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IMPACTUL TIC ASUPRA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN 
SOCIETATEA CUNOAȘTERII 

 
Ecaterina LOZOVANU  

 
dr., conf.univ., Departamentul Științe Socio-umane, FCIM, UTM 
 

Adnotare: Creșterea eficienții cunoașterii sub impactul TIC ne 
impune să punem întrebări legate nu numai de efectele care au 
generat un șir de succese, dar și asupra problemelor a căror 
soluționare a condus la această situație. Procesul de învățământ 
tradițional care la început era concurat, iar astăzi, în condițiile 
pandemiei determinate de răspândirea virusului Sars, este treptat 
înlocuit de învățământul asistat electronic, conduce pe de o parte 
spre dezagregări sociale, dezumanizare și pierderi pentru ”status 
quo” existent, pe de altă parte la constituirea oportunităților legate 
de dezvoltarea continuă. Articolul dat prezintă o reflecție asupra 
rolului și a contribuției TIC în determinarea obiectivelor 
învățământului în societatea cunoașterii, cât și a problemelor 
referitor la impactul TIC asupra cunoașterii și a dezvoltării 
abilităților cognitive.  
 
Cuvinte cheie: Instrumente TIC, sistem, inteligență artificială, 
programe (soft-uri), societate bazată pe cunoaștere, tehnologii, 
raționament logic. 

 
Vreme îndelungată memoria culturală a omenirii putea fi 

cuprinsă cu mintea omului: circa șaptesprezece secole teoriile 
elaborate în domeniul științelor naturii au rămas necontestate, dar, 
astăzi, volumul de cunoștințe acumulate depășește cu mult capacitatea 
de înmagazinare a unui om. La etapa actuală, datorită dezvoltării 
inteligenței artificiale și a TIC a devenit posibil stocarea și prelucrarea 
logică a unui  volum foarte mare de date și simboluri cu viteze foarte 
mari. Evoluția inteligenței artificiale este strâns legată de evoluția 
micro și nanotehnologică, în general, de dezvoltarea ingineriei 
programării și a științei calculatoarelor, în particular, rezultate 
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semnificative obținute în ultimele decenii, atât în plan conceptual, cât 
și aplicativ, ca urmare a introducerii circuitelor electronice în 
structura dispozitivelor, instalațiilor și a dezvoltării de sisteme de 
operare în timp real. Sistemele  și TIC au fost concepute din 
necesitatea de a modela, cât, mai realist posibil, gândirea umană. Una 
din modalitățile de gândire relativ ușor de reprezentat este cea bazată 
pe reguli. În cadrul logicii binare, raționamentul logic bazat pe reguli 
logice este relativ simplu, decurgând, pas cu pas, prin verificarea și 
aplicarea în succesiune a regulilor stabilite. 

Ingineria cunoștințelor este procesul construiri unei baze de 
cunoștințe și al redactării unor reguli de inferență pentru derivarea de 
noi cunoștințe, asemănător în mod similar cu modul în care 
programarea constă în conceperea șe executarea unor programe de 
generare a unor noi date rezultate din prelucrarea unor date introduse. 
Un sistem inteligent este format dintr-un set de componente hardware 
(un set de senzori care transmit semnale la procesoarele de semnal și 
apoi la sistemele de selecție a informației utile din semnalele primite)  
și soft-uri (programe) capabile de prelucrări complexe de semnal și 
care realizează operații de recunoaștere, diagnoză, prognoză, decizie 
și control.   

Până în prezent, structura, mecanismele inteligenței umane încă 
nu au fost înțelese pe deplin și de aceea încă nu există o definiție a 
inteligenței artificiale satisfăcătoare care să nu fie raportată la 
inteligența umană. Prin inteligența artificială se înțelege știința și 
tehnologia utilizate pentru dezvoltarea mașinilor inteligente, 
îndeosebi a programelor de calculator inteligente,  ce presupune un 
ansamblu de metode care permit sistemelor tehnice să realizeze 
funcții ce sunt considerate, la nivel uman, ca fiind bazate pe 
inteligență ca recunoașterea, interpretarea, clasificarea după criterii, 
raționamentul, decizia și prognoza proceselor a căror desfășurare 
presupune acțiuni inteligente. 

