its own method, have a significant correlation with the
correlation index of 0.05, which means a significant correlation with the index correlation framing of 0.01;
4. The correlation coefficients Pearson, Kendall and Spearman for the relationship between IFXZ and
IFRP have a significant correlation with the correlation index of 0.01;
Conclusions
1. The model for determining the attention indicator is valid and consistent, which validates hypothesis
1;
2. We calculated the focus index with the Xiao relationship, Zhang. (2015), and correlated positively
and significantly with attention;
3. We have introduced a new relationship for the coefficient of focus, which I have noted IFRP, which
correlates with the Xiao, Zhang focusing coefficient. (2015), and which has a better correlation than that:
Comparison between the careful correlation of IFRP and IFXZ:
Coeffici
ents
KP
KK
KS

IFRP

IFXZ

0.565
0.467
0.644

0.501
0.410
0.533
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4. This method can be introduced in a synchronous pattern that will determine the degree of attention
on-line, which will allow the organization of the training program and its structure over time, depending on
the participants' dynamic of attention;
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PROCESUL DE ORGANIZARE A BUSINESS-ULUI UNUI RESTAURANT
Cristina SIRGHI
Universitatea Tehnica a Moldovei
Abstarct: Deschiderea unui restaurant nu este o treabă uşoară şi necesită o documentare amănunţită, cunoştinţe
specializate, creativitate şi pragmatism. Pasiunea pentru bucătărie denotă calităţile imperative pentru un bun patron de
restaurant. Un restaurant este o întreprindere în care organizarea unui nivel înalt de servicii pentru clienți în zona de
vânzare este combinată cu organizarea producției unei game largi de produse culinare şi de cofetărie, precum şi cu
producția de specialități, gustări şi băuturi. Caracteristicile organizării muncii în restaurant sunt determinate de
calitatea serviciilor furnizate, nivelul şi condițiile de prestare a serviciilor.
Cuvinte cheie: industrie alimentară, restaurant, alimentaţia publică, înterprindere, directorul restaurantului.

“Într-o lume in care totul devine din ce în ce mai divizat,
restaurantul este un loc în care ne simțim acasă
și unde ne întoarcem în mod constant.”
Terence Orby Conran
Industria alimentara constituie o legătură importantă în sistemul de activități economice şi sociale
menite să îmbunătățească standardele materiale şi culturale ale oamenilor. Alimentaţia publică - o ramură
specifică a economiei naționale, implicată în producerea, vânzarea şi organizarea consumului de alimente.
Ultimele două funcții efectuate de întreprinderile din sectorul alimentar public sunt unite de conceptul de
organizare a serviciilor. Restaurantul este o instituție cu o gamă largă de preparate, inclusiv băuturi de marcă,
alcoolice şi non-alcoolice, cu un nivel ridicat de servicii şi confort. Acesta reprezinta un domeniu de
activitate al întreprinzătorilor care are ca scop obținerea de profit şi satisfacerea nevoii prin furnizarea de
servicii. Scopul fiecărei întreprinderi constă în realizarea procesului de producție atât din punct de vedere
organizatoric cât și economic, cu mai puţine cheltueli material, muncă, timp şi mijloace, şi obţinerea de
rezultat profitabil. Alimentaţia publică este o sferă de servicii de catering, precum și servicii privind
organizarea consumului bucatelor, principalele sarcini ale acestui sector sunt activități antreprenoriale - de a
face oamenii fericiți în momentul în care acestea sunt într-un restaurant, un restaurant are succes doar atunci
când are ca scop satisfacerea dorințelor oaspeților în produse și servicii.
Procesul de gestionare a unei interprinderi de deservire constituie un set de activităţi şi acţiuni
interdependente care vizează asigurarea unui echilibru optim al resurselor umane, materiale şi financiare.
În zilele de azi există foarte multe tipuri de restaurante, care oferă consumatorilor diferite preparate,
adesea foarte specializate, după rețete din bucătăriile diferitelor culturi. Dintre cele mai populare categorii de
restaurante, ar fi:
 Restaurant classic:
Restaurantele clasice sunt acele tipuri de restaurante, care oferă consumatorilor o gamă variată de
preparate culinare de bucătărie, produse de cofetărie - patiserie, precum şi băuturi alcoolice şi nealcoolice.
Restaurantul clasic oferă consumatorilor meniuri variate, acoperind toată gama de produse ce formează cele
trei mese principale ale zilei: micul dejun, dejunul şi cina.
 Restaurant cu specific:
Restaurantele cu specific sunt acele unități gastronomice de profil, care pun la dispoziția clienților,
preparate culinare şi băuturi alcoolice, în condițiile unor amenajări (dotări) sau specific zonal (obiceiuri,
tradiții).
 Restaurant specializat:
Restaurantele specializate reprezintă categoria unităților turistice ce oferă consumatorilor un sortiment
de preparate culinare şi băuturi, adecvat fiecărui profil în parte cum ar fi: restarant vînătoresc şi reastaurant
pescăresc etc.
Însa restaurantul are succes doar atunci când are ca scop satisfacerea dorințelor oaspeții în produse şi
servicii, de aceea procesul de organizaţie a unui restaurant joacă un rol esenţial în procesul de gestionare a
unei interprinderi de deservire.Aceasta reprezintă un set de activităţi şi acţiuni interdependete care vizează
asigurarea unui echilibru optim al resurselor umane, material şi financiare.
De fapt structura organizatorică de conducere a unei înterprinderi reprezintă un ansamblu de elemente
care asigură funcţionarea şi dezvoltarea înterprinderii în scopul realizării obiectivelor stabilite. Importanţa
structurii organizatorice rezidă, în primul rand, în condiţionarea obţinerii unei profitabilităţi ritmice în firme,
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întruncît este o componentă de bază a sistemului de management, a cărui funcţionalitate o determină în bună
măsură. Însă ritmicitatea şi nivelul ridicat de deservire în restaurant depind nu numai de producţie şi de
echipamentul tehnologic, dar de asemenea, de calitățile de afaceri, organizatorice ale unui anterprenor.
Structura organizatorică a unui restaurant este influenţată de o mulţime de factori de gen economic,
politic, tehnologic şi social. În linii generale un impact puternic asupra structurii organizatorice îl au
competitorii, guvernul, furnizorii şi clienţii.
Experţii în domeniu au încercat să găsească o structură şi un aspect optim, ajungînd la concluzia că
structura nu poate fi ideală, deoarece factorii ce o influienţeaza sunt în permanentă schimbare. Ea trebuie să
fie dinamică asemenea factorilor ce o influenţează. De aceea structura organizatorică trebuie să reflecte
obiectivele şi sarcinile restaurantului, la fel trebuie prevăzut divizarea optimă a muncii între organele de
conducere şi personalul executive ce realizează sarcinile de activitate. Însă sturctura organizatorică trebuie să
corespundă nivelului de cultură organizaţional al mediului înterprinderii, care influenţează esenţial
centralizarea şi descentralizarea deciziilor, iar între funcţii şi obligaţiuni, între competenţe şi responsabilităţi
trebuie susţinută corespunderea, deoarece nerespectarea lor poate duce la disfuncţiuni ale sintemului în
întregime.
Directorul restaurantului este responsabil de organizarea şi rezultatul tuturor activităţilor de comerţ şi
de producţie, el monitorizează implimentarea planului de indicatori ai activităţii comerciale şi economice. În
special, directorul, este obligat să analizeze periodic activităţile economice şi financiare ale restaurantului.
Aceasta include o analiză a utilizării raţionale a resurselor de muncă, nivelul de implimentare a indicatorilor
financiari ai fondului de salarizare. Acesta acoperă nivelul de deservire a clienţilor, calitatea produselor,
starea de contabilitate şi control, respectarea legilor muncii, ordinilor şi instrucţiilor ale organizaţiilor
superioare. Directorul este persoana responsabilă pentru selectarea şi plasarea personalului, la fel împreună
cu organizația sindicală, directorul determină direcția de cheltuire a stimulentelor materiale pentru lucrători.
Un element principal în procesul de organizare a unui restaurant este sistematizarea muncii, inclusiv
stimularea morală şi materială a lucrătorilor din restaurant.
Însă directorul restaurantului are datoria cea mai importantă de a căuta o rezervă și de a reduce toate
tipurile de costuri materiale, financiare şi de muncă pentru gestionarea din punct de vedere economic.
Directorul trebuie să fie un antreprenor competent, care ştie să lucreze cu oamenii și capabil să aducă
compania la marginea progresului științific și tehnologic. Сele mai importante cerințe pentru ca un director
de tip nou să poată lucra liber, este ca să poată lua decizii independente şi să utilizeze efectiv mijloacele
câștigate de echipă. Administrarea unui restaurant prevede şi competenţe specific necesare organizării şi
conducerii cu valorile materiale ale unui restaurant.
SPAŢIILE DOTATE A UNUI RESTAURANT:
 Salonul de primire este holul intrării în salonul restaurant, care trebuie să aibă spațiu pentru
aşteptare, garderobă şi grup sanitar;
 Saloanele restaurantului trebuie să fie bine aerisite, intimizate (decorururi florale, separeuri,
jardiniere), să aibă mobilier adaptat specificului locației şi trebuie organizat după tipul
evenimentelor (saloane pentru mic dejun, banchete, conferințe, seminarii, recepții);
 Spațiile de producție
− bucătăria este spațiul de pregătire şi distribuție a preparatelor culinare cu dotările specifice:
plite, cuptoare, sobe, refrigeratoare, congelatoare;
− barul este spațiul de depozitare şi distribuție a băuturilor alcoolice şi nealcoolice, dotat cu
frigidere, camere frigorifice, maşină pentru cuburi de gheață;
− oficiul - spațiul ce face legătura între salonul restaurant şi spațiile de producție.
INTERIORUL RESTAURANTULUI:
Interiorul întreprinderii de deservire în domeniu alimentaţiei este un ansamblu în care se combină
elemente culinare într-un intreg cu ideile arhitecturale ale disainerului.
Scopul principal al designului interiorului este acela de a crea un mediu care pare a fi un contrast
semnificativ cu viața de zi cu zi.
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ABORDAREA FILOSOFICĂ A TIMPULUI

Valentina FRUNZE
Universitatea Tehnica a Moldovei
Abstract: Din totdeauna, timpul a fost ceva fascinant pentru omenire. Problema timpului a fost cercetată de
gânditori din cele mai vechi timpuri. Mulți filosofi (precum Platon, Aristotel, I. Kant) şi oameni de ştiință (precum I.
Newton şi A.Einstein) au încercat să conceptualizeze şi să analizeze timpul sub aspecte şi în etape diferite.
Cuvinte cheie: natura timpului, timp relativ, timpul absolut, timpul fizic, timpul psihologic, timpul imaginar,
timpul real.

Încă din antichitate, atât în filosofia Greacă cât şi a Indiei, natura timpului a prezentat un interes
deosebit la diferiți filosofi.
Noțiunea de timp este definită ca durată, perioadă, măsurată în ore, zile etc., care corespunde
desfăşurării unei acțiuni, unui fenomen, unui eveniment; scurgere succesivă de momente; interval, răstimp,
răgaz. [8]
În filosofia din India antică, în scrierile Vede (sfârşitul celui de-al doilea mileniu înaintea erei noastre)
identificăm abordarea timpului prin prezentarea universului ce trece prin cicluri repetate de creație,
distrugere şi renaştere, cicluri care durează până la 8.64 mld de ani [4].
Această viziune a dus la o vedere ciclică a timpului , numita Kalachakra (roată a timpului), în care se
repetă timpurile peste viața infinită a universului, cuplată cu o credință într-un ciclu, fără sfârşit, de renaşteri
şi reîncarnări ale indivizilor.
Conceptul roții timpului se găseşte în hinduism şi budism, precum şi în credințele orfilor antice
greceşti şi pitagoreeni , dar şi în alte religii şi credințe disparute, cum ar fi cele ale Maya , indienii Q'ero din
Peru şi indienii din Hopi din Arizona.[5]
Primii filozofi greci credeau, în general, că universul (şi prin urmare timpul însuşi) era infinit, fără
început şi fără sfârşit.
În secolul al V -lea î.Hr., filosoful sofist Antiphon a afirmat că timpul nu este o realitate ( ipostază ), ci
un concept ( NOEMA ) sau o măsură ( Metron ). Tot în secolulal V- lea î.Hr., Parmenide explica timpul ca
o iluzie, deoarece orice schimbare este imposibilă (aceeaşi abordare a timpului este găsită şi în gândirea
budistă) [5]. Prin urmare, Parmenide credea că realitatea se limitează la ceea ce există aici şi acum, iar
trecutul şi viitorul sunt ireale şi imaginare. Heraclitus pe de altă parte a crezut ferm că fluxul de timp
este real şi esența realității[5].
O viziune diferită o identificăm la Platon (secolul al IV-lea î.Hr.) , care credea că timpul a fost creat de
Creator în acelaşi moment ca şi cerul. Dar, în încercarea de a fi puțin mai ştiințific, Platon a identificat timpul
cu perioada de mişcare a trupurilor cereşti. Platon a fost, de asemenea, conştient de aşa-numitul " An mare ",
un ciclu complet al echinocțiilor din jurul eclipticului (efectiv revenirea planetelor şi a "stelelor fixe" la
pozițiile relative originale, proces care durează aproximativ 25.800 de ani) .
Mai târziu, ucenicul lui Platon, Aristotel, a explicat timpul ca un atribut al mişcării, ca ceva care nu
există pe cont propriu, ci este relativ la mişcările lucrurilor [5]. El a numit timpul "numărarea mişcării
continue" sau "numărul de schimbări în ceea ce priveşte înainte şi după". Aristotel a susținut că timpul este în
esență o măsură a schimbării şi, prin urmare, nu poate exista fără nici o succesiune sau schimbare, şi de
asemenea necesită prezența unui suflet capabil să "numeroteze" mişcarea[5].
Deşi a abordat timpul ca măsură de schimbare, el a subliniat că nu era acelaşi lucru, deoarece o
schimbare ar putea avea loc mai rapid sau mai lent. Aristotel a crezut, de asemenea, că, deşi spațiul a fost
finit (cu doar o nulă nedefinită existentă dincolo de sfera cea mai exterioară a cerului), timpul a fost infinit şi
universul a existat întotdeauna şi va exista întotdeauna. În plus, el credea că timpul era continuu , nu discret
sau atomist, în acelaşi mod în care o linie poate fi împărțită şi împărțită ad infinitum.[5]
Teologul creştin, Augustin (sec 4-5) a încapsulat experiența multora dintre noi, când a observat: "Ce
este timpul atunci? Dacă nu mă întreabă nimeni, ştiu; dacă doresc să-i explic acestuia care întreabă, nu ştiu
"[2].
Fiecărei dimensiuni temporale îi corespunde o dimensiune a sufletului: trecutului îi corespunde
memoria, prezentului îi corespunde atenţia, iar viitorului îi corespunde aşteptarea.
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Pentru Augustin, timpul real este numai prezentul. Din cele trei momente ale timpului, doar unul
singur ne este dat realmente, unul singur poate fi trăit/experimentat efectiv: prezentul.[5]
Teologul italian din secolul al 13-lea, Toma de Aquino, a obiectat față de presupunerea lui Aristotel
despre timpul infinit pe motiv că, deşi universul ar fi putut exista, în mod teoretic, infinit în trecut, în realitate
nu a făcut-o (a început cu crearea lui Dumnezeu, a Pământului), avertizând că imaginația noastră nu poate fi
întotdeauna de încredere pentru a ne spune cum sunt lucrurile.
În aceeaşi perioadă cu Toma de Aquino, alți filosof ca H.Ghent şi Giles din Roma disting continuumul
timpului ca unul ce nu există în realitate, ci este doar un concept distins prin unele piese sau detalii de minte
şi dependent de aceasta.
În secolul al 14- lea, matematicianul francez Nicole Oresme a fost, probabil, primul care a încercat să
pună studiul timpului pe o bază matematică şi ştiințifică. El a pus întrebarea dacă mişcările Soarelui, Lunii şi
planetelor sunt comensurabile şi deci dacă există un interval de timp "de bază", din care ziua, luna şi anul
sunt multiplii întregi exacți. Nicole Oresme a sugerat că un creator al universului ar fi putut să aranjeze
lucrurile astfel, dar concluzia lui a fost că nici două mişcări cereşti nu sunt de fapt comensurabile şi astfel nu
există un astfel de interval de timp de bază.
Natura timpului a devenit , încă o dată, un punct de dispută filosofică în timpul sec 17 - lea şi sec 18 lea, numita Epoca Luminilor sau Epocii Rațiunii. Dar cele două şcoli principale, conflictuale în viziunilor
lor asupra timpului, în această perioadă sunt uneori caracterizate ca contradicție dintre realism şi antirealism
sau absolut şi relațional.
Punctul de vedere realist , susținut de Isaac Newton şi colegii săi englezi Isaac Barrow şi Samuel
Clarke , au afirmat că timpul este o parte a structurii fundamentale a universului şi că poate fi cel mai bine
privit ca o dimensiune în care evenimentele apar în ordine ( într-adevăr, această viziune este uneori
menționată ca " timp Newtonian ").[5] Conform lui Isaac Newton , timpul absolut există independent de
orice perceptor, progresează într-un ritm consistent în tot universul, este imperceptibilă şi poate fi înțeleasă
doar matematic.
Timpul este, prin urmare, o entitate în sine şi noi (şi toate obiectele din univers) doar "o ocupăm"
temporar. Cu toate acestea, ca oameni simpli, a avertizat Isaac Newton , suntem capabili doar să percepem
ceea ce el numea timp relativ , care este o măsură a obiectelor percepute în mişcare (cum ar fi Luna sau
Soarele), din care deducem trecerea timpului.[5]
Pe de altă parte, marele rival al lui Isaac Newton , Gottfried Leibniz, a crezut ferm că timpul nu se
referă nici la o dimensiune reală existentă "care curge" şi că evenimentele şi obiectele se mişcă într-un
fel. Mai degrabă, viziunea antirealistă a timpului susține că este doar un concept intelectual convenabil (cum
ar fi spațiul şi numărul) care ne permite să urmărim şi să comparăm evenimentele. Astfel, timpul încetează să
aibă vreun înțeles dacă nu există obiecte cu care poate interacționa sau care se leagă (din acest motiv această
viziune este cunoscută şi ca timp relațional), astfel încât, într-un sens foarte real, evenimentele care au loc în
realitate să fie timp.
Cu siguranță, timpul pare a fi un concept foarte abstract: dacă încercăm să ne gândim la un moment
dat, la un eveniment care sa întâmplat în acel moment; nu putem să îndreptăm sau chiar să descriem
momentul în sine.
Conform acestei concepții, timpul (şi spațiul) sunt doar produsul felului în care ne reprezentăm
lucrurile pentru noi înşine, pentru că suntem capabili doar să cunoaştem obiectele şi evenimentele aşa cum ne
apar.
Pe parcursul anilor 1715-1716, Leibniz şi Clarke au purtat o corespondență publică extinsă,
argumentând asupra calităților relaționale sau absolute ale timpului şi spațiului.
Un alt mare filosof german, Immanuel Kant , în cartea sa " Critica rațiunii pure" din 1788 , a descris
spațiul şi timpul ca a priori noțiuni care sunt necesare pentru a ne permite să înțelegem experiențele
senzoriale, dar nu şi substanțe sau entități în sine.[1]
Aşadar, noi percepem lumea, spunea Immanuel Kant, potrivit unor forme sau structuri care nu aparţin
lucrurilor însele, ci aparţin sensibilităţii noastre. Iată de ce lumea pe care o percepem, pe care ne-o
reprezentăm, este o lume a fenomenelor, aşa cum ne apar nouă, potrivit structurilor propriei noastre
sensibilităţi. Timpul şi spaţiul nu deţin o existenţă reală, nu sunt obiective (sustrase întru totul subiectului
cunoscător), ele nu aparţin obiectelor, ci mai curând ele ţin de „constituţia subiectivă a simţirii noastre”.[6]
Din punct de vedere istoric, prezentul este considerat un moment instantaneu, chiar nemăsurat. Cu
toate acestea, la sfârşitul secolului al 19-lea, E. Robert Kelley (scris sub pseudonimul ER Clay ) a început să
conteste această noțiune, introducând conceptul de " prezent înşelător". E. Robert Kelley a văzut prezentul
drept doar cea mai recentă parte a trecutului [5].
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Primul psiholog şi filosof William James , a dezvoltat ideea, descriind prezentul ca fiind "durata scurtă
a căreia suntem imediat şi încontinuu de sensibili"[5].
O altă modalitate de a privi acest lucru este că ceea ce analizează un observator la un moment dat este
un fel de mişcare, iar aceeasta are loc într-un interval, deci ceea ce observatorul identifică ca prezent apare de
fapt într-un interval. Dacă o secvență de evenimente are loc pe o perioadă suficient de scurtă a timpului fizic,
este posibil să le simțim simultan în timp percepționat sau psihologic, dar ele totuşi au loc într-o perioadă
scurtă de timp fizic. Într-o oarecare măsură, percepem evenimentele ca fiind prezente, deşi sunt de fapt
trecute.
În cartea sa din 1927 , „Being and Time”, fenomenologul şi existențialistul german Martin Heidegger
[3] a concluzionat că nu există în timp, dar într-un mod foarte real suntem timp şi întregul concept al
timpului este inseparabil de experiența umană . De asemenea, el a menționat că, pentru că putem permite ca
trecutul să existe în prezent prin memorie şi chiar să permită existența unui potențial viitor în viitor, datorită
propriei umilințe față de îngrijirea şi îngrijorarea lucrurilor, atunci nu suntem blocați în timp simplu sau
secvențial liniar, dar poate să iasă din ea aproape în voia voastră.[5]
În secolul al XX- lea, dezbaterea filosofică asupra naturii timpului a continuat, dat fiind un nou impuls
prin lucrarea filosofului britanic idealist JME McTaggart [5] în special în lucrarea sa din 1908, „The
Unreality of Time” .
McTaggart a argumentat că timpul este de fapt ireal, deoarece descrierile noastre sunt în mod necesar
fie contradictorii, fie circulare, fie insuficiente. McTaggart a subliniat că vedem momentul prezent în care
trăim ca singurul moment prezent. Dar toate celelalte momente, trecute şi viitoare, au fost sau vor fi în
prezent la un moment dat sau altul, aşa cum poate fi reconciliată această contradicție? Analiza detaliată a lui
McTaggart a dus, ulterior, la o serie de domenii productive în filozofia modernă a timpului, inclusiv teoriile
tensionate şi tensionate ale trecerii timpului.[5]
Filosofia timpului care consideră că numai prezentul este real, se numeşte presentism , în timp ce
punctul de vedere că toate punctele în timp sunt la fel de "reali" se numeşte eternism .
Astfel, conform presentismului, se poate spune că numai obiectele prezente şi experiențele actuale
există cu adevărat, iar lucrurile intră în existență şi apoi cad din existență. Prin urmare, evenimentele sau
entitățile din trecut, cum ar fi Bătălia de la Waterloo sau Alexandru cel Mare, nu există literalmente pentru
oamenii de ştiință şi, pentru că viitorul este nedeterminat sau pur şi simplu potențial, nu se poate spune nici
că există. [5]
Eternalismul, pe de altă parte, susține că astfel de evenimente trec deja, chiar dacă nu le putem
experimenta imediat şi că evenimentele viitoare pe care nu le-am mai experimentat încă există într-un mod
foarte real. Pentru eternişti, "fluxul de timp" pe care îl experimentăm este, prin urmare, doar o iluzie a
conştiinței, pentru că, în realitate, timpul este întotdeauna peste tot. Eternismul se inspiră într-o oarecare
măsură din modul în care timpul este modelat ca o a patra dimensiune în teoria relativității fizicii moderne,
astfel încât evenimentele viitoare sunt "deja acolo", dar nu au fost încă întâlnite, iar trecutul încă mai există
"înapoi" în acelaşi fel în care un oraş mai există după ce ne îndepărtăm de el.[5] Există, de asemenea, o
variantă a eternismului, uneori cunoscută sub numele de teoria timpului universului de blocare în creştere sau
din perspectiva blocului în creştere, în care din ce în ce mai multe lumi se dezvoltă odată cu trecerea timpului
(de aici se spune că universul bloc este crescând), astfel încât trecutul şi prezentul există în mod clar, dar
viitorul nu este încă parte a acestui univers şi, prin urmare, nu există. Acest lucru, în anumite privințe,
influențează cu impresia noastră intuitivă faptul că trecutul (care este fix şi poate fi accesat prin amintiri şi
înregistrări fizice) este foarte diferit în funcție de viitor (care este variabil, nesigur şi nu poate fi accesat sau
consultat).
Endurantismul este punctul de vedere mai general sau cel convențional, afirmând că, atunci când un
obiect continuă să existe în timp, el există complet în momente diferite, cu fiecare instanță a existenței sale
fundamental separată de alte instanțe anterioare şi viitoare.[5]
Perdurantismul, pe de altă parte, susține că ceva care continuă să existe în timp există ca o singură
realitate continuă, iar lucrul ca întreg este atunci suma tuturor " părților sale temporale " sau a unor cazuri
existente (părțile temporale ale o anumită persoană, de exemplu, include copilăria, vârsta medie, vârsta
înaintată etc.).[5]
Conceptul de universuri alternative şi interpretarea multor lumi a mecanicii cuantice, care câştigă o
atenție sporită în lumea fizicii moderne, adaugă o nouă dimensiune discuției despre natura timpului. În
fluxurile de timp deconectate într-un număr potențial infinit de universuri paralele, unele ar putea fi liniare şi
altele circulară; timpul se putea ramifica şi bifurca continuu, sau fluxurile diferite de timp s-ar putea chiar să
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se îmbine şi să se combine într-una; legile cauzalității şi succesiunii s-ar putea descompune sau nu se vor
aplica.
Deşi fizicienii moderni cred în general că timpul este la fel de "real" ca spațiu, câțiva mavericks (o
persoană neortodoxă sau independentă), cum ar fi Julian Barbour ,[5] au încercat să demonstreze ştiințific că
timpul există doar ca o iluzie. În cartea sa " The End of Time" din 1999 , Julian Barbour argumentează că
ecuațiile cuantice ale universului îşi iau forma adevărată doar atunci când sunt exprimate într-un domeniu
nesfârşit, care conține toate configurațiile posibile "acum" sau momentale ale universului, un domeniu numit
" platonia ". Julian Barbour argumentează că, pentru a reconcilia relativitatea generală cu mecanica cuantică,
timpul nu există sau nu este fundamental în natură.
Posibilitatea ca timpul să aibă mai mult de o dimensiune a fost discutată atât în fizică, cât şi în filosofia
analitică modernă. Filosoful şi omul de ştiință englez John G. Bennett [5] a creat un univers şasedimensional, cu cele trei dimensiuni obişnuite şi trei dimensiuni asemănătoare timpului, pe care le-a
numit timp (timpul cronologic), eternitatea (timpul cosmologic sau timp indelungat) şi hiparxis (caracterizat
de John G. Bennett ca o "capabilitate de a fi" şi poate fi mai vizibil în domeniul proceselor cuantice).
Timpul imaginar este un concept derivat din mecanica cuantică. Stephen Hawking [5] a introdus
conceptul în cartea sa din 1988, " A Brief History of Time", ca o modalitate de a evita ideea unei singularități
la începutul universului, când începe brusc timpul şi toate legile fizicii se descompun. Stephen Hawking a
propus ca spațiul şi timpul imaginar împreună să fie finite în limite, dar fără limită (într-un mod similar ca
suprafața bidimensională a unei sfere nu are limită). Timpul imaginar nu este în sensul că este ireal sau făcut,
dar este destul de greu de vizualizat. Este poate cel mai uşor să ne gândim la o linie perpendiculară pe linia
trecută-viitor a timpului obişnuit sau "real", în acelaşi fel în care numerele imaginare rulează perpendicular
pe numerele reale din planul complex în matematică. Sub acest model, "timpul real", aşa cum îl ştim, ar avea
încă un început, însă felul în care universul a început la Big Bang ar fi determinat în esență de statul său în
timpul imaginar.
Concluzii
În concluzie, timpul a fost abordat ca ciclu; infinit, fără început şi fără sfârşit; timpul a fost creat de
Creator în acelaşi moment ca şi cerul; timpul ca un atribut al mişcării, ca ceva care nu există pe cont propriu,
ci este relativ la mişcările lucrurilor; măsură de schimbare, o entitate în sine etc.
Totodată, putem afirma că timpul este legat de sentimentul propriei noastre existente, astfel că relația
omului cu timpul este foarte strânsă, (ne schimbăm, şi vedem cum toate care ne înconjoară se nasc, se
transformă şi pier). Oricât de durabil ar fi ceva are totuşi limite în timp. Prin această schimbare neîntreruptă,
ceea ce va fi devine prezent, iar ceea ce este prezent devine trecut.
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ПРОБЛЕМА НЕЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ СОКРАТА
Наталья ВИШНЯКОВА
Технический Университет Молдовы
Aбстракт: В данной статье мы рассмотрим одну из «вечных» проблем – проблему незнания. Нет
автора, писавшего о Сократе, который не приводил бы знаменитой сократовской фразы: «Я знаю, что я
ничего не знаю». Начиная с сократовских времен, эта проблема продолжает быть актуальной. Мы, находясь,
в мире, где доступна любая информация, богатые библиотеки, информационные технологии – перестаем
думать. Когда Сократ напротив же, поучая все новые и новые знания осознавал, как мало на самом деле он
знает. Эта его знаменитая фраза служила установкой к еще большей работе мозга. Ведь только когда мы
понимаем, что нам предстоит многое узнать, только в этом случае наш мозг включается и работает до
изнеможения, заполняя пробелы незнания. Можно сказать, что незнание – это формула расстояния между
старыми и новыми знаниями.
Ключевые слова: знание, парадокс, ирония, диалог, мышление, мудрость.

Знание – информация об окружающем мире и самом человеке, незнание – отсутствие таковой.
Знания представлено через символы, образы, суждения понятия, теории. Незнание регистрируется и
существует в таких формах, как задача, вопрос, проблема, парадокс, противоречие. Чем больше
человек получает знаний, тем более он проваливается в пропасть незнания.
Сократ – древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в философии – от
рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека. Что есть добро и что – зло, что прекрасно, а
что безобразно, что добродетель и что порок, можно ли научиться быть хорошим и как приобретается
знание.
Об этих беседах мы знаем в основном благодаря ученикам Сократа – Ксенофонту и Платону .
Личность философа весьма неоднозначна и окутана ореолом тайны и мистики. Мало того, что никто
не знает точно, когда он родился, а соответственно, сколько ему было лет на самом деле. Мистика
проходит через всю жизнь Сократа, начиная с предсказания Дельфийского оракула. «Сократ виновен
в том, что не признает богов, признаваемых государством, а вводит другие, новые божества; виновен
также в том, что развращает молодежь», - говорится в смертном приговоре, но для этой молодежи
Сократ навсегда останется гениальным ученым, давшим ответы на вечные вопросы и приблизившим
к тайнам бытия.[5]
Многие высказывания, традиционно относимые к историческому Сократу, характеризуются
как «парадоксальные», потому что они, с логической точки зрения, вроде бы противоречат здравому
смыслу. К числу так называемых сократовских парадоксов относятся фразы:
Зло — это незнание добра.
Никто не желает зла.
Никто не делает зла по своей воле.
Добродетель — это знание.
«Сократовыми парадоксами» также могут называться самоссылающиеся парадоксы, образцом
которых является фраза в отношении знания, также приписываемая Сократу: «Я знаю только то, что
ничего не знаю».
Многие слышали эту фразу, но не многие правильно ее понимают.
Дело не в том, что Сократ намеренно притворялся незнающим или что он и на самом деле так
думал. Нет, он просто использовал эту внутреннюю установку, этот внутренний императив, чтобы
заставить энергию своего мозга работать (не допуская того, чтобы оно бегало по однажды
проложенным нервным путям).
Когда вы и вправду думаете - ваш мозг изнемогает от напряжения. он работает как мощная
электростанция, буквально выпихивающая возбуждение в нервную сеть.
Работая он разрушает старые нервные связи и открывает для нейронов новые возможности для
соединения в нейронные комплексы.
Думанье - реальное, настоящее - это чудовищно энергозатратный процесс. Даже в обычном
состоянии наш мозг, составляющий порядка двух процентов от общей массы нашего тела, потребляет
20 процентов его энергии, а когда мы действительно занимаемся умственным трудом, он и вовсе
превращается в настоящего троглодита.
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К счастью или к сожалению, но нет никакой другой силы, способной побуждать наш мозг к
оригинальному и по-настоящему продуктивному мышлению.
Мы можем рассчитывать только на выявленные нами противоречия. Удерживая противоречия
в своём сознании, мы как бы сталкиваем друг с другом уже существующие системы (мысли) в нашем
мозгу. Это и приводит к возникновению новых мыслей, нового понимания.
Цель и смысл нашего сознания не в том, чтобы решить все стоящие перед нами проблемы. Его
цель и смысл – создать условия, в которых наш мозг будет вынужден думать и создавать новое,
меняя нас самих. Сознание даёт нам шанс увидеть противоречия и признать их, и это единственный
способ озадачивать свой мозг.
Интересно то, что большинство величайших научных открытий и даже философских прозрений
принадлежит достаточно молодым людям.
25 лет было Вернеру Гейзенбергу, когда он создал свою матричную механику. 26 лет _ Полю
Дираку, когда он вывел уравнение, верно описывающее электрон. Нильсу Бору было 28 лет, когда он
создал современную модель атома, за что и был награждён нобелевской премией.
Квантовую физику даже называли Knabenphysik, то есть «мальчишеская физика», именно из-за
почти детского возраста учёных, которые её разрабатывали [1, стр 305].
«Вполне логично говорить, что научное открытие уменьшает область неизвестного. Но не
менее логично утверждать, что она при этом увеличивается. По вине самого открытия и
увеличивается. Когда человек идет в гору, перед ним все раздвигается горизонт, но и все
протяженней становятся земли, лежащие за горизонтом. Об этом давно замеченном свойстве
научного прогресса прекрасно сказал однажды Луи де Бройль: [2]
«В большой аудитории Сорбонны на отличной фреске, созданной Пюви де Шаванном,
изображены на обширной поляне фигуры, несколько стилизованные, согласно обычной манере этого
художника; они символизируют человечество, наслаждающееся самыми возвышенными духовными
радостями: литературой, наукой и искусством; но эту светлую поляну окружает темный лес, который
символически указывает нам, что, несмотря на блестящие завоевания мысли, тайны вещей
продолжают окружать нас со всех сторон.
Да, мы находимся в центре огромного темного леса. Понемногу мы освобождаем вокруг себя
небольшой участок земли и создаем маленькую поляну. И теперь, благодаря успехам науки, мы
непрерывно и во все возрастающем темпе раздвигаем ее границы. Однако все время перед нами
пребывает эта таинственная опушка леса — непроницаемого и безграничного леса Неведомого» [2].
Убеждение философа в том, он «ничего не знает» помогло ему выйти среди аналогичных
персон на первое место и раздвигать всё новые и необъятные границы неизведанного леса. Чтобы
стать мудрым, не нужно быть умным, главное вовремя признать, что ты чего-то, как и обычный
смертный, можешь недопонимать и не знать.
Сократ пришел к выводу, что это убеждение в собственном незнании и делает его мудрейшим,
поскольку другие люди не знают даже этого. Сократ постоянно делает упор на том, что он помогает
«рождению» знания, но сам не является его источником. Каждый вопрос, по мнению ученого всегда
предполагает ответ, и в этом есть истина. Собеседник, чувствуя, что его мыслями интересуется
оппонент невольно начинает думать и это и есть процесс рождения мысли. Обычные приемы ведения
диалога у Сократа - это опровержение через отрицание, построенное на иронии. Сам Сократ, говоря
«чистую правду» о своем незнании, никогда не стеснялся учиться у собеседников и с удовольствием
внимал всему, что говорили умные, по его мнению, люди.
Добродушная ирония Сократа, казалось, исходила из какой-то загадочной небывалой силы
Сократа, поднимающей его над прочими людьми, как бы мудры и талантливы они ни были. Ирония
со стороны Сократа - было намерение вынудить собеседника обнаружить себя. Шутя, при помощи
слов или фактов, Сократ надевает на себя маску страстно преданного друга своего собеседника,
восхищается его способностями и заслугами, испрашивая у него совета или просит обучить чемунибудь. В то же время, при более глубоком подходе становится прозрачной уловка. Ясно, что за
шуткой стоит серьёзная и всегда методичная цель. Ясно также, что под разными масками Сократа, за
функциональностью иронии, можно разглядеть одну наиболее существенную-притворство в
незнании, невежестве…»[3].
Разгадка этого феномена, этого непревзойдённого внутреннего превосходства, скрытого за
глуповатой ухмылкой, в неуязвимости самого Сократа. Его сбивающие с толку речи все время
наводят на мысль о некой уверенности и основательности человека, в принципе не имеющего
готового ответа на вопросы, но знающего нечто большее. Это большее включает в себя знание во имя
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чего идет поиск истины и как именно его следует вести. Именно это придает его иронии
непревзойдённую силу Антея. Внутренняя основательность мудреца черпает силы и из его
убеждения о возможности рационального осмысления жизни и постижения её смысла во всех
проявлениях. Именно во всех, включая темные и мистические стороны, не исключая тончайшие
движения человеческой души и интеллекта. Сократ знает, что во всем множестве жизненных
переживаний содержится нечто объединяющее, определенный общий смысл, и его можно выразить
единой идеей, понятием [4].
Проверяя других на мудрость, Сократ сам совершенно не претендует на звание мудреца, по его
пониманию, приличествующего богу. Он считает, что человек, самодовольно полагающий, что знает
на все готовые ответы, для философии погиб, ведь ему не с чего ломать голову в поисках истины,
верных понятий, незачем напрягаться и двигаться вглубь по бесконечным лабиринтам мысли.
Очень интересно то, что Сократ, так же как и Руссо пытался заставить работать свой мозг
быстрее чем обычно. Он пытался воздействовать на мозг, стоя на солнцепеке с открытой головой. В
похожую ситуацию постоянно попадал и Фридрих Шиллер, который во время работы над своими
произведениями искусства старался держать свои ноги в холодной воде. Это настоящие примеры
того, что нет предела совершенству.
Немаловажен тот факт, что цитаты Сократа остаются актуальными до сих пор. Хочется
отметить ещё одну интересную мысль философа «Познай самого себя». И такое знание, по мнению
мудреца, можно приобрести только в непосредственном контакте с другими людьми - диалоге,
практической встречи умов. Так же и в современном мире в любой сфере деятельности, чтобы
познать истину необходимо вести живую беседу с оппонентами, живой диалог, полемику. Истинное
познание, как его понимал Сократ, призвано дать человеку верные ориентиры для его повседневной
жизни.
Из отмеченной раннее цитаты: «Зло – это незнание добра», мы понимаем, что незнание лежит
в основе тех чувств, качеств человека, которые заставляют его чувствовать негативные эмоции.
Поэтому ценность всякого познания - природных, людских и божественных явлений и
отношений - в том, чтобы научиться разумно вести человеческие дела.
В заключение хотелось бы сказать, что мудрость Сократа заключается в том, что он сам знает,
что ничего не знает, и это знание своего незнания побуждает его самосовершенствоваться. Незнание
играет существенную роль в познавательном процессе, оно представляет собой динамическую
характеристику познавательного процесса. Процесс познания начинается с «непонимания», через
попытку «понять» осуществляется процесс понимания, результатом чего является выработка знаний.
Дорога самопознания ведет человека к пониманию своего места в мире.
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РОЛЬ СОЗНАНИЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОСТИ
Дарья КОМАРОВА
Технический Университет Молдовы
Aбстракт: Сознание представляет собой высшую форму психического отражения, являющуюся
продуктом исторического развития человека и возникающую в процессе совместной продуктивной,
предметной деятельности людей и их общения посредством языка. Язык человека Это система кодов, с
помощью которой происходит общение людей друг с другом. Наличие языка или второй сигнальной системы
имеет такое решающее значение для формирования сознания.
Ключевые слова: cознание, язык, бессознательность, психаонализ, формирование.

Уровни сознания
Большая часть процессов, протекающих во внутреннем мире человека, им не осознается.
Неосознаваемые психические процессы, операции и состояния образуют особую сферу психической
жизни и получили название бессознательного.
осознаваемое – то, что может чел. вербализовать, объяснив др. чел.
1. подсознательное – совокупность активных психических процессов, не являющихся в
определенный момент центром психической деятельности, но оказывающих влияние на
течение сознательных психических процессов;
2. бессознательное – совокупность психических процессов и явлений в отношении
которых отсутствует контроль сознания;
3. предсознание – восприятия, мысли и воспоминания, которые, не являясь частью
нашего нынешнего осознанного опыта, все же остаются доступными для осознания;
4. сверхсознание - эволюционное будущее человека, все то, чего он может достичь в
процессе развития;
Обладание языком приводит к возникновению новых возможностей для манипулирования
психическими образами. Пользуясь языком как средством отображения реальности, человек может
осуществить основное, недоступное ни одному животному умственное действие.
В соответствии с теорией лингвистической относительности восприятие и интерпретация
событий человеком зависят от структурных свойств языка, которым он пользуется. Мир предстает
перед нами как поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит
— в основном языковой системой, хранящейся в нашем сознании.
• e.g. При описании падающего камня европеец непроизвольно расчленяет его на два
конкретных понятия — понятие камня и понятие падения, а затем связывает их в
высказывании «камень падает». Индеец чиппева не сможет построить такого выражения,
не указав при этом, что камень является неодушевленным предметом. Индеец кватиутл
обязательно отразит факт видимости или невидимости камня для говорящего в момент
говорения. В языке нутка про камень отдельно говорить вообще не обязательно, а все
явление можно описать одним словом глагольной формы типа «камнить».
• В то же время сам по себе язык также не является творцом картины мира людей данного
сообщества, он сам произволен от условий и образа жизни, специфики общения и
деятельности этих людей.
e.g. В языке людей, многими поколениями живущих на равнине, может не быть такого понятия,
как «гора», а также таких связанных с ней понятий (значений), как, например, «склон» или
«подножие горы».
бытие и небытие
Бытие́ — в самом широком значении — существование. Понятие бытия — центральное
философское понятие. Бытие — предмет изучения онтологии (учение о сущем)
Категория «существование» также является вторичной по отношению к категории «бытие».
Если бытие – отражает неизменность и бесконечность мироздания в целом, то «существование»
(«сущее») – это категория, отражающая факт наличия конкретного, единичного предмета.
Существуют конкретные явления и процессы, которые со временем разрушаются. Таким образом,
категория существование позволяет понять мир не только как вечный, бесконечный и безграничный,
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но и как временный, имеющий границы и положение, взаимодействующий и многомерный.
Существующие вещи – это различные формы бытия.
Уровни бытия:
- существовавшее в возможности (потенциальное бытие);
- существующее в действительности (активное бытие).
В русском языке
Бытием названа первая книга Ветхого Завета.
Древнегреческая философия о бытии
Понятия бытие и небытие в своём происхождении восходят к рассуждениям древнегреческого
философа Парменида. Парменид впервые обращает внимание на такой аспект всякого сущего как
бытие. Есть сущее и есть существование этого сущего, которое и называют бытием. Небытия,
«ничто» (того, что не существует) нет.
Идеалистическая философия о бытии
В философии объективного идеализма под бытием понимают подлинную и абсолютную
вневременную реальность, в противовес наличному миру становления. С точки зрения идеализма,
этим бытием является дух, разум, бог.
Небытие — отсутствие, отрицание бытия, несуществование вообще, несуществующая
реальность. Ничто — способ существования небытия. По Демокриту небытие находится среди
бытия, наполняя и пронизывая его.
Небытие —является отрицанием понятия «бытие».
Современная наука
Согласно данным современной физики, античное материалистико-атомистическое понимание
небытия как пустого пространства лишено смысла, поскольку:
даже абсолютный вакуум с неизбежностью содержит в себе скалярное поле ;
Роль психоанализа в исследовании бессознательности
Психоана́лиз — психологическая теория, разработанная в конце XIX — начале XX века
австрийским неврологом Зигмундом Фрейдом, а также чрезвычайно влиятельный метод лечения
психических расстройств, основанный на этой теории
Бессознательное - наиболее важная, содержательная и обширная система психики,
включающая различные, в том числе противоположные, неосознаваемые "первичные" влечения,
инстинкты, желания, импульсы, мысли. Бессознательное являет собой асоциальную, аморальную и
алогичную инстанцию психики, где действуют мощные безличные силы жизни и смерти; поэтом оно
может рассматриваться как истинно реальное психическое. Основной регулятор этой системы
принцип удовольствия.
Фрейд считал, что психика состоит из трех слоев - сознательного, предсознательного и
бессознательного, - в которых и располагаются основные структуры личности. Содержание
бессознательного, по мнению Фрейда, недоступно осознанию практически ни при каких условиях.
В бессознательном слое располагается одна из структур личности - Ид, (Оно) которая является
основой личности. В Ид содержатся врожденные бессознательные инстинкты, которые стремятся к
своему удовлетворени.
Он также считал, что содержание бессознательного постоянно расширяется, так как те
стремления и желания, которые человек не смог реализовать в своей деятельности, вытесняются им в
бессознательное.
Вторая структура личности - Эго, по мнению Фрейда, также является врожденной и
располагается как в сознательном слое, так и в предсознании. Если содержание Ид расширяется, то
содержание Эго, наоборот, сужается, так как ребенок рождается включая в себя весь окружающий
мир. Со временем он начинает осознавать границу между собой и окружающим миром, сужая таким
образом, объем Я.
Третья структура личности - Супер-Эго - не врожденная; она формируется в процессе жизни.
Для исследования проявлений бессознательного в рамках теории психоанализа были
разработаны методы их изучения - метод свободных ассоциаций и метод анализа сновидений.
Метод свободных ассоциаций предполагает толкование психоаналитиком непрерывно
продуцируемых пациентом слов. Психоаналитик должен найти закономерность в продуцируемых
пациентом словах и сделать соответствующее заключение о причинах состояния, возникшего у
обратившегося за помощью человека. В качестве одного из вариантов данного метода в психоанализе
используется ассоциативный эксперимент, когда пациенту предлагают быстро и не задумываясь
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называть слова в ответ на слово, произнесенное психоаналитиком. Как правило, через несколько
десятков проб в ответах испытуемого начинают проявляться слова, связанные с его скрытыми
переживаниями.
Аналогично осуществляется анализ снов. Необходимость анализа снов, по мнению Фрейда,
связана с тем, что во время сна снижается уровень контроля сознания и перед человеком предстают
сновидения, обусловленные частичным прорывом в сферу сознания его влечений, которые
блокируются сознанием в состоянии бодрствования.
Согласно Фрейду главными факторами, которые руководят и направляют психикой человека,
являются:• удовольствия — психика подобно компасу так или иначе ищет пути к удовольствию;•
вытеснение — психика вытесняет в бессознательное неприемлемые, запрещенные желания и идеи.
Теории о формировании сознания
1. Наибольше прямая концепция сознания, которая с была высказана еще Леддом: сознание
есть то, что уменьшается или увеличивается, что отчасти утрачивается во сне и
вполне утрачивается при обмороке.
2. Другое направление попыток психологически характеризовать сознание состояло в том,
чтобы представить его как условие объединения внутренней психической жизни.
3. Исходное положение марксизма о сознании состоит в том, что оно представляет собой
качественно особую форму психики. Хотя сознание и имеет свою длительную
предысторию в эволюции животного мира, впервые оно возникает у человека в процессе
становления труда и общественных отношений. Сознание с самого начала есть
общественный продукт.
4. Несколько особое положение занимает теория сознания, восходящая к французской
социологической школе. Как известно, главная идея этой школы, относящаяся к
психологической проблеме сознания, состоит в том, что индивидуальное сознание
возникает в результате воздействия на человека сознания общества, под влиянием
которого его психика социализируется.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК ЗЛО И БЛАГО
Диана КОРОТИЙ
Технический Университет Молдовы
Аннотация: Научно-технический прогресс – это несомненно благо. На протяжении всей истории
человечества мы видим это. Однако, есть проблемы, которые он вызвал. С точки зрения человека наука
перестала быть событием. Развитие научно-технического прогресса сильно замедлилась, потому что
каждый теперь может стать ученым, но не каждый может стать создателем. В нынешнее время все лишь
совершенствуют старые идеи, не привнося новые. Да, научно-технический прогресс несомненно благо, но
нужны люди, которые станут его двигателями и не разрушат планету, а сохранят ее.
Ключевые слова: Научно-технический прогресс. Инновации. Машины. Общество. Знание.

Человек утерял способность предвидеть и предотвращать. Он кончит тем, что разрушит
землю. Альберт Швейцер
Научно – технический прогресс для нашего мира - неизбежность. Человек смог осознать себя в
полной мере, как существо разумное, смог приспособиться и выжить тогда, когда и цивилизаций не
было в помине. Постепенный переход от человека-потребителя к человеку создателю произошел
очень резко. Научно-технический прогресс начался еще в Древнем Китае и Древней Греции, Египте,
Вавилоне и других, поскольку человек желал новых знаний и улучшения жизни. Однако религия
остановила его и откинула мир в развитии на сотни лет. Начиная с четырнадцатого века, мир начал
возрождать движение в направлении науки и искусства. Забывались старые истины. Появлялись
новые. На смену человеку приходили машины, вытесняя его за пределы труда, а затем, он становился
полезен и самой машине. Исследования, поиск новых знаний, желание обладать знанием. Все это
создало тот современный мир, в котором мы живем.
Жан Жак Руссо, великий философ, был удивлен влиянием научно-технического прогресса на
общество. Он считал, что в Европе, с его появлением, изменилось слово и гласность. Каким бы ни
был человек, он потерял истинное знание и отныне каждый имел возможность стать мыслителем,
философом, человеком науки и искусства. Многих из людей даже возносили в культ. Но что же на
самом деле являли собой эти люди?
Жан Жак Руссо говорил, что каждый человек может называть себя философом и приобщать к
деятелям культуры, однако не смыслит в этом ничего. Философ был возмущен тем, что каждый
имеет доступ к наукам, но терпит неудачи раз за разом. А ведь из него мог бы выйти хороший
рабочий, к примеру слесарь или столяр.
«Но если прогресс наук и искусств, ничего не прибавив к нашему истинному благополучию,
только испортил нравы и если порча нравов извратила наш вкус, — то что сказать о толпе
посредственных писателей, которые устранили все препятствия, преграждавшие им доступ в храм
муз, препятствия, воздвигнутые самой природой для испытания сил, жаждущих проникнуть в него?
Что сказать о компиляторах, которые, нескромно распахнув дверь в храм наук, ввели в его святая святых недостойную чернь, тогда как следовало бы, чтобы все те, кто не может проявить выдающихся
успехов в науках, вовсе ими не занимались, а посвятили себя ремеслам, полезным для общества»
(Жан Жак Руссо)
Научно-технический прогресс привил престиж науке и искусству. Общество забыло, что всякая
профессия полезна и нужна. Всякое дело благородно, если человек приобрел необходимые знания и
умения. Общество должно в равной степени уважать и политиков, грамотно управляющих
государством, и швей, которые шьют одежду для нашего комфорта и удобства.
Сегодня, многие не желают иметь простые рабочие профессии. Все хотят закончить
университеты, стать начальниками и не быть подчиненными. Научно-технический прогресс подарил
нам науки, знания, но отнял у нас человечность, способность здраво оценить возможности. Но вместе
с этим и у глупца появилась надежда стать философом, собрать последователей.
Сегодня, в нашей стране, абитуриенты выбирают в основном те профессии, которые дают
возможность хорошо заработать, престиж. Но они забывают, что спрос на эти профессии с каждым
годом падает. Многие даже не заканчивают университеты, понимая бесполезность выбора, они идут
работать, вместо того, чтобы получить образование в востребованной сфере деятельности. Итогом
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становится повышенный уровень безработицы, алкоголизм в раннем возрасте, беднота, постоянны
депрессии. Все это не способствует ни развитию наук, ни развитию общества. Эта проблема возникла
в восемнадцатом веке и актуальна и по сей день.
Данные мысли можно увидеть у многих философов, деятелей и мыслителей, которые
заслужили свое уважение и увековечили свои имена в истории. Немецкий философ Карл Маркс
показала проблемы общества в другом свете. В его труде «Капитал» можно найти причины и
подтверждение мыслям Жан Жака Руссо.
Почему общество потянулось к наукам и искусству? Почему лучше быть посредственным
писателем, чем хорошим рабочим? Все просто. До того, как машина начала вытеснять труд человека,
был нормированный рабочий день, который давал и время на отдых. С появлением мануфактур,
рабочий день начал увеличиваться и расти с неимоверной скоростью. Даже детей старались привлечь
к нему, несмотря на возраст и выносливость. Такие жестокие условия труда дали понять человеку,
что лучше сохранить здоровье, став посредственным ученым, чем потерять его и не иметь ничего.
Затем, человеческий труд начали вытеснять и машины. Множество рабочих осталось на улице
из-за неумения обращаться с техникой, которую изобрели. Это породило страх, что в какой-то
момент, машина может вытеснить человека из его труда, быта, и он потеряет возможность к хорошей
и сытой жизни. Несмотря на то, что машины оттеснили человека от производства, им требовался
уход, досмотр. Машины требовали особого обращения и не каждый мог с ними справиться. Но факт
того, что на производство приняли людей, которые разобрались в работе новой техники, не вытеснил
страха. Наоборот, другие начали бояться того, что их вытеснят новые машины и они не смогут с
ними справиться. Данная проблема была связанна и с низким заработком. Она не решена и на данный
момент. (См. рисунок 1)
Карл Маркс, хотя и затрагивал политико-экономические вопросы общества, однако он и назвал
причину такого престижа и популярности науки среди масс. Страх. Страх перед машиной.
«Эверет построил первую стригальную машину, приводившуюся в движение водой, её сожгли
100 000 человек, оставшихся без работы. Против scribbling mills [чесальных машин] и чесальных
машин Аркрайта 50 000 рабочих, которые до того времени жили расчёскою шерсти, обратились с
петицией к парламенту.» Карл Маркс, Капитал, Том 1
В подтверждение к этим выводам, могу привести еще одного немецкого философа. Освальд
Шпенглер написал книгу «Закат Европы», где подобно описал влияние научно-технического
прогресса на человека, на развитие и тенденции в обществе. Он говорит, что наука саморазрушается.
Она вырождается не сама по себе, а невежеством. Теми, кто возомнил себя великими, и лишь
упорядочивает знание, но не стремится постичь новое. Философ говорит о том, что уже долгое время
не видит тех, кто мог бы двигать и продвигать науку. Он говорит, что наука уже пресытилась всем, и
уже не идет речь об инновациях, а лишь совокупность старых идей меняется и переделывается.
Это нам говорит о том, что Жан Жак Руссо был прав. Мир науки и искусства впустил в себя
всех желающих и эти желающие его убивают. Ведь ими движет не жажда к новым знаниям, великим
открытиям, а лишь жажда наживы, потребность заработать. Такое отношение замедляет движение
научно-технического прогресса, тормозит человечество в развитии.
На данный момент наука не делится новыми достижениями, она гордится переделыванием
старых идей в новые. Ученые не могут объявить о сенсационном прорыве или открытии, таких
новостей мир уже давно не слышал. Еще в начале двадцать первого века мобильный телефон был
редкостью, а сейчас – обыденность. В мире уже не идет речь об инновациях, все совершенствуют
старые идеи, не смотрят в будущее.
«Смерть науки заключается в том, что она ни для кого уже не является событием» Освальд
Шпенглер, Закат Европы, том 1.
С одной стороны - мы живем в комфорте, с другой же – убиваем нашу планету. Данная
проблема заключается в том, что нет тех, кто хотел бы ее спасти, улучшить условия для жизни, есть
те, кто хотят нажиться, совершенствуя и выдавая старое за новое.
Илон Маск. Предмет восхищения для многих инженеров. Он запустил массовое производство
электромобилей и это сочли инновацией. Однако, первый автомобиль с электродвигателем был
создан в 1841 году. (См. рисунок 2)
Это полностью доказывает слова Освальда Шпенглера. («Смерть науки заключается в том, что
она ни для кого уже не является событием» Освальд Шпенглер, Закат Европы, том 1.)
Выводы: Ни один человек не может ответить на вопрос: «Научно-технический прогресс - зло
или благо?» Но каждый может решить это для себя. Я считаю, что он в большей степени благо.
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Научно-технический прогресс - та неизбежность, которая является двигателем человеческого
развития. Самое главное, это не запустить процесс самоуничтожения. И получить ту способность
предвидеть и предотвращать, о которой говорил Альбер Швейцер.

Рисунок 1

Рисунок 2
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SCHOPENHAUER ŞI EMINESCU
Crina GUŢU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Există mai multe motive care ne-ar îndreptăţi să vorbim despre formaţia intelectual germană a
marelui poet român-Mihai Eminescu. Cazul dat e unul de excepţie în istoria culturii universale, poetul nu doare e
modelat de o cultură străină, în speţă de cea germană dar el şi o remodelează în tiparele culturii naţionale .Adevăratul
iniţiator filosofic al lui Eminescu a fost Arthur Schopenhauer-filosoful inimii sale, un adevărat „magister vitae”,
filosoful-medium de răscruce care călăuzea toate drumurile filosofiei şi le aduna într-o imagine sintetică. Eminescu a
învăţat adevărul despre viaţă de la un filosof-moralist de o vastă erudiţie, bun cunoscător al culturii clasice şi al
culturilor vechi, iar filosofia sa era exprimată într-o formă cum nu se poate mai expresivă şi mai atractivă.
Cuvinte cheie: Schopenhauer, Eminescu, răul, pesimismul, voinţa, geniul.

Apropierea dintre Mihai Eminescu şi filosofia lui Arthur Schopenhauer s-a făcut foarte timpuriu, acest
contact era stabilit din toamna anului 1869, în primul semestru pe care Eminescu îl petrece ca student al
cursului de filosofie la Viena. În secolul al XIX-lea în Europa o influenţă deosebită asupra culturii o avea
filosoful Arthur Schopenhauer. El susţinea că lumea este creată de o putere iraţională, această putere fiind –
voinţa. Această putere iraţională şi cumplită, avară, anume ea, face ca lumea să fie rea. Concepţia lui A.
Schopenhauer a avut o puternică influenţă asupra gândirii eminesciene.
Schopenhauer a fost primul gânditor european care a propus o concepţie absolut negativă despre lume,
în care nu este posibilă fericirea, în care triumfă răul şi nonsensul. Sistemul filosofic al lui Schopenhauer a
fost expus în lucrarea sa fundamentală "Lumea ca voinţă şi reprezentare". Conceptul de bază al lui
Schopenhauer este voinţa – puterea creatoare a existenţei. Ea este caracteristica principală nu numai a
oamenilor, ci şi a naturii în general. În voinţă principalul este voinţa de a trăi, de fapt aceste noţiuni la
Schopenhauer sunt identice.Voinţa, spune Schopenhauer,- “eu o numesc Voinţa de Viaţă”. Anume negarea
voinţei de viaţă şi stă la baza noului proiect etic schopenhaurian. Voinţa de viaţă stă exclusiv în serviciul
corpului al trupescului. Dar lumea nu este posibilă fără o bază ideatică. Voinţa este unică, peste tot una şi
aceiaşi, ea fiind oarbă, iraţională se obiectivează în lucruri, fiinţe şi oameni. După Schopenhauer răul domină
lumea, iar viaţa nu este decât un război al tuturor împotriva tuturor (“bellum omnium contra omnes”). Acesta
este aşa-zisul pesimism schopenhauerian dar care poate fi interpretat şi ca o formă de realism şi de maximă
luciditate. Schopenhauer este un gânditor nonconformist şi incomod, de o sinceritate aproape cinică şi
brutală, de-a dreptul dezarmantă, care n-a fost niciodată pe placul spiritelor mărginite, filistine.
În accepţia schopenhaueriană, "voinţa de a trăi", se manifestă într-un prezent etern, singura cale de
vindecare a fricii de moarte. Manifestarea prezentului etern determină feeria iluzorie a trecutului şi a
viitorului. Prezentul văzut ca o clipă suspendată între trecut şi viitor e o idee ce se regăseşte în poezia “Cu
mâine zilele-ţi adaogi”. Poetul convins că prezentul e singurul timp în care omul trăieşte este dezvoltată în
versurile:
“Cu mâine zilele-ţi adaogi,
Cu ieri viaţa ta o scazi.
şi ai cu toate astea-n faţa
De-a pururi ziua de azi.
Când unul trece altul vine,
În asta lume a-l urma,
Precum când soarele apune
El şi răsare undeva."
(“Cu mâine zilele-ţi adaogi”)
Comparaţia cu soarele, care doar apunând într-o lume răsare în alta, este preluată din filosofia lui
Schopenhauer şi sugerează continuitatea prezentului etern chiar şi dupa moartea omului ca individ. Prezentul
etern demonstrează că viaţa este inepuizabilă de aici desprindem ideea inutilităţii sinuciderii.
"Aş omorî în mine o sută de vieţi.
Dar, vai, tu ştii prea bine că n-am să mor pe veci Că vis e a ta moarte cu slabe mâini şi reci,
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La sorţi vă pune iară-şi prin lumile din ceri
Durerea mea cumplită."

(“Mureşan”)

Durerea, ca esenţă a vieţii, e determinată de "voinţa de a trăi". Există o proporţionalitate directă între
sensibilitate şi durere. Cu cât sensibilitatea e mai mare, cu atât durerea e mai mare. Neputând fi evitată,
suferinţa trebuie înfruntată, iar cugetarea filozofică este izvorul acestei puteri stoice. Resemnarea îşi are
originea în filosofia antică, grecii comparând viaţa cu o piesă de teatru în care soarta fiecărui om reprezintă
de fapt un rol atribuit de o putere superioară. Omului nu-i revine decât misiunea de a juca, cât mai bine, acest
rol. Ideea teatrului apare şi în viziune eminesciană:
"Privitor ca la teatru
Tu în lume să te-nchipui:
Joace unul şi pe patru,
Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
şi de plânge, de se ceartă,
Tu în colţ petreci cu tine
şi-ntelegi din a lor arta
Ce e rău şi ce e bine."
(“Glossa”)
Stoicismul schopenhauerian se regăseşte exprimat în ultima strofa a poemului “Luceafărul” a cărui
concluzie ar putea fi: "Datoria unui om singur este să fie şi mai singur”. “ Luceafărul - floarea supremă şi cea
mai pură a acestei tendinţe" este construit de fapt pe ideea lui Schopenhauer potrivit căreia geniul nu poate
atinge fericirea pe pamânt, semnificația estetică a lumii se exprimă ca o imagine a altei lumi, a unei lumi
complecte, libere de toate condițiile. Arta este creația geniului, anume el posedă energia puternică de
cunoaștere și de percepere nu a ceea ce a creat natura, dar ceea ce a vrut să creeze, dar nu a creat. Geniul este
clar văzător, este cointeresat de frumusețea lumii, de esența ei. “Inteligenţa te condamnă la insociabilitate, un
spirit înalt va căuta mereu liniştea interioară” (Schopenhauer). Eminescu însuşi explică că geniul nu are
moarte, dar n-are nici noroc. “ Mi s-a părut că soarta Luceafărului din poveste seamănă mai mult cu soarta
geniului pe pamânt şi i-am dat acest înţeles alegoric".
“ Trăind în cercul vostru strâmt,
Norocul vă petrece,
Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor şi rece”

(“Luceafărul”)

Supratema lui Eminescu care apare în nenumărate opere ale sale este tema timpului care este de altfel
o altă inspiraţie din filosofia lui Schopenhauer. La el timpul prezintă un prezent etern, trecutul şi viitorul
fiind posibile doar prin prisma prezentului, această idee Eminescu o valorifică în versurile glossei :
“ Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două feţe
Vede-n capăt începutul
Cine ştie să le-nveţe.”

(“Glossa”)

Doar prezentul poate fi schimbat, doar el prezintă importanţa pentru că trecutul este un moment trăit
deja irecuperabil pentru om, în timp ce viitorul este o proiecţie iluzorie legată de idealurile omeneşti. Timpul
se roteşte în cerc, creînd doar o iluzie a împlinirii şi adunînd într-un prezent etern – trecutul şi viitorul.
Singura clipă sigură a existenţei este prezentul, fiindcă trecutul nu poate fi reconstituit, iar viitorul nu poate fi
prevăzut, astfel: (“Tot ce-a fost ori o să fie,/În prezent le-avem pe toate.”) (“Glossă”)
O altă idee a timpului schopenhaurian valorificată de Eminescu este cea că “Timpul şi spaţiul sunt
manifestări ale substanţei care se regenerează veşnic, compusă dintr-un număr de arhei de modele eterne,
“umbre” ale individului fizic”, ideea este transfigurată în nuvela filosofică “Sărmanul Dionis”, tema fiind
transmigraţia sufletelor, metempsihoza. "Sufletul călătorește din veac în veac, același suflet, numai că
moartea îl face să uite că a mai trăit"; "..în sufletul nostru este timpul și spațiul nemărginit și nu ne lipsește
decât varga magică de a ne transpune în oricare punct am voi”. Prin vis omul poate ieşi din determinările
sale temporale şi spaţiale devenind parte a totului, are posibilitatea de a trăi simultan formele sale trecute sau
viitoare, existente în substanţa veşnică. Prin Dionis poetul prezintă propriile gândiri şi concepţii: “..În faptă
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lumea-i visul sulfetului nostru. Nu există nici timp, nici spaţiu - ele sunt numai în sufletul nostru.Trecutul şi
viitorul e în sufletul meu (..) Dacă lumea e un vis, de ce n-am putea coordona şirul fenomenelor sale cum
voim noi? Nu e adevărat că există un trecut.”
Eminescu a preluat ideile lui Schopenhauer şi în ceea ce priveste estetica poeziei. Forma sa perfectă
se datorează credinţei ca: "Ritmul şi rima sunt două elemente auxiliare ale poeziei. Ele sunt un mijloc de a
pune stapânire pe atenţia noastră, căci astfel urmărim povestea cu o mai mare placere, în plus creează în noi
o stare de spirit eliberată de orice constrângere, anterioară oricărei judecăţi şi care ne determină să
încuviinţăm ceea ce ni se recită, povestea câştigă o anumită putere emfatică şi persuasivă, independentă de
principiile oricărei raţiuni.
Schopenhauer a deschis calea filosofiei moderne a "voinţei de putere" a lui Nietzsche şi a nihilismului
exisţentialist contemporan. Cu toată veneraţia sa pentru Schopenhauer Eminescu nu poate fi considerat un
discipol orb şi fanatic al autorului "Lumii ca voinţă şi reprezentare". Eminescu se diferenţiază de
Schopenhauer din mai multe puncte de vedere. După Schopenhauer răul se manifestă peste tot atât în natura
cât şi în societate. După Eminescu, răul nu se manifestă în natură, ci numai în societate. Schopenhauer a
contemplat cu indiferenţă, răceală şi detaşare spectacolul lumii, pe când Eminescu a fost un luptător pătimaş
pentru eradicarea răului social.
Schopenhauer este un misogin care dispretuieşte capacitatea intelectuală a femeilor. Ele sunt
copilăroase, pripite, prostuțe, cu vederea scurtă într-un cuvânt, toată viața lor sunt asemeni unui copil matur,
o ființă intermediară între un copil și un matur, ce nu reușește a fi nici una, nici cealaltă. Eminescu n-a fost
misogin decât numai faţă de femeia cochetă, superficială şi vicleană, al cărei prototip rămâne Dalila, despre
care legenda biblică, cu care începe "Scrisoarea V-a" ne spune:
”Biblia ne povesteşte de Samson, cum că muierea,
Când dormea, tăindu-i părul, i-a luat toată puterea
…
Nu uita că doamna are minte scurtă, haine lungi.
Te îmbeţi de feeria unui mândru vis de vară,
…
Tu cu inima şi mintea poate eşti un paravan
După care ea atrage vre-un june curtezan”

(Scrisoarea V-a)

Apropierea dintre Eminescu şi Schopenhauer s-a făcut de atâtea ori încât ea poate fi considerată
astăzi ca un adevărat curent al istoriei literare. Analogia dintre pesimismul poetului nostru şi al filosofului
german a fost în numeroase rânduri pusă în lumină, în timp ce acele apropieri care ne dau dreptul de a vedea
în textele lui Schopenhauer nu numai izvorul unei îndrumări generale pentru concepţia eminesciană, dar şi
locul unde se găsesc de data aceasta câteva dintre izvoarele literare precise şi al unora dintre temele
particulare ale poeziei eminesciene. Filosofia lui Schopenhauer nu este teistă ea a apărut pentru a explica
esenţa existenţei umane, el se străduie să răspundă la întrebarea care ar fi valorile spirituale ce ar da
posibilitatea să ieşim din mrejele egoismului atotputernic. Pentru ce este necesar lui Schopenhauer să
accentuieze tragismul şi pesimismul vieţii, el urmăreşte scopul de a elibera omenirea de iluzie. Numai
curăţirea de iluziii dă posibilitatea de a găsi un fundament ideatic, detaşamentul de iluzie care duce la liniştea
lăuntrică. De altfel, pentru Eminescu a exista înseamnă a suferi, pentru el această suferinţă nu apare ca o
trăire obişnuită, dramatică şi tragică, deoarece viaţa este luptă, durere prea lungă. Trăind întreg registrul
suferinţei, poetul obţine răsplata morală supremă - mântuirea, purificarea şi relevarea divinului.
“Nu credeam să –nvăţ a muri vrodată
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi
Ochii mei nălţam visători la steaua Singurătăţii
Când deodată tu răsărişi în cale-mi
Suferinţă tu ,dureros de dulce…”

(“Odă”(în metrul antic))

Poezia Odă este o meditaţie filosofică şi tot odată o confesiune lirică, o rugăciune de intrare în moarte
a fiinţei însetate de absolut. Incipitul poeziei ”Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată” – este cu siguranţă un
gând profund ce sintetizează un întreg sistem filosofic prin care eul liric dezvăluie trecutul relativ al tinereţii
sale, un timp când se credea veşnic aparţinător al cosmosului. A învăţa să mori după Eminescu, înseamnă a
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abandona condiţia muritorului, depăşirea individualităţii, ieşirea din Sine-aceasta însemnând suferinţa şi
voluptatea morţii.
Prin urmare putem conchide că - poezia este pentru filosofie ceea ce este experienţa pentru ştiinţa
empirică, poezia vrea să ne facă să sesizăm ideile platoniciene ale fiinţelor prin mijlocirea detaliului şi prin
exemple, în timp ce filosofia vrea să ne înveţe să recunoaştem aici, în ansamblul său şi în generalitatea sa,
esenţa intimă a lucrurilor, aşa cum se exprimă ea în ele. Poezia are caracterul tinereţii, iar filosofia pe cel al
vieţii mature.
Ideile filosofice schopenhauriene au avut o covârşitoare importanţă pentru opera eminesciană, dar
acestea nu coboară întru nimic originalitatea poetului, care trebuie căutată numai în adevărul şi energia
lirismului cu care a însufleţit diverse gânduri abstracte. În genere, putem spune că influența lui Schopenhauer
asupra lui Eminescu s-a mărginit la furnizarea elementelor filosofice, teoretice ale pesimismului german,
poezia lui Eminescu fiind o interpretare a filosofiei shopenhauriene, acesta le-a elaborat într-un chip
personal, le-a altoit cu izbândă pe sensibilitatea sa foarte delicată și le-a făcut astfel să devină parte integrată
din concepția sa filosofică pesimistă.
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PROBLEME GEOPOLITICE
ALE STATULUI-NAŢIUNE ÎN ERA GLOBALIZĂRII
Alina ŢURCANU
Universitatea din Petroşani, România
Rezumat: Articolul caracterizează succint statul-naţiune, descrie specificul procesului de globalizare şi
evidenţiază unele din problemele geopolitice cu care se confruntă statele-naţiune în era globalizării. S-a constatat, că
globalizarea limitează suveranitatea statului şi în acelaşi timp redefineşte graniţele sale sociale. Economia globală şi
revoluţia informaţională au reconfigurat instituţiile fundamentale ale proceselor de guvernare specifice statului
modern. Statele naţionale devin autorităţi locale din cadrul sistemului global, ele nu mai pot influenţa independent
nivelul activităţii economice şi sociale. Statul-naţiune treptat îşi va pierde din importanţa actuală, dar va prelua alte
funcţii şi valori la fel deosebit de importante pentru convieţuirea paşnică şi prosperarea economică a tuturora,
indiferent de aşezarea geografică, coloritul naţional, disponibilitatea resurselor naturale, etc.
Cuvinte-cheie: globalizare, stat-naţiune, geopolitică, internaţionalizare

1. STATUL-NAŢIUNE: CARACTERISTICI
1.1 Definirea statului naţiune
Statul–naţiune este ţara (statul) în care puterea este exercitată de către reprezentanţii naţiunii. Acest
concept s-a cristalizat la sfârşitul secolului al XVIII-lea, graţie Romantismului german şi al Revoluţiilor
Franceze (1789-1794) şi Americane (1775-1783). Prin stat-naţiune se înţelege expresia unităţii noţiunii de
stat şi naţiune: comunitate stabilă de oameni, istoriceşte constituită pe un teritoriu definit, cu anumită formă
de organizare politico-teritorială, apărută pe baza unităţii de limbă, viaţă economică, politică şi socială,
tradiţii, care se manifestă prin particularităţi specifice ale culturii naţionale, conştiinţa originii şi a sorţii
comune1; comunitatea umană care are o identitate colectivă bazată pe sentimentul unităţii de destin istoric şi
valori spirituale şi unde această naţiune îşi poate exprima suveranitatea.
1.2 Statul-naţiune în conceptul geopolitic
Geopolitica ca doctrină social-politica a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al
XX-lea (pe baza lucrărilor lui Fr. Ratzel) şi susţine că politica statelor este determinată, cu precădere, de
situarea lor geografica. Din punct de vedere geopolitic, statul-naţiune poate fi considerat un stat a cărui
populaţie aparţine majoritar uneia şi aceleiaşi naţiuni. După prima conflagraţie mondială a crescut numărul
de state-naţiuni, fenomen amplificat prin de-colonizarea de la sfârşitul celui de al doilea Război Mondial.
După sfârşitul Războiului Rece, procesul de remodelare politico-teritorială a continuat. Nu în puţine cazuri,
statele-naţiuni s-au născut ca urmare a unor convulsii puternice, fapt ce a sporit insecuritatea în sistemul
internaţional şi a creat impresia de anarhie.
Zbigniew Brzezinski în cartea sa, „Beetween two ages: The Tehnotronic Era” scrie: „statul naţiune
ca unitate fundamentală a vieţii umane organizate, a încetat să mai fie principala forţă creatoare: bănci
internaţionale şi corporaţii multinaţionale acţionează şi planifică în termeni ce sunt mult mai avansaţi decât
conceptele politice ale statului naţiune”2.
În esenţă, în fiecare din marea majoritate a statelor existente (inclusiv în cele în care conflictele etnice
pun sub semnul întrebării existenţa unei naţiuni), ideea politică dominantă este aceea că există un statnaţiune. În epoca noastră, naţiunea este considerată în aproape toate ţările (cu excepţia mişcărilor şi
statelor islamice) drept fundamentul legitimităţii statului.3
2. GLOBALIZAREA ŞI PROBLEMELE EI
2.1 Specificul procesului de globalizare
Globalizarea este un termen modern, folosit pentru a descrie schimbările actuale care au loc în
societate şi în economia mondială, ca rezultat al comerţului internaţional şi schimburilor culturale. Ideologii
1

http://dexonline.ro/definitie/na%C8%9Biune, accesat la 18.01.2019
http://anasimion.wordpress.com/2011/03/17/natiune-si-nationalism-in-era-globalizarii-partea-i/, accesat la
18.01.2019
3
http://andreivocila.wordpress.com/2010/10/27/securitatea-europeana-in-contextul-relatiilor-transatlantice/,
accesat la 19.01.2019
2
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globalizării definesc acest termen ca fiind o stare a omenirii care permite dialogul paşnic între civilizaţii, pe
fondul creării de şanse egale pentru mai mulţi locuitori ai planetei.
Globalizarea, este privită de unii ca o ameninţare la adresa statului naţional şi a ideilor naţionaliste.
Asociată de cele mai multe ori cu noţiuni precum imperialism, cosmopolitanism, anarhism,
internaţionalizare, mondializare, etc., globalizarea reprezintă noul, tehnologicul, viteza, comunicarea rapidă
şi mai presus de toate, economia eficientă, prin dezvoltarea pieţelor la nivel mondial şi dinamica fluxurilor
de capital.
În condiţiile actuale s-a format un concept destul de controversat referitor la globalizare, fiind privită
sub două aspecte: Pozitiv - ce se concentrează pe avantajele şi beneficiile uniformizării şi a mondializării
societăţilor; Negativ - ce acuză globalizarea pentru pierderea individualităţii unui popor, a unei comunităţi.4
Realmente, globalizarea are o sumă apreciabilă de efecte, pozitive şi negative. Dar oricum prevalează
cele pozitive, şi anume: amplificarea şi liberalizarea comerţului, a investiţiilor şi fluxurilor financiare,
extinderea valorilor democratice, apărarea identităţii individuale, protecţia mediului înconjurător, dar şi
„libera circulaţie” a securităţii.
2.2 Globalizarea şi statul-naţiune
La nivel internaţional, globalizarea generează sau creează condiţiile necesare pentru manifestarea unor
entităţi care erodează rolul tradiţional al statului ca unic actor internaţional. Aceasta înseamnă că globalizarea
este asociată cu un nou regim al suveranităţii ca urmare a apariţiei unor „noi şi puternice forme nonteritoriale de organizare economică şi politică în domeniul global, asemenea corporaţiilor multinaţionale,
mişcărilor sociale transnaţionale, agenţiilor de reglementare internaţionale etc.”5
Scepticii pledează pentru prezervarea valorilor naţionale ale fiecărui popor, argumentând că
globalizarea are un impact negativ asupra statului-naţiune, asupra suveranităţii sale, dar mai ales asupra
identităţii naţionale a popoarelor. Aceştia consideră, de asemenea, că naţiunile sunt ameninţate de
omogenizare şi că dacă nu vor lua măsuri de consolidare a patrimoniului naţional, îşi vor pierde din
elementele identitare atât de arzător păstrate şi apărate până în prezent.
Aşadar, cu cât globalizarea va fi mai susţinută şi mai exacerbată, cu atât vor exista naţionalişti care vor
lupta pentru securizarea şi conservarea identităţilor naţionale şi pe măsură ce numărul acestora se va înmulţi,
se va trezi în ei tendinţa spre solidaritate, spre iniţierea unor acţiuni comune, chiar globale. În mod paradoxal,
cele două concepte - globalizare şi identitate naţională - sunt antitetice şi complementare în acelaşi timp.
Întrucât globalizarea nu cuprinde întreaga planetă şi nici nu acţionează la fel asupra tuturor actorilor
implicaţi, aceasta este incapabilă să omogenizeze spaţiul socio-cultural global şi să diminueze sau să erodeze
permanent diversele specificităţi naţionale. O astfel de realitate – cu cele două componente prezentate –
plasează statul ca interfaţa dintre sistemul global modelat constant de forţele globalizării (îndeosebi
economice) şi sistemul substatal caracterizat în primul rând prin descentralizarea puterii, descentralizarea
deciziei şi implicit descentralizarea cunoaşterii. Acest model interpretativ, preluat şi dezvoltat din modelul
clepsidrei propus de Ronnie D. Lipschutz6, pentru studiile de securitate, oferă o abordare mai eficientă a
condiţiei statului în contextul politicii globale. Prin urmare, „globalizarea trebuie înţeleasă şi ca o serie de
modificări în interiorul statului şi nu doar ca o serie de forţe externe îndreptate împotriva lui” 7, deoarece
„istoric, forţele transnaţionale şi statele s-au dezvoltat şi au evoluat în tandem.” Altfel spus, modelul
clepsidrei permite surprinderea interacţiunii dintre substatal şi suprastatal la nivelul statului ca o „combinaţie
de autonomie relativă şi interdependenţă simbiotică.”8
Aşadar, statul contemporan, se pare că se plasează la intersecţia dintre vectorii globalizării care, pe de
o parte îi modifică statutul pe scena internaţională/globală, iar pe de altă parte forţele care îi diluează puterea
internă – aceste două aspecte constituind şi marile provocări contemporane la adresa statului.

4

http://www.xperimental.go.ro/Dragos_Geamana_Globalizare_si_Schimbare_Sociala.pdf, accesat la
25.01.2019
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David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Transformări globale. Politică,
economie şi cultură, traducere colectivă, Ed. Polirom, Iași, 2004
6
Ronnie D. Lipschutz, (ed.), On security (New York: Columbia University Press, 1995).
7
Ian Clark, Globalization and International Relations Theory , Oxford University Press, 1999
8
Michael Mann, „Has Globalization Ended the Rise and Rise of the Nation-state?”, Review of International
Political Economy, 1997
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2.3 Slăbirea puterii statului–naţiune în condiţiile globalizării
Toate studiile şi cărţile închinate fenomenului globalizării amintesc de slăbirea puterii statului –
naţiune sau difuziunea autorităţii statului. Slăbirea autorităţii tuturor guvernelor pe care o resimţim în prezent
se datorează schimburilor tehnologice şi financiare şi integrării accelerate a economiilor naţionale într-o
singură economie de piaţă globală (aceştia fiind factorii fundamentali ai globalizării). Voit sau nevoit,
guvernele care eşuaseră în încercarea de a guverna economia naţională, de a menţine scăzută rata şomajului
şi de a susţine creşterea economică, de a reduce deficitul în balanţele de plăţi cu alte state, de a controla rata
dobânzii sau cursurile de schimb valutar, şi-au deschis pieţele naţionale, cedând astfel presiunilor făcute de
organismele financiare internaţionale. Nu întâmplător, unul dintre cei mai buni analişti ai fenomenului
globalizării, britanica Susan Strange, şi-a intitulat una dintre ultimele cărţi „Retragerea statului”. Statul,
practic, asigură un cadru de drepturi şi îndatoriri legale, înăuntrul cărora însă alţii influenţează din ce în ce
mai mult rezultatele. Sau, cum foarte plastic şi semnificativ, spune aceeaşi Susan Strange: „statele pot să fie,
foarte bune, arena, scena sau cupola circului sub care se joacă, dar asta nu înseamnă că ele mai sunt şi actori
principali”.9
Statul postmodern este statul care s-a transformat sub presiunile globalizării şi este unul dintre actorii
care populează spaţiul „politică postinternaţională.”10 Statul nu a fost aşa dintotdeauna şi nu va rămâne aşa
pentru totdeauna! Gradual, trecând prin perioada exprimării puterii extensive în formule imperiale, statele
teritoriale se transformă în naţiuni-state, entităţi care au avut rolul central în apariţia noii ordini mondiale; ele
sunt structuri politice distincte, cu autoritate supremă asupra unui teritoriu clar definit, sprijinite pe deţinerea
monopolului asupra puterii coercitive legitime.11
Astăzi, globalizarea limitează suveranitatea statului şi în acelaşi timp redefineşte graniţele sale sociale.
Dacă statul-naţiune clasic implică existenţa unei comunităţi naţionale ca referent, atunci când globalizarea
forţează statul să-şi modifice acest cadru de referinţă, comunităţile naţionale îşi pierd canalul reprezentării
politice iar ceea ce urmează este dezvoltarea naţionalismului împotriva statului. Prin urmare, ca o evoluţie
firească a statului „separaţia dintre naţiune şi stat este un proces fundamental care caracterizează lumea
contemporană.”12 Statul îşi pierde din atributele pe care i le-a conferit modernitatea. Economia globală şi
revoluţia informaţională au reconfigurat profund instituţiile fundamentale ale proceselor de guvernare
specifice statului modern şi prin aceasta au modificat două dintre trăsăturile centrale ale statului modern:
suveranitatea şi teritorialitatea.
3. CUM INFLUENŢEAZĂ GEOPOLITICA STATUL-NAŢIUNE
3.1 Principalele probleme geopolitice şi geostrategice contemporane
Din punct de vedere geopolitic, unii specialişti în domeniu consideră că lumea prezintă aspectul unui
haos imens; pe de o parte o înmulţire a uniunilor economice regionale (Uniunea Europeana, Acordul de
Liber Schimb Nord – American, MERCOSUR, APEC); pe de alta parte, o renaştere a mişcărilor naţionaliste,
o creştere a celor întregiste, state divizate, minoritari care îşi cer independenta. Cea mai mare parte a
conflictelor de la sfârşitul acestui secol (Algeria, Albania, Bosnia, Cecenia, Kurdistan, Afganistan, Chiapas,
Sudan, Liberia, Congo- Zair, Rwanda etc.) sunt conflicte interne, în interiorul statelor care opun o putere
centrală unui segment al propriei populaţii.13
La granița dintre mileniile al II-lea şi al III-lea omenirea a fost şi este în continuare confruntată cu
multe probleme geopolitice şi geostrategice, dintre care:
 prăbuşirea comunismului în Europa Centrala şi de Est, şi, ca una dintre consecinţe,
dezmembrarea Uniunii Sovietice, a Iugoslaviei, Cehoslovaciei;
 existenţa unei lumi unipolare, cu tendinţa de a deveni multipolară;
 schimbări în sfera de interes, din ”Zona Atlanticului” către ”Zona Asia-Pacific”;
 conflicte şi crize locale, greu de gestionat, care afectează şi influenţează nu numai arealele în
care se produc, ci şi regiuni întinse.
Orice comunitate ajunsă la rang de națiune solicită drepturi politice, economice, sociale, etc. şi acestea
pot naște mișcări naționale. Principiul că toate națiunile au dreptul la o patrie sau la un ținut poate naşte
9
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revendicări istorice sau naţionale ca în Kosovo. Naţionalismul poate sa fie: de stat (prin care s-au închegat
state naţionale ca Franţa, Marea Britanie), de unificare (unirea unor țări de aceeași naționalitate), antistatal
(kurzii din Turcia sau Irak), separatist (Croația, Slovenia, Transnistria din Republica Moldova etc.), pannaționalism (pan-slav, pan-arab, pan-african) etc. Minorităţile naţionale sunt uneori incitate din exterior să
ia atitudini ostile statului în care trăiesc; alteori statul are tendinţa de denaţionalizare a acestora.
3.2 Geopolitica şi statul-naţiune
Geografia politică rămâne o chestiune decisivă în politica internațională. Se relatează că Napoleon a
spus odată că a cunoaște geografia unei ţări înseamnă a-i cunoaşte politica externă. În aproape toată istoria
politicii internaționale, dominația teritorială a fost focarul conflictelor politice. Fie automulțumire națională
pentru dobândirea unui teritoriu mai mare, fie sentimentul deposedării naționale prin pierderea unui pământ
„sfânt” au fost cauza majorității războaielor sângeroase duse la apariția naționalismului. Nu este nici o
exagerare în a spune că imperativul teritorial a fost mobilul principal ce a guvernat comportamentul agresiv
al statelor-națiuni. Imperiile au fost construite prin atenta acaparare și păstrare a unor puncte geografice
vitale, precum Gibraltarul, Canalul Suez sau Singapore, folosite ca importante puncte de închidere sau
bifurcație într-un sistem de control de tip imperial.
Manifestarea extremă a legăturii dintre naționalism și posesiune teritorială și-a găsit expresia în
politica Germaniei naziste și a Japoniei imperiale. Efortul de a construi „Reich-ul de-o mie de ani” a mers
mult dincolo de scopul de a reuni toate popoarele vorbitoare de limbă germană sub un singur acoperiş politic,
axându-se pe dorința de a controla „grânarele” din Ucraina și pământurile slave, ale căror populații trebuiau
să furnizeze forță de muncă ieftină pentru stăpânirea imperială. În mod similar, japonezii erau obsedați de
ideea că stăpânirea teritorială directă a Manciuriei și mai târziu a Indiilor Orientale Olandeze, importante
producătoare de petrol, era esențială pentru îndeplinirea dorinței lor de putere națională cu statut mondial.
Tot așa, timp de secole, măreția națională a Rusiei a fost echivalată cu acapararea de teritorii.
Statele-naţiuni continuă să fie elementele de bază ale sistemului mondial. Deşi declinul
naționalismului marilor puteri și slăbirea ideologiei au redus conținutul emoțional al politicii-mondiale, în
timp ce armele nucleare au introdus restricții majore în folosirea forței, competiția bazată pe criteriul
teritoriului domină încă în chestiunile mondiale, chiar dacă formele sale tind în prezent să fie mai pașnice. În
această competiție, așezarea geografică încă este punctul de plecare în definirea priorităţilor externe ale unui
stat-naţiune, iar mărimea teritoriului naţional rămâne, de asemenea, unul dintre criteriile majore de stabilire a
statului şi puterii.
Cu toate acestea, pentru majoritatea statelor-naţiuni, chestiunea de stăpâniri de teritorii pierde din
importanţă în ultima vreme. În măsura în care disputele teritoriale sunt încă importante în formularea politicii
externe a unor state, ele sunt mai mult o chestiune de resentiment datorită negării dreptului la
autodeterminare pentru „rudele” lor etnice, despre care se consideră că sunt lipsite de dreptul de a se uni de
„patria-mamă”, sau o nemulţumire în legătură cu aşa-zisul rău tratament al minorităţilor naţionale de către un
stat vecin, decât o chestiune de dobândire a unui statut naţional mai important prin extindere teritorială. 14
Concluzii
Indiferent de problemele geopolitice cu care se confruntă statele-naţiune în era globalizării, elitele
conducătoare au ajuns să recunoască că nu teritoriul, ci alţi factori sunt mai importanţi în determinarea
statutului unei ţări şi a gradului ei de influenţă la nivel internaţional. Prosperitatea economică prin
implementarea şi valorificarea celor mai noi inovaţii tehnologice devin criteriul-cheie de afirmare a puterii.
În epoca globalizării, valorile fundamentale ale statului-naţiune, aşa cum îl cunoaştem astăzi, sunt din
ce în ce mai vulnerabile. Globalizarea porneşte de la ideea diminuării importanţei statului-naţiune şi afirmă
că ordinea internaţională nu mai este una exclusiv inter-statală. După cum afirma istoricii occidentali, a venit
timpul să depăşim limitele rigide impuse de ideologia naţionalistă a secolelor trecute şi să ne dedicam în
exclusivitate unui viitor grandios în care cetăţenia europeană şi chiar mondială va face uitate orgoliile locale,
naţionale şi va furniza o cooperare pacifică. Statul-naţiune fiind un concept perimat, treptat îşi va pierde din
importanţa actuală, dar va prelua alte funcţii şi valori la fel deosebit de importante pentru convieţuirea
paşnică şi prosperarea economică a tuturora, indiferent de aşezarea geografică, coloritul naţional,
disponibilitatea resurselor naturale, etc.
Zbigniew Brzezinski, Marea tablă de șah, Geopolitica Lumilor secolului XX, , Editura Univers
Enciclopedic, București, 2000, p. 49 -50
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CONFUCIUS ȘI RESPECTUL FAȚĂ DE OAMENI

Carolina COJOCARU
Universitatea Tehnnică a Moldovei
Abstract:Confucius este considerat un mare filosof chinez ce se baza pe respectul față de oameni. În filosofia sa,
Confucius a introdus un șir de invățături și fapte, dintre care face parte concepția cerului și ordonarea cerească. Aici,
Cerul reprezintă o parte a naturii, dar și o putere spirituală, superioară care determină și natura și omul, de aceea
Confucius a fost de părere că destinul omului este determinat de cer. O altă învățătură elaborată de însuși filosoful
chinez este concepția omului ideal-bărbatul nobil, unde bărbatul nobil trebuie să de-a dovadă de înțelepciune, omenie
și respect față de oameni. În linii genelale, marele gânditor Confucius a pus fundamentul unei culturi unde considerau
că statutul trebuie creat după structura familiei unde: „Un suveran trebuie să fie un suveran, un demnitar să fie
demnitar, un tată să fie tată, un fiu să fie fiu”.
Cuvinte cheie: Confucius, respect, învățătură, confucianism, omenie, virtute.

Confucius sa născut în secolul VI înaintea erei noastre, a trăit în partea de nord a Chinei, a venit dintro familie veche și nobilă. Este cunoscut faptul că tatăl lui Confucius era un ofițer militar minor și că atunci
când avea un fiu, avea 70 de ani. Tatăl său a murit când Confucius avea 3 ani.
Mai târziu, Confucius a reamintit: “ Când aveam cincisprezece ani, m-am interesat doar să studiez’’.
Urmărirea cunoașterii a devenit scopul principal al întregii vieți a lui Confucius, care a fost împărțită,
după propria sa declarație, în etape care nu erau similare cu celelalte:
− Când aveam treizeci de ani, mi-am început viața;
− La patruzeci de ani am fost supărat;
− La cincizeci de ani își dădea seama de locul său în ordinea generală a lucrurilor;
− La șaizeci a învățat să nu se certe;
− Și acum la saptezeci de ani a fost în stare să călătorească liber prin viață fără să distrugă
fundamentele ei; .
Cea mai scurtă formulă a învățăturilor lui Confucius este cuprinsă în răspunsul său, adresat regelui
statului Qi cu privire la modul de guvernare a statului. Confucius a spus: “Un suveran ar trebui să fie un
suveran, un demnitar un demnitar, un tată un tată, un fiu un fiu.”
Inițială în învățăturile lui Confucius este concepția „cerului” si „ordonarea cerească”. Cerul este o
parte a naturii, dar și o putere spirituală care determină și natura și omul. După Confucius destinul omului
este determinat de cer. Cerul supraveghează mersul lucrurilor pe pamânt, are grijă de dreptate, este însuși
soarta. Viața și moartea sunt determinate de soartă, iar bogația și noblețea depind de cer.
Confucianismul este unul dintre principalele curente filosofice din China antică al cărui întemeietor a
fost Cun-Fu-tze sau (Confucius) socotit și primul filosof chinez. Confucianismul a fost învățătura eticopolitică, în centrul căreia se află problemele omului, a eticii și moralei, a vieții familiei și conducerii statului.
Îngrijorat de dezmembrarea societații, Confucius atrage atenția asupra educației omului în spiritul stimei și
respectării celor din jur față de societate. În etica sa socială personalitatea este personalitate nu „pentru sine”
ci pentru societate.
În legătură cu aceasta Confucius a elaborat concepția omului ideal - bărbatul nobil. Omul nobil trebuie
să dispună de așa calități ca înțelepciunea, omenia, respectul față de oameni. Aceste calități se realizează prin
credință și sinceritate.
Un rol deosebit în concepția „bărbatului nobil” îl joacă noțiunea „seao-ți”- adică respectul față de
părinți, de frații mai mari și, în genere, față de cei mai în vârstă. Bărbatul nobil este un om cu maniere
deosebite, un om care este un exemplu pentru toți.
După Confucius, comportarea unui bărbat nobil trebuie să se bazeze pe reciprocitate, omenie, care
sunt componentele legii dao. Legea dao trebuie să fie urmată de orișicare, cine vrea să fie împăcat cu sine
însăși, cu alți oameni și Universul- ceea ce înseamnă să fii fericit.
Morala chinezilor se bazează pe codul moral al marelui gânditor Confucius. Învățătura lui a fost
canonizată și s-a transformat în religie și apoi se transformă în biserică confucială care este fundamentală
pentru chinezi.
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Până la instaurarea socialismului în China confucianismul a fost ideologie de stat și regulile înaintate
de el pentru comportare au fost considerate oficiale. Acest cod moral este scris în cartea lui Confucius
“Analecte”.
Exemplul:1. Maestrul spune: „Un tânăr învățat trebuie mai întâi în familie să-și asculte parinții și apoi
în afară să-și respecte mai marii. Să fie cumpătat în ceea ce promite și cuvântul dat să și-l ție. Să iubească pe
toți, dar doar cei virtuoși aproape săi fie. ” Meditând asupra vorbelor spuse de marele gânditor Confucius,
putem afirma cu certitudine că familia are un rol esențial în educația copilului. Familia este nucleul în care
copilul se formează ca om. Nu degeaba se vorbește de cei “șapte ani de acasă”, aceștia fiind cei mai
importanți ani în care copiii învață principiile după care se vor ghida în viață.
Exemplul:2. Maestrul spune: “ Omul superior întăi făptuiește și apoi pe temeiul faptelor vorbește”.
Omul superior are înțelegerea întregului iar, omul inferior are înțelegerea doar a părții sale, de aici reiese că
omul superior înțelege ce este obiectul ca integritate în cazul societății, societatea ca un tot întreg, ceea ce-i
dă posibilitate să făptuiască diferit de cel ce vede doar o parte a societații.
Exemplul:3. Maestrul spune: „ Cel ce învață și nu gândește nimic nu dobândește. Pe cel ce nu învață și
doar gândește mare pericol îl pândește”. A învăța și a nu gândi este fără folos. A gândi și a nu învăța este
periculos. Învățătura este fundamentul intelectului. Dacă rădăcinile sunt bine înfipte atunci fructele vor fi
bune, adică dacă învățăm și trudim atunci vom avea rezultate, dacă nu atunci fructele și ramurile se vor usca.
Exemplul:4. Maestrul spune: “Bogația și onorurile de orice om sunt dorite. Dar nu se bucură de ele
dacă nu-s pe Calea Virtuții dobândite. De sărăcie și decădere orice om se ferește. Dar n-o să scape de ele
dacă nu în Virtute trăiește”. “Muncește pentru a deveni, nu pentru a dobândi.”(Elbert Hubbard). Scopul
muncii este să evoluezi, nu să dobândești, să lași lumea mai bună decât ai găsit-o, nu să treci prin ea doar ca
să culegi roadele muncii altora.
Exemplul:5. Maestrul spune: „Cel mai important lucru e să fii credincios și cuvântul dat să-ți respecți.
Să nu legi prietenie cu cei ce nu-s de aceeași valoare cu tine. Dacă greșești să nu te temi să-ți recunoști
greșeala și să te îndrepți”. Prin vorbele spuse de filosoful chinez Confucius înțelegem că nu există nimic mai
important decât să fii credincios, deoarece credința este capacitatea omului de a transforma fiecare faptă a sa
în trăire spirituală. A doua idee „Să nu legi prietenie cu cei ce nu-s de aceeasi valoare cu tine” ne sugereaza
că o prietenie adevărată trebuie creată corect prin crearea unor prieteni adevărați care sunt de aceeași valoare
cu tine și care te sprijină în încercarea de a-ți depăși limitele. O altă idee este despre a-ți recunoaște greșeala
deoarece o greșeală este valoroasă dacă faci patru lucruri cu ea: o recunoști, o accepți, înveți din ea și o uiți.
Dacă am generaliza regulile confucianismului am putea spune că:
Prima regulă, asemenea Decalogului, este ideatică și ține de atitudinea omului față de forțele
supranaturale. Ea poartă denumirea de Calea Cerului, având în vedere că în cultura chineza Cerul este forța
supremă, această regulă presupune că orișice om nobil trebuie să se conducă de normele stabilite de Cer,
astfel regulile Cerului să devină reguli de comportare în societate.
Regula a doua mai este numită și Regula de aur (Su) cere ca în comportarea sa oamenii să nu facă rău
la alții.
Următoarea regulă Jen (Omenia) cere ca fiecare dintre noi să respecte omul. Astfel spus, ceea ce îl
face pe om mai desavârșit, mai bun, este Omenia. Nu am greși cu nimic dacă am spune că Omenia este ceea
la ce se spune morală. Omenia în calitate de concept trebuie explicat. Confucius susținea că rădăcina
omeniei se află în respectul față de parinți. Morala este ceea ce intuim noi, că este bine sau este rău. În
idealurile confuciene, omenia reprezintă expresia interioară a perfecțiunii.
Regula Li( Buna-Cuviința) exprimă atitudinea exterioară a omului nobil față de ceilalți, ceea ce
presupune corectitudine, credință.
Un șir de reguli în codul moral al lui Confucius sunt dedicate ordinii sociale, forma ei paternalistă
conține cinci principii:
1. Relația tată-fiu (Fiul trebuie să respecte tatăl. Tatăl să arate bunătate)
2. Relația frate mare-frate mic (Fratele mai tânăr sa fie modest, cel vârstnic să fie blând)
3. Relația soț-soție (Soția trebuie să arate supunere soțului. Soțul să aibă o comportare corectă).
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4. Relația batrâni-tineri (Tinerii trebuie să respecte batrânii, iar batrânii să fie generoși)
5. Relația conducător-supus (Supusul trebuie să fie credincios conducătorului. Conducătorul
trebuie să arate bunavoință față de supuși)
Confucius susținea ideea formării unei societați paternaliste, societate care se bazează pe regulile unei
familii bune, familii alese, unde tatăl este tată, iar fiul este fiu.
În anii socialismului în China se introduc alte norme de conduită, care se bazează pe relația individstat, în care statul este principal, totul se supune intereselor societații. La 4 martie 2006 secretarul general al
partidului comunist din China, Președintele Republicii Populare Chineze, Hu Jintao a elaborat codul moral,
sau codul de comportare cu denumirea:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opt virtuții și opt vicii
Iubește Patria, nu-i dăuna Ei.
Slujește poporului, niciodată nu-l trăda.
Urmează stiința, nu fi ignorant.
Fii stăruitor, nu leneș.
Fii receptiv, ajută-l pe fiecare, nu te îmbogați din contul altora.
Fii onest și decent, nu încălca principiile pentru bogație.
Fii disciplinat, acționează în cadrul legii, nu- haosului și nelegiurilor.
Trăiește simplu, muncește stăruitor, nu trândăvi în confort și plăceri.

Virtutea devine o noțiune centrală a omului spre perfecțiune și excelență. Între virtute și viciu există o
mare deosebire: Platon propune mai multe definiții ale virtuții menționând faptul că omul virtuos tinde să
însușească lucrurile bune, deoarece “virtutea” nu e altceva decât binele.
Virtuțiile se pot transforma ușor în vicii. În general viciul se poate referi la un defect, o trăsătură de
caracter negativă. Opusul viciului este virtutea, de aceea să ne păstrăm virtutea într-o lume plină de vicii.
Cele 8 reguli a lui Hu Jintao sunt regulile colectiviste, omul trebuie în activitatea sa, în gândurile sale
să aibă în vedere în primul rând interesele sociale, interesele statului, el este parte a unui întreg și trebuie să
slujească acestui întreg.
Ca o concluzie generală pot afirma că Confucius era unul din acei folosofi, care aspirau la salvarea
unei țări, prin sfaturile și învățăturile pe care le dădea. Spre deosebire de ceilalți, care și-au găsit calea în
cunoaștere, Confucius s-a inspirat din trecut, prin care încerca să-l transforme în realitate. În general
Confucius atrage atenția asupra educației omului în spiritul stimei și al respectării celor din jur.
Filosofia lui Confucius pornea de la principiul că omul, fiind o părticică din întrega natură, are in sine
însușirile generale ale naturii, ale legii dao: ordine, dreptate, bunătate, sinceritate. De aceea este suficient ca
omul să fie instruit, educat pentru a se perfecționa. Perfecționarea se face prin exemplul înaintașilor. După
exemplul acestora, copiii trebuie să aibă un respect desăvârșit față de părinți, ce cetățenii să respecte statul,
cei vii să respecte pe cei morți, împăratul să respecte pe supușii săi.
Momentul apariției lui Confucius pe scena istorică, în secolul al VI-lea înainte de Hristos, a însemnat
debutul unei tradiții filosofice care a dominat cultura chineză sute de ani, unde învățăturile sale au contribuit
la dezvoltarea mondială a societății.
Prin intermediul învățăturii sale, filosoful chinez Confucius a susținut ideea că: “A învăța și a nu
gândi este fără folos. A gândi și a nu învăța este periculos”, ceea ce rînseamnă că oamenii devin mai buni
prin educație. Astfel, a creat o școală prin care își provoca elevii să devină oameni superiori.
Chiar și noi, cei de astăzi, suntem încă studenții lui Confucius, pentru că avem încă atât de multe de
învățat pentru a fi mai buni. Învățătura lui Confucius este pe cât de vastă pe atât de profundă. Multe
concepte ale lui au o semnificație actuală și în zilele noastre. O mulțime de aforisme din Analecte au devenit
proverbe des folosite, de exemplu „Greșelile pe care le săvârșești te arată ce fel de om esti. Dacă știi să
cântărești greșelile pentru fiecare, afli câtă omenie acela are”.
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ASPECTE GENERALE PRIVIND NEDEMNITATEA SUCCESORALĂ
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Abstract: Pentru ca succesorul să poată accede la bunurile care i-au fost lăsate ca moştenire, trebuie să
întrunească calitatea de fi demn. Nedemnitatea succesorală nu este nimic altceva decât o sancţiune prevăzut de
legislaţia Republicii Moldova aplicată persoanelor care au săvârşit careva fapte amorale contra ultimei voinţe a
defunctului. Aceasta, la rândul său, poate fi aplicată doar în anumite circumstanţe care sunt expres prevăzute de
legislaţia naţională, astfel producând efecte juridice. Aceste efecte juridice pot fi atribuite doar autorului faptei. De
asemenea, nedemnitatea moştenitorilor poate fi invocată la cererea persoanelor interesate, dar acest fapt va fi stabilit
doar printr-o hotărâre definitivă a instanţei de judecată.
Cuvinte cheie: nedemnitate succesorală, moştenitor, succesiune, sancţiune civilă.

Introducere
Condiţiile indispensabile pentru a moşteni sunt capacitatea şi vocaţia succesorală. Însă, printre toate
acestea apare şi o condiţie „negativă” care poate lipsi persoana de capacitate succesorală, şi anume declararea
acestuia ca fiind „nedemn”. Pentru ca moştenitorul să poată fi chemat la succesiune, nu este suficient doar să
întrunească numai cele două condiţii pozitive care sunt enumerate mai sus (să aibă capacitate succesorală şi
vocaţie succesorală), este important ca acesta să fie demn de a moşteni. Nedemnitatea succesorală constă în
căderea de drept a unei persoane din dreptul de a prelua o anumită moştenire, inclusiv rezerva la care ar fi
avut dreptul din această moştenire, deoarece s-a făcut vinovat de o faptă gravă faţă de defunct. Nedemnitatea
succesorală reprezintă o sancţiune, deoarece înglobează realizarea vocaţiei succesorale în anumite cazuri.
Aceasta poate fi aplicată numai în cazul săvârşirii faptelor expres determinate de legislaţia Republicii
Moldova, norma dată având un caracter imperativ.
Metodologie
La realizarea studiului temei respective au fost aplicate metodele analizei, deducției și investigației
științifice. În procesul cercetării am operat cu materiale teoretico-practice din domeniul dreptului civil şi
dreptului succesoral, printre care sunt actele normative naţionale care au menirea de a reglementa
moştenirea.
Potrivit dicţionarului juridic, nedemnitatea succesorală este o sancţiune civilă în virtutea căreia
moştenitorul legal care s-a făcut vinovat de o culpă gravă faţă de defunct sau faţă de memoria acestuia este
decăzut, cu efect retroactiv, din dreptul de a-l moşteni [9].
Conform opiniei autorului Dumitru Macovei, nedemnitatea sau nevrednicia succesorală constă în
decăderea cu efect retroactiv, a unui moştenitor legal – şi a descendenţilor acestuia care ar veni la succesiune
prin reprezentare – care s-a făcut vinovat faţă de cuius sau faţă de memoria acestuia, de o faptă gravă din
dreptul de-al moşteni, chiar dacă ar fi fost moştenitor rezervatari, prin nedemnitate, pierde şi dreptul la
rezerva succesorală [11, p.28-29].
Alţi autori, precum Anica Merişescu şi Nicolae Deaconu, menţionează faptul că nedemnitatea
succesorală este decăderea moştenitorului legal din dreptul de a moşteni în cazul în care s-a făcut vinovat de
săvârşirea unor fapte grave faţă de defunct sau faţă de memoria acestuia [12, p.16].
Astfel, Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie efectuează o explicaţie logico-juridică a acestei
condiţii esenţiale, menţionând că „decăderea din dreptul la succesiune constituie o sancţiune care constă în
impedimentul realizării vocaţiei succesorale a anumitor persoane, care au săvârşit infracţiuni intenţionate
împotriva celui ce a lăsat moştenirea sau o faptă amorală împotriva ultimei voinţe a celui ce a lăsat
moştenirea, exprimate în testament. Sancţiunea nedemnităţii poate fi aplicată moştenitorilor legali, inclusiv
moştenitorilor rezervatari şi moştenitorilor testamentari” [8, pct.7].
Însă, în opinia autorului, nedemnitatea succesorală reprezintă calitatea pe care o poate dobândi o
persoană pentru săvârşirea unei fapte amorale prevăzută de legislaţia Republicii Moldova, împotriva
defunctului, astfel fiind înlăturată de la succesiune.
Nedemnitatea îşi are originea în instituţia romană a exheredării [10]. În materia succesiunilor, în
dreptul privat roman, această exheredare reprezintă o variantă a succesiunii testamentare. Exheredarea sau
dezmoştenirea reprezintă ultima voinţă a testatorului prin care înlătură de la succesiune unul sau mai mulţi
moştenitori legali.
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Codul Civil al R. Moldova din anul 1964 nu prevedea noțiunea de „nedemnitate succesorală”, dar în
art. 565 stipula că [6, art.565]:
 nu au dreptul de a succede nici ca moştenitori legali şi nici ca moştenitori testamentari
cetăţenii, care prin actele lor nelegale, îndreptate împotriva celui ce a lăsat moştenirea, împotriva
vrunuia din moştenitorii lui sau împotriva înfăptuitorii ultimei lui voinţe, exprimate în testament, au
contribuit la chemarea lor la succesiune, dacă aceste împrejurări au fost confirmate pe cale
judecătorească.
 Nu pot veni la succesiune ca moştenitori legali părinţii după copiii în privinţa cărora ei au
fost decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu au fost repuşi în aceste drepturi pînă în momentul
deschiderii succesiunii, precum şi părinţii şi copiii majori, care s-au sustras cu rea voinţă de a-şi
îndeplini obligaţiile prevăzute prin lege de a-l întreţine pe cel ce a lăsat moştenirea, dacă aceste
împrejurări au fost confirmate pe cale judecătorească.
Nedemnitatea succesorală, ca sancțiune civilă, are următoarele trăsături:
 se aplică săvârşirii faptelor expres şi limitativ prevăzute de lege [7, p.41], orice altă faptă
săvârşită, dar care nu este reglementată de lege, nu poate lipsi de capacitate succesorală. Fiind o
sancţiune civilă care operează în strictă conformitate cu legislaţia, face ca succesorul vinovat,
sau făptaşul, să fie înlăturat de la moştenire.
 operează numai în temeiul hotărârii instanţei de judecată prin care se constată circumstanţa
care constituie temeiul nedemnităţii [7, p.41];
 nedemnul trebuie să fi săvârşit faptele cu discernământ [2, p.57], deoarece nu este considerat
nedemn persoana care este lipsită de discernământ.
 nedemnitatea nu va putea fi invocată decât după deschiderea succesiunii celui faţă de care au
fost comise faptele nedemne [13, p.57]. Moştenitorul care este considerat nedemn, nu poate
invoca de sinestătător acest lucru, ci doar la solicitarea persoanelor interesate şi doar după
deschiderea succesiunii. Nedemnitatea succesorală poate fi invocată de orice persoană
interesată, comoştenitorii chemaţi la moştenire împreună cu nedemnul, care vor beneficia de
dreptul de acrescământ în cazul în care nedemnul este înlăturat de la moştenire; de moştenitorii
subsecvenţi, care vor culege ei moştenirea în locul nedemnului; de donatarii sau legatarii
gratificaţi de defunct peste limitele cotităţii disponibile, care au interesul de al înlătura pe
nedemnul care ar putea cere, reducţiunea libertăţilor excesive; de instanţa de judecată din oficiu;
şi chiar de cel nedemn [13, p.25].
 fiind o sancţiune se aplică şi produce efecte doar în privinţa autorului faptei. Faţă de alte
persoane chemate de lege la moştenirea defunctului în nume propriu sau prin reprezentare, ea
poate produce efecte numai în mod excepțional [5, p.164].
Până la data de 01.03.2019, Codul Civil al Republicii Moldova prevedea în art. 1434 următoarele
temeiuri ale nedemnităţii succesorale [5, art.1434]:
Nu poate fi succesor testamentar sau legal persona care:
 a comis intenţionat o infracţiune sau o faptă amorală împotriva ultimei voinţe, exprimate în
testament, a celui ce a lăsat moştenirea dacă aceste circumstanţe sunt constatate de instanţa de
judecată. Aceasta explică faptul că va fi nedemnă să moştenească, atât în calitate de moştenitor
legal, cât şi în calitate de moştenitor testamentar, persoana care a săvârşit intenţionat o
infracţiune împotriva celui care lasă moştenirea sau o faptă amorală împotriva ultimei voinţe a
celui care lasă moştenirea, exprimată în testament. Toate aceste circumstanţe urmează a fi
considerate drept temei pentru declararea nedemnităţii succesorale, doar prin hotărârea
definitive a instanţei de judecată.
 a pus intenţionat piedici în calea realizării ultimei voinţe a celui ce a lăsat moştenirea şi a
contribuit astfel la chemarea sa la succesiune ori a persoanelor apropiate sau la majorarea
cotei succesorale ale tuturor acestora. Acest aliniat explică că vor fi nedemne de a moşteni,
persoanele care, intenţionat, au împiedicat realizarea ultimei voinţe a celui care lasă moştenirea,
care au sugerat celui care lasă moştenirea să facă o diferenţă în favoarea lor sau să mărească
cota succesorală a acestora sau a rudelor acestora. La fel, vor fi nedemne şi moştenitorii care au
tăinuit testamentul celui care lasă moştenirea sau i-au constrâns pe ceilalţi moştenitori să
renunţe la drepturile lor succesorale, în favoarea lor sau a persoanelor apropriate.
 nu pot fi succesori legali ai copiilor lor părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti care, la data
deschiderii succesiunii, nu sînt restabiliţi în aceste drepturi şi nici părinţii (adoptatorii) şi copiii
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maturi (inclusiv cei adoptaţi) care s-au eschivat cu rea-credinţă de la executarea obligaţiei de
întreţinere a celui ce a lăsat moştenirea dacă această circumstanţă este constatată de instanţa
de judecată.
Legea nr. 133 din 15.11.2018 cu privire la modernizarea Codului Civil şi modificarea unor acte
legislative reglementează noi temeiuri de nedemnitate, consfinţite în art. 2169 Codul Civil al Republicii
Moldova [5, art.2169].
Astfel, o persoană este exclusă de la moștenire în următoarele cazuri:
 dacă l-a omorât pe cel care a lăsat moștenirea sau a săvârșit o tentativă de a-l omorî;
 dacă intenționat și ilegal l-a împiedicat pe cel care a lăsat moștenirea să întocmească sau să
revoce o dispoziție testamentară;
 dacă prin dol sau violență l-a determinat pe cel care a lăsat moștenirea să întocmească sau
să revoce o dispoziție testamentară;
 dacă în mod intenționat și ilegal a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat o dispoziție
testamentară a celui care a lăsat moștenirea;
 părintele care a fost decăzut din drepturile părintești în privința copilului nu poate fi
moștenitor legal al acelui copil.
Dobândirea moştenirii de către un moştenitor nedemn poate fi anulată. Acest fapt este consfinţit în art.
2170 al Codului Civil. Lipsirea de dreptul de moștenire a persoanei nedemne se face prin anularea dobândirii
moștenirii de către aceasta. Se poate cere anularea dobândirii moștenirii numai după deschiderea moștenirii.
În cazul moștenitorului subsecvent, anularea poate fi făcută imediat după devoluțiunea moștenirii către
moștenitorul prealabil [5, art.2170].
Totodată, moştenitorului i se poate înlătura calitatea de a fi „nedemn” numai în cazul în care cel care a
lăsat moştenirea a fost la curent cu nevrednicia moştenitorului, dar nu a întocmit un testament sau cel puţin
nu la modificat, chiar dacă putea să o facă.
O dată cu declararea moştenitorului ca fiind nedemn de succesiune, se produc un şir de efecte juridice.
Acestea, la rândul său, pot fi atribuite doar autorului faptei.
Efectele nedemnității succesorale, la fel au survenit modificări, odată cu adoptarea Legii nr. 133/2018
(Tabelul 1).
Efectele juridice ale nedemnităţii succesorale, până la
modificarea Codului Civil:
 Dacă, după primirea succesiunii, este declarată de
instanța de judecată ca succesor nedemn, persoana
este obligată să restituie tot ceea ce a primit ca
moștenire, inclusiv fructele obţinute. Constatarea
nedemnităţii face ca nedemnul să devină total străin
de moştenire, titlul său de moştenitor fiind retroactiv
desfiinţat. Persoana declarată nedemnă va trebui să
restituie tot ce a primit în calitate de moştenitor de la
persoana faţă de care s-a făcut vinovat, inclusiv
fructele şi veniturile percepute din momentul
deschiderii moştenirii şi nu de la data constatării
nedemnităţii. În cazul în care persoana nedemnă a
plătit anumite datorii ale moştenirii din propriul său
patrimoniu, el are dreptul să pretindă restituirea
sumelor pe care le-a plătit. Persoana nedemnă trebuie
despăgubită pentru anumite cheltuieli, în cazul în
care le-a avut, efectuate asupra bunurile moştenirii în
perioada în care i-au aparţinut.

Tabelul 1. Efectele nedemnității succesorale
Efectele juridice ale nedemnităţii succesorale,
după modificarea Codului Civil:
 în cazul declarării moștenitorului nedemn,
se consideră că devoluțiunea în folosul lui
nu a avut loc. Moștenitorului nedemn i se
aplică dispozițiile legale privind posesorul
masei succesorale.
 în locul moștenitorului nedemn vin la
moștenire cei care ar fi moștenit dacă
moștenitorul nedemn era decedat la data
deschiderii moștenirii. Se consideră că
devoluțiunea în folosul celor care vin în
loc s-a produs la momentul deschiderii
moștenirii.

Autorul român, Dan Chirca, clasifică efectele juridice ale nedemnităţii juridice în 3 clase [3, p.29]:
 în raport cu ceilalţi moştenitori; aici nedemnul este obligat să restituie toate bunurile pe care
le-a dobândit conform succesiunii. Se recurge la aceste acţiuni din motiv că moştenitorul
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nedemn se prezumă a fi de rea-credinţă, respectiv aici se naşte obligaţia acestuia de-a
întoarce tot ce a avut în posesie până acum.
 în raport cu terţii; dacă în perioada dintre deschiderea succesiunii şi cea de constatare a
nedemnităţii succesorale, moştenitorul nedemn, a semnat diverse acte juridice cu alte
persoane, care se referă la bunurile succesorale; actele de conservare şi administrare nu se
vor anula, dacă acestea nu contravin intereselor altor succesori; actele de dispoziţie asupra
bunurilor dobândite prin succesiune, făcute de către nedemn, nu se vor anula în cazul în care
actul de înstrăinare a fost încheiat cu privire la un bun mobil corporal şi dobânditorul a fost
de bună-credinţă. Actele de dispoziţie asupra bunurilor imobile nu se vor anula cu condiţia
ca persoana terţă să fie de bună credinţă şi să demonstreze circumstanţele necesare.
 în raport cu descendenţii nedemnului; În cazul în care însă descendenţii nedemnului vin la
moştenire în nume propriu şi nu prin reprezentare, ei au dreptul de a moşteni pe ascendentul
ascendentului lor [11, p.123].
Concluzie
O dată studiind noţiunea de „moştenire” este foarte important de a cunoaşte şi caracterele de bază ale
acesteia. Una dintre caracterele de bază este nedemnitatea succesorală. În general cuvântul „nedemn”
presupune a nu merita ceva, în cazul nostru, de a nu merita calitatea de succesor. Aceast fapt survine în
momentul în care unul dintre moştenitor săvârşeşte anumite fapte amorale împotriva ultimei voinţe a
defunctului. Nedemnitatea succesorală are caracter de pedeapsă civilă şi se bazează pe motive de moralitate
publică, neputându-se admite ca o persoană vinovată de fapte grave faţă de alta să o moştenească. Astfel, se
asigură faptul că persoana nedemnă, într-un fel sau altul, răspunde pentru faptele săvârşite. Este foarte
important ca această calitate a nedemnităţii succesorale să se bazeze pe trăsăturile esenţiale reglementate de
legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Consider că lipsa acestei calităţi din dreptul succesoral, ar aduce
moştenitorii la săvârşirea unor fapte oribile. La fel, consider că circumstanţele în care se atestă nedemnitatea
succesorală conform art. 2169 nu sunt suficiente, deoarece ar fi mult mai favorabil de determinat un cerc mai
larg de cauze pentru a stopa în întregime existent în viaţa de zi cu zi a acestei definiţii.
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E-DEMOCRAȚIE. DEMOCRAȚIE DIGITALĂ
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Abstract: În perioada actuală tot mai puternic se manifestă insuficiența sistemului democratic actual de a
reprezinta toate categoriile sociale, tot mai des situația democratică relativ benefică derapează spre o situație
defectuoasă. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, s-a creat un mediu absolut prielnic pentru realizarea
unui nou model de organizare statală și anume trecerea de la o democrație reprezentativă la o democrație participativă
în domeniul on-line. Care sunt instrumentele și de ce E-Democrația este un model după care ar trebui sa se organizeze
societatea modernă se va comunica în prezentul articol
Cuvinte cheie: E-Democrația, democrație, societate modernă, democrație participativă, democrație
reprezentativă

Ce este E-Democrația?
E-Democrația, cunoscută ca și Democrație digitala sau Internet Democrație, înglobeaza tehnologiile
informaționale și de comunicare a secololui 21 pentru promovarea valorilor democratice. Totodată este o
formă de guvernământ prin intermediul căreia fiecare cetățean adult este eligibil să participe într-o măsură
egală în propunerea, elaborarea și crearea legilor. E-Democrația presupune condiții de ordin social,
economic și cultural favorabile unei practici de auto-determinare politică, fiecare individ nefiind expus la
acțiunea opresiunii și constrângerii.
Care sunt obiectivele E-Democrației?
Răspândirea informației prin intermediul internetului a încurajat libertatea și dezvoltarea umană.
Internetul este folosit pentru promovarea drepturilor omului, ce include libertatea exprimarii, manifestării
religioase, adunării pașnice, dreptului la informație și educație – ceea ce în sens direct sprijină și ajută
organizarea democratică. Așadar prin intermediul unei promovări digitale, e-democrația pune drepturile
omului în centrul unei societăți.
Internetul are un număr considerabil de trăsături ce ne permite sa ne gândim despre acesta ca despre un
mediu democratic. În forma actuală democrația este una reprezentativă, ce se manifestă printr-o alegere din
partea societații a unor reprezentanți care ar elabora legi și politici. Aceasta nu este o democrație directă, în
care oamenii ar putea determina situația politică neocolit.
Care este efectul E-Democrației?
E-democrația oferă un acces sporit comunității electronice asupra proceselor și alegerilor politice.
Dezvoltarea e-democrației este legată de factori interni complexi, cum ar fi normele politice și presiunile
cetățenilor și, în general, de modelul particular al democrației implementate. E-democrația este, prin urmare,
puternic influențată de factorii interni ai unei țări și de factorii externi ai teoriei inovatoare și difuzării
acesteia. În această nouă generație, în care internetul și rețelele guvernează viața de zi cu zi a fiecăruia, este
mai convenabil ca oamenii să fie informați despre guvern și politicile prin această formă de comunicare.
Care sunt cerințele pentru E-Democrație?
E-Democrația este posibilă printr-o relevanță înaltă a participării, construcția socială a incluziunii,
sensibilitatea la individ și flexibilitatea participării. Internetul oferă un sentiment de relevanță în participare,
permițând vocea fiecăruia să fie ascultată și exprimată. O structură de incluziune socială este furnizată și
printr-o mare varietate de site-uri internet, grupuri și rețele sociale, toate reprezentând puncte de vedere și
idei diferite. Sensibilitatea față de nevoile individului se realizează prin capacitatea de a exprima opinia
individuală în mod public și rapid. În cele din urmă, Internetul este un domeniu extrem de flexibil de
participare; este ieftin și disponibil pe scară largă pentru public. Prin aceste patru direcții, e-Democrația și
implementarea internetului pot juca un rol activ în schimbarea societății.
Procesul e-democratic este împiedicat de decalajul digital dintre participanții activi și cei care nu
participă la comunitățile electronice. Avocații e-democrației pot susține mișcările guvernului pentru a
elimina acest decalaj. Diferența dintre e-guvernare și e-democrație între lumile dezvoltate și cele în curs de
dezvoltare a fost atribuită decalajului digital. Obiecțiile practice includ discrepanța digitală dintre cei cu
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acces și cei fără, precum și costul de oportunitate al cheltuielilor privind inovațiile în domeniul edemocrației. Există, de asemenea, scepticismul cu privire la impactul pe care îl pot avea prin participarea
online.
Guvernul trebuie să fie în măsură să garanteze că comunicațiile online sunt sigure și că nu încalcă
confidențialitatea cetățenilor. Acest lucru este deosebit de important atunci când se analizează votul
electronic. Un sistem de vot electoral este mult mai complex decât alte sisteme de tranzacții electronice, iar
mecanismele de autentificare utilizate trebuie să poată împiedica riglarea voturilor sau amenințarea de
rigidizare. Aceasta poate include utilizarea de carduri inteligente care să permită verificarea identității
alegătorului, asigurând, în același timp, confidențialitatea votului exprimat. Votarea electronică în Estonia
este un exemplu de metodă de cucerire a problemei identității de confidențialitate inerente sistemelor de vot
pe internet. Cu toate acestea, obiectivul ar trebui să fie acela de a asigura echivalența cu securitatea și
confidențialitatea sistemelor manuale actuale.
Pentru a atrage oamenii să se implice în consultări și discuții on-line, guvernul trebuie să răspundă
oamenilor și să demonstreze în mod activ că există o relație între angajamentul cetățeanului și rezultatul
politicii. De asemenea, este important ca oamenii să se poată implica în proces, într-un timp și în locul care
este convenabil pentru ei, dar și atunci când opiniile lor vor conta. Guvernul va trebui să se asigure că
structurile există pentru a face față participării crescute.
Pentru a se asigura că problemele sunt dezbătute într-un mod democratic, incluziv, tolerant și productiv,
rolul pe care îl pot juca intermediarii și organizațiile reprezentative ar trebui să fie luat în considerare. Pentru
a consolida eficacitatea drepturilor legale existente privind accesul la informațiile deținute de autoritățile
publice, cetățenii ar trebui să aibă dreptul la o deliberare publică și o moderare eficientă.
Care sunt metodele de interacțiune în E-Democrație?
E-democrația este utilizarea tehnologiilor și strategiilor de informare și comunicare în procesele politice
și de guvernare. E-democrația are potențialul de a depăși compromisul tradițional între mărimea grupului
care participă la procesul democratic și profunzimea exprimării voinței (a se vedea figura). În mod
tradițional, mărimea mare a grupului a fost realizată cu vot simplu, în timp ce profunzimea expresiei voinței
a fost limitată la opțiuni predefinite (ceea ce este pe buletinul de vot), în timp ce adâncimea voinței a fost
atinsă prin limitarea numărului de participanți prin democrația reprezentativă ). Revoluția social media Web
2.0 a demonstrat că atît dimensiunile mari ale grupurilor, cît și profunzimea voinței vor fi exprimate, dar
expresiile voinței în mass-media sociale nu sunt structurate și este dificil (adesea subiectiv) să le înțeleagă
(vezi tabelul). Noile tehnici de prelucrare a informațiilor, inclusiv analizele big data și webul semantic, au
arătat modalități de a utiliza aceste posibilități pentru implementarea viitoarelor forme de e-democrație.
Deocamdată, procesul de e-democrație se realizează prin tehnologii cum ar fi liste de trimiteri electronice,
rețele peer-to-peer, programe de colaborare, wiki-uri, forumuri pe Internet și bloguri.

Care sunt punctele slabe a E-Democrației?
Tehnologiile informaționale și de comunicații pot fi folosite atât în scopuri democratice, cât și
antidemocratice (de exemplu, atât controlul coercitiv cât și participarea pot fi stimulate de tehnologia
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digitală) . Lucrarea lui George Orwell „1984” este un exemplu al unei utilizări anti-democratice a
tehnologiei.
Totodată se constată ca e-democrația înnafara unui control riguros ar oferi potențialul guvernării directe
de a tinde spre polarizarea opiniilor, a populismului și a demagogiei.
Într-o națiune cu cenzură guvernamentală gravă, e-democrația nu poate fi utilizată în măsura sa.
Guvernele implementează adesea represiuni pe internet în timpul protestelor politice răspândite. În Orientul
Mijlociu, în 2011, de exemplu, cazurile multiple de întreruperi pe internet au fost numite "Arab Crackdown
Net". Lista țărilor care au fost raportate că au inițiat blocarea internetului este una lungă. Libia, Egipt,
Bahrain, Siria, Iran și Yemen sunt toate țările ale căror lideri au pus în aplicare cenzura completă a
internetului ca răspuns la multitudinea de demonstrații pro-democratice din țările respective. Aceste blocări
au fost în primul rând puse în aplicare pentru a preveni scurgerea de filme de pe telefonul mobil care
conțineau imagini ale represiunii guvernamentale violente împotriva protestatarilor.
Care sunt modele reale de implementare a E-Democrației?
Trecerea radicală de la guvernul reprezentativ la democrația directă mediată de internet nu este
probabilă. Cu toate acestea, susținătorii consideră că un "model hibrid" care folosește internetul pentru a
permite o mai mare transparență guvernamentală și participarea comunității la luarea deciziilor este la
orizont. Alegerea comisiei, deciziile locale ale orașelor și ale orașelor, deciziile centrate pe oameni ar fi mai
ușor de facilitat. Principiile democrației nu se schimbă atât de mult ca și instrumentele utilizate pentru a le
susține. E-democrația nu ar fi un mijloc de punere în aplicare a democrației directe, ci mai degrabă un
instrument care să permită o democrație mai participativă, așa cum există acum.
Democrația virtuală este un sistem politic global în care oamenii din toate speciile și rasele inteligente
se adună pentru a propune și a vota legi pe forumuri de internet cum ar fi virtual-democracy.org și
democratie-atlanta.org
Acest sistem a fost redescoperit de către Lucian Ilea în ianuarie 2016, când a creat un site web cu 9
domenii și 63 subdomeniri care prezintă prezentări ale sistemului de Democrație Virtuală în limbile română
și engleză pe democratie-virtuala.com și atlantia.online cu forumurile de vot propriu-zis găsite pe
democratie-atlanta.org și virtual-democracy.org. Pentru a atrage oameni există secțiuni dedicate muzicii și
filmului pe muzica.space, poze de pe e-world.site și un magazin on-line de calculatoare găsit la ihl.space și
ihl -data.com
Site-urile au funcționat timp de 2 ani între ianuarie 2016 și noiembrie 2017.
Susținătorii e-democrației prevăd uneori o tranziție de la o democrație reprezentativă la o democrație
directă realizată prin mijloace tehnologice și văd această tranziție ca un scop final al e-democrației. Într-o
democrație directă electronică (EDD) (cunoscută și sub numele de guvernare open source sau e-democrație
în colaborare), oamenii sunt implicați direct în funcția legislativă prin mijloace electronice. Cetățenii votează
electronic prin legislație, scriu noi legi și recunosc reprezentanții (dacă se păstrează reprezentanți).
Tehnologia pentru susținerea EDD a fost studiată și dezvoltată la Institutul de Tehnologie din Florida,
unde tehnologia este utilizată împreună cu organizațiile studențești. Numeroase alte proiecte de dezvoltare
software sunt in curs de desfasurare, impreuna cu multe proiecte de sustinere si conexe. Mai multe dintre
aceste proiecte colaborează acum pe o arhitectură transfrontalieră, sub umbrela proiectului Metagovernment.
EDD ca sistem nu este implementat pe deplin într-un guvern politic oriunde în lume, deși se formează în
prezent mai multe inițiative. Ross Perot a fost un avocat proeminent al EDD atunci când a susținut
"primăriile electronice" în timpul campaniilor sale prezidențiale din 1992 și 1996 în Statele Unite. Elveția,
deja parțial guvernată de democrația directă, face progrese către un astfel de sistem. Senatorul On-Line, un
partid politic australian înființat în 2007, propune instituirea unui sistem EDD, astfel încât australienii să
poată decide în ce mod senatorii votează fiecare proiect de lege. O inițiativă similară a fost înființată în 2002
în Suedia, unde partidul Direktdemokraterna, care funcționează pentru parlamentul suedez, oferă membrilor
săi puterea de a decide acțiunile partidului asupra tuturor sau anumitor domenii de decizie sau de a utiliza un
proxy cu rechemare imediată pentru unul sau mai multe domenii.
Democrația lichidă sau democrația directă cu proxy delegat ar permite cetățenilor să aleagă un proxy să
voteze în numele lor, păstrând în același timp dreptul de a-și împărtăși propriul vot asupra legislației. Votarea
și numirea proxy-urilor ar putea fi efectuate electronic. Luând în continuare acest lucru, proxy-urile ar putea
forma lanțuri proxy, în care dacă A numește B și B numește C și nici A și B nu votează asupra unui proiect
de lege, ci C, votul C va conta pentru toți cei trei. Cetățenii ar putea, de asemenea, să-și clasifice proxy-urile
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în ordinea preferinței, astfel încât, dacă proxy-ul lor de alegere nu reușește să voteze, votul lor poate fi
exprimat prin proxy-ul lor de a doua alegere.
O formă propusă de e-democrație este ”wikidemocracy”, cu un legislator guvernamental al cărui cod de
legi era un wiki editabil, cum ar fi Wikipedia. J Manuel Feliz-Teixeira crede că avem resurse astăzi pentru a
implementa wikidemocracy. El prevede și un sistem wiki în care ar exista trei aripi de roluri legislative,
executive și judecătorești pentru care fiecare cetățean ar putea avea o voce cu acces liber la wiki și o
identitate personală pentru a reforma continuu politicile până în ultima zi a lunii decembrie. Avantajele
wikidemocrației includ un sistem fără costuri prin înlăturarea alegerilor, lipsa parlamentului sau a
reprezentanților, deoarece cetățenii se reprezintă în mod direct și cu ușurința de acces la opinie.
Wikidemocrația este folosită și pentru a reprezenta instanțe mai limitate ale e-democrației, cum ar fi în
Argentina, în august 2011, în care dosarele de votare ale alegerilor prezidențiale au fost puse la dispoziția
publicului în formă on-line, pentru verificare. Termenul a fost, de asemenea, folosit într-un mod mai general
pentru a se referi la valorile și mediile democratice oferite de wiki.
Unii din Finlanda au întreprins recent un experiment în wikidemocracy prin crearea unui ”program de
guvernare umbră” pe Internet, în esență o compilație a viziunilor și aspirațiilor politice ale diferitelor grupuri
din Finlanda, pe un wiki.
Referințe:
1. Andrew Chadwick, ”E-democracy political science”, 2018, articol în Eciclopedia Britannica, mod de
acces https://www.britannica.com/topic/e-democracy
2. John Richardson & Jed Emerson, ”eDemocracy: An Emerging Force for Change Mapping the
ecosystem
for
impact
and
investment”
2018
mod
de
acces
https://ssir.org/articles/entry/edemocracy_an_emerging_force_for_change
3. Martin Hilbert ”The Maturing Concept of e-democracy: From e-Voting and Online Consultations, to
Democratic Value Out of Jumbled Online Chatter” mod de acces http://martinhilbert.net/edemocracyHilbertJITP.pdf

555

NECESITATEA DE A FI VIRTUOS
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Abstract: Virtutea este inclinaţia omului de a proceda în majoritatea cazurilor într-un mod cît mai corect, ea
este o parte importantă a concepţiei despre lume a fiecărui individ, în baza virtuţii sau lipsei ei acţionăm în lume. Ea
este vocea, cu rădăcinii adînci ce ajung la esenţa fiinţei noastre şi ne permite să comunicăm cu ea, prin faptul că
instantaneu ne face să diferenţiem binele de rau. Ascultarea de aceastş voce are rezultatul unui ghid, care indică calea
corectă care să o urmam, neascultarea duce la coruperea fiinţei, suferinţa şi un dezastru iminent.
Cuvinte cheie: Suferinţă, Virtute, Voce, Ghid, Cale, Corect, Decent.

Conform dicţionarul explicativ al limbii române Virtutea este însuşire dominantă a caracterului, care îl
face mai bun pe individul uman, din punct de vedere moral, intelectual sau al unui tip specific de activitate;
integritate morală. Înclinaţie spre un anumit fel de fapte morale; calitate morală.
Am ales această tema ca subiect al acestei prezentări deoarece, virtutea, moralitatea nu sunt un obiect
de studiu, ele sunt fundamentele, bazele pe care toate celelante obiecte de studii se sprijină. Virtutea este o
parte semnificativă a concepţiei proprii despre lume, virtutea este un set de idei, idealuri care ne indică felul
corect de a fi şi de a ne comporta în lume şi locul nostru în ea. În baza virtuţii sau lipsa ei oameni se înţeleg
pe sine insaşi sau eşuează, în baza ei înţelegem oameni cu care interacţionăm sau eşuăm în a o face. Lipsa de
virtute îi face pe oameni bolnavi, într-un mediu lipsit de virtute te simţi turmentat şi torturat de inabilitatea de
a găsi un punct de referinţă stabil. În societatea de azi extrem de materială acest lucru ne-a permis a avansa
din punct de vedere tehnologic extrem de mult devenind foarte puternici cu capabilitatea de a remodela
lumea înconjurătoare, poate chiar prea puternici pentru sitemul nostru moral sau lipsa acestuia. Noi
presupunem că bazele fundamentale ale relitaţii sunt materiale, eşuăm să observăm ca fundamentele realităţii
noastre proprii nu sunt materiale, sunt emoţionale, motivaţionale sunt vise, viziuni, sunt relaţiile noastre cu
alţi oameni, aceste sunt dependente de cunoştinţe, de conştiinţa şi de autocunoaştere.
Budiştii spun că viaşa este suferinţă o persoană modernă ar spune ca aceasta este o afirmaţie foarte
pesimistă, dar o data ce i-ai înţeles sensul descoperi că ea este ca o uşurare, deoarece oamenii toată viaţa
umblă ici colei suferind şi nu ştiind de ce, şi toţi în mica noastră scoică tragem concluzia că ceva ar fi în
neregula cu noi că uite sufăr şi nu ştiu de ce şi lucrurile nu ar trebui să fie aşa. Şi atunci îţi poţi da întrebarea
cine spune că lucrurile nu ar trebui să fie aşa. Budiştii spun că viaţa este suferintă şi aceasta subînţelege că
dacă nu suferi aceasta este un lucru bun, noroc sau poate binecuvântare, dar nu şi calea lumii nu şi felul în
care stau lucrurile. Şi poate ar trebui să fii recunoscător că lucrurile în cazul tău stau aşa. În creştinism
simbolul central este crucifixul ceia ce nu este un simbol pozitiv în nici o măsură este simbolul trădării de
către prieteni, opoziţie din partea statului şi vulnerabilitate mortală, este un simbol al faptului că viaţa este
suferinţa mai puternic ca nici altul, şi de aceia influenţa acestui simbol se resfrânge dealungul mileniilor.
Iudaismul cred că toată lumea ştie că evreii sunt foarte constiincioşi asupra faptului suferinţei în viaţă, deci
este folositor de a ştii de a înţelege că viaţa este suferinţă este un fapt ontologic fundamental despre originea
existenţei care nu este greu de imaginat ba chiar şi uşor de înţeles, suntem finiţi avem o speranţă de viaţă
poate de maxim 100 de ani şi atât! şi în afară de aceasta mai sunt şi alte forme de extrema limitare care sunt
impuse asupra ta de faptul existenţei care depind de tine foarte puţin sau chiar deloc aceştea sunt factori
arbitrari ai existenţei, eşti intr-o anumită măsură de înalt, de gras, într-o anumită măsură de atractiv,
inteligent şi într-o anumită măsură de bolnav mental. Şi este fregvent faptul ca oamenii să îşi atribuie aceşti
factori arbitrari ai existenţei unui anumit defect al naturii lor, în loc de ai accepta ca condiţie a existenţei
impuse de ea. Fiinţa umană este predicată pe faptul anumitor limitări, suntem ceea ce suntem şi nu alte
lucrurii, şi de aici rezultă că realizarea acestor lucruri vine cu suferninţă. Şi viaţa pune întrebarea cum să te
comporţi în faţa suferinţei nu numai a ta şi a celorlanţi din jur, şi este o întrebare aprope imposibil de evitat
cu excepţia că poate eşti binecuvintat şi ai perioade de timp îndelungate în care ceva absolut oribil nu sa
întîmplat cu tine. Te gîndeşti la asta şi crezi că este pesimistic dar nu este aşa, este chiar unul din cele mai
eliberatoare lucrurii ce le poţi realiza, poate nu e ceva în neregula cu tine la moment, dar este probabilitate
mare că ai un membru de famile care are ceva neînregulă destul de serios, şi chiar dacă nu ai la moment
probabilitatea de a fi ceva neînregulă în viitorul apropiat este extrem de mare, poate vei avea un partener care
va avea un de defect destul de serios. Şi ştiind asta te eliberează de iluzia că viaţa poate fi trăită fără
suferintă. Suferinţa este o parte indivizibilă a existenţei, dar de ce este aşa? Cine şie? Este o întrebare
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metafizică. Dar sunt cîteva idei, luăm o finţă cu atributele unui Dumnezeu, omniprezenţa, omnipotenţa, şi te
întrebi ce îi lipseşte acestei fiinţe? Păi limitare este aceia ce îi lipseşte, şi te gândesti, ce e aşa de important limitare?
Dar dacă luăm exmplul de mai sus cu fiinţa fără limitare poţi face orice deoreşti oricînd doreste poţi fi
oricine doreşti asta reese că poţi fi totul în acelaşi timp şi de aici reese ca nu exişti ci doar eşti, deoarece eşti
totul în acelaşi timp şi nu le poţi diferenţia, nu există limitare a acestei fiinţe, deci devine un absolut, şi dacă
te gîndeşti la acest lucru iţi dai seama că e adevărat, exemplu toţi jucăm jocuri, jocuri cu alţi oameni poţi să
te joci chiar fără să realizezi acest lucru. Cînd joci acele jocuri stabileşti nişte limite, joci după un set de
reguli,când te limitezi, noi lumi se deschid cu noi posibilitaţi care se deschid în faţa ta. Şi deci este o ideie
metafizică puternică că existenţa fără limitare nu este posibilă, aceasta este o ideie interesantă, deci apare
întrebarea care este pretul existenţei? Raspunsul este limitare, şi preţul plătit pentru limitare este suferinţa, şi
deci preţul ce îl plăteşti pentru existenţa este suferinţa. Şi deci care e problema cu acestea? Păi suferinţa ne
pune în situaţia de a judeca validitate vieţii, toate lumea face acest lucru atunci cînd se întimplă ceva oribil cu
ei. Te vei intreba de ce eu? De ce nu eu, ar fi o întrebare mai bună, dar inevitabil te vei întreba oare merită
toată aceasta? Cauza existenţei tale se justifică? Si deci existenţa se poate de justificat? Procesul de a întreba
ăi a răspunde la aceste intrebări şubrezesc fundaţia ta de fiecare dată. Poţi răspunde cu da, existenţa se
justifică sau nu! În nici într-un caz. Apoi apare întrebarea ce se întimplă cînd răspunzi în unul din cele două
posibilităţi? Pentru a răspunde la aceasta întâi trebue să vorbim de antiteza virtuţii, pentru că de fiecare dată
cînd vorbeşti depre ceva, ce sar putea de înţeles ca optimistic, oamenilor le este foarte greu să te creadă, dacă
aş sta aici şi v-aşi spune că scopul vieţii este să fii fericit, ai putea găsi această afirmaţie puţin liniştitoare dar
nu o vei crede în 1000 de ani atât cât este un gram de simţ în tine, căci ai trăit şi ştii că sunt perioade chiar
foarte lungi cînd fericirea nu este cuvântul care te descrie asa că trebue să fie şi alt ceva în afară de ea pentru
că va fi o parte bună din viaţa ta care nu este fericită, eşti slăbit de convingerea ta că viaţa este pentru a fi
fericit, deoarece această convingere nu poate rezista nici celei mai mici adieri de vânt, nu cred că oameni din
ziua de azi pot crede în virtute sau cel puţin, cu uşurinţă, deoarece sună religios, şi noi avem probleme în a
decide dacă suntem sau nu, dacă credem convingerile religioase şi rostul lor sau nu. Deoarece formele
noastre ştiinţifice de cunoştinţe au şubrezit considerabil fundamentele cunoştinţelor religioase. Dar un lucru
pe care oameni moderni îl pot cred fără multă bătae de cap este vicleniea, răul intenţionat, unul dintre cele
mai importante evenimente ale secolui 20 este procesul de judecată de la Nurnberg unde un grup de socialişti
naţionali din Germania care se credeau a fi răspunzători de majoritatea atrocităţilor din perioada celui de al
doilea razboi mondial, o opţiune standart în apărarea acestora era că mi-sa ordonat să fac aceste lucruri, dar
procesul de la Nurnber le-a refuzat această îndreptăţire oamenilor indiferent de etnicitate, naţionalitate, sex
sau convingeri, să o foloseasacă pe motivul că sunt unele lucruri atât de evident de rele, nu virtuoase, că dacă
te implici în ele eşti vinovat din punct de vedere existenţial, esti vinovat în afara culturii tale, există o graniţă
universală care defineşte faptele morale, nu ştim ce este dar ştim ce nu este, şi aceasta nu este tortura şi
genocidul. Un minim să fii virtuos înseamna să îţi trăeşti viaţa în aşa mod că daca ar fi posibilitatea de a te
implica în aşa acţiuni probabilitatea să fie minimă, oamenii cred că dacă ei ar fi în Germania nazistă ei ar fi
un salvator şi nu un executor al faptelor enumerate mai înainte dar asta nu este adevarat să luam un grup de
oameni din ziua de azi şi să-i punem în 1939 mulţi dintre ei ar fi în clasa exectoare iar dacă nu restul ar fi în
clasa care ignora acţiunle acestora sau le susţin şi atunci tu poţi să te gândeşti că tu nu ai fi în rândul celor ce
comit aşa crime sau poate ai fi, dar de unde să ştiu eu, dar faptele istorice sau aranjat anume după primul
scenariu. Acest lucru spune ceva despre felul în care oameni îşi dirijează existenţa şi sunt foarte vulnerabil în
faţa viclenie (răului intenţionat) dacă ne uităm în geneză, ca exemplu un şarpe le dau un măr şi aceasta îi
trezeşte şi ce se întîmplă cu Adam şi Eva cînd se trezesc ei şi realizează că sunt goi şi imediat se acoperă. Dar
de ce? păi cînd eşti gol eşti vulnerabil rămîi tu cu suferinţa şi fricile şi imperficţiunile tale, să realizezi că eşti
gol înseamnă să realizezi că eşti vulnerabil, de aceia Adam şi Eva imediat sau acoperit iar al doilea lucru ce îl
realizează ei este că ştiu diferenţa dintre bine şi viclenie, nu dintre bine şi rău dar anume viclenie, deci
realizarea că eşti vulnerabil imedeiat îţi dă capacitatea de a recunoaşte viclenia (răul intenţionat), şi atunci teai putea întreba sub ce condiţii eşti predispus de a manifesta aceasta noua realizare, cred că aceasta este uşor
de aflat dacă te priveşti pe tine, daca îţi urmăreşti acţiunile fară de preconcepţii adică în mod onest, sau să te
priveşti într-un mod de parcă ai privi pe alt cineva, unul din lucrurile care este destul de util despre
recunoaşterea capacitaţii tale de a fi rău, dacă poţi face acest lucru fără a te trauma este că aceasta duce şi la
aflarea capacităţilor tale, de a face bine, una fără alta nu poate fi.
Daca ştii ca eşti o armă încarcată mai ales una instabilă eşti cu mult mai predispus să tragi ateniţie
acţiunilor tale, asta înseamă că poate nu eşti foarte agreabil dar şi mai înseamnă că dacă ai avea posibilitatea,
nu ai face parte din clasa executoare din Germania nazistă.
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În final aşi vrea să trag câteva concluzii, viaţa este o chestie complicată şi nimeni nu scapă viu din ea,
dar putem să luăm anumite acţiuni pentru a trăi-o cu demnitate şi destul de decent, dacă putem să reducem
nivelul suferinţei şi mizeriei în care ne aflăm, în opinia mea ar trebui să folosim toate şansele pentru a o face,
în primul rînd trebuie să fim oneşti cu noi însuişi asupra faptului cine suntem şi ce limitări avem şi felul cum
ne-am putea îmbunătăţi într-o lume haotică unde s-ar putea părea că virtutea, valorile pozitive, care odată se
preţuiau, adevarul, onestitatea, respectrul, altruismul, compasiunea, tăria de caracter, şi voinţa de fier în
apărarea idealurilor proprii, au disparut sau chiar sunt un lucru ruşinos de a le poseda, şi ai putea fi exclus din
anumite grupuri sau chiar de societatea întreagă, dar în opinia mea încă ar trebuii sa le posedăm.
Aceste virtuţi îţi dau posibilitatea de a acţiona în lume după cum îţi spune vocea interioară, ce e bine şi
ce e rău, şi cred că acesta ar trebui de urmat indiferent de situaţie, iar daca îţi trădezi vocea ce înţeleaptă,
începi a îţi corupe propria fiinţă şi cum am spus mai devreme devii bolnav atât sufleteşte cât si mental şi
fizic, dacă nu îţi urmezi vocea interioară la un moment dat o vei corupe într-o aşa măsură că vei fi perdut ca
o corabie în oceanul mare, fară o busola care să îndrepte calea corectă, şi atunci poţi fi sigur că va fi sfârşitul.
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