Sistemele inteligente utilizate în creșterea eficienței cunoașterii 
au înglobat unul sau mai multe din următoarele subsisteme: 

1. Sisteme bazate pe cunoștințe; 
2. Sisteme suport pentru decizie; 
3. Sisteme expert; 
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4. Sisteme de clasificare automată, 
5. Sisteme fuzzy și neuro-fuzzy; 
6. Metode de tip evolutiv (algoritmi genetici, algoritmi 

reproductivi, programare evolutivă); 
7. Sisteme robotice; 
8. Sisteme să proceseze dinamici neliniare. 
În istoria științelor este arhicunoscut fenomenul numit al 

”resortului”, fenomen definit prin impactul asupra creșterii eficienței 
cunoașterii pe care îl exercită domeniul cu cel mai mare dinamism, cu 
cea mai rapidă evoluție și cele mai multe conexiuni. Dacă vrem să 
examinăm rolul de resort al inteligenței artificiale, atunci ea ar fi 
inexistentă fără TIC. Dintre cele mai semnificative tendințe exercitate 
de TIC și, implicit, de evoluția inteligenței artificiale, în modelarea 
cunoașterii, sunt de menționat următoarele: 

 Renunțarea, poate numai pentru un timp limitat, la urmărirea 
unei singure metode, la conceperea unui singur algoritm universal, la 
elaborarea unei teorii unitare a fenomenelor inteligenței artificiale. 
Dacă în primii ani ai inteligenței artificiale, preocuparea era 
conceperea unui procedeu logic universal care să contribuie la 
deducerea de teoreme sau rezolvarea de probleme de fizică et..., în 
prezent, se urmărește tratarea problemelor în specificitatea lor prin 
apelarea la sistemele expert care înglobează cunoștințele unui expert 
extrem de specializat într-o ramură de cercetare; 

 Sub influența logicii matematice, în știință, de regulă, mai întâi 
s-au constituit teorii formale (ipoteze, limbaje, reguli de inferență). În 
acest sens prin aceasta se explică faptul că energia atomică a fost 
exprimată mai întâi sub formă de ecuație și apoi a fost exprimată în 
reactori. Inteligența artificială, în dezvoltarea sa, este eterogenă, fiind 
foarte puțin formalizată; 

 Inteligența artificială tinde să pună pe prim plan ”cunoștințele”. 
Sub impactul inteligenței artificiale, științele pot să cumuleze un 
volum imens de date și informații, să le ordoneze, sistematizeze, să 
adopte noi concluzii care conduc la generarea de noi cunoștințe. 
Inteligența artificială constituie instrumentul cel mai puternic de 
experimentare similar cu ”experimentul faptic” deoarece oferă 
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posibilitatea de a se genera modele pentru toate ipotezele ce pot 
apărea în procesul cercetării; 

 Capacitatea crescândă a TIC de a stoca imense și masive de 
date și procesarea lor în ritm extrem de rapid au dus la trecerea de la 
cantitativ la calitativ care, la rândul său, au dus la schimbări în 
soluționarea problemelor din diverse științe; 

 Odată cu intrarea în era Internetului s-au amplificat și asalturile 
asupra științei economice în sensul reformulărilor și reinterpretărilor 
fenomenelor și legilor economice. Alături de factorii clasici ai 
producției, muncii și a capitalului, se adaugă cunoștința, ca factor 
distinct. De asemenea, constatările empirice privind așa numita 
terțializare a economiei sau creșterii ponderii sectorului serviciilor în 
totalul economiei, au condus la numeroase încercări de redefinire a 
ceea ce înseamnă astăzi o ”economie modernă”; 

 În teoria literaturii și filologiei a fost reactualizată analiza de 
conținut, care provocase un deosebit interes în anii 60 ai secolului 
XX, dar care nu se dezvoltase deoarece presupunea capacitate de 
stocare și viteză de prelucrare. Odată cu evoluția TIC aceste 
deziderate au devenit posibile, prelucrarea și analiza de conținut al 
unui text; 

 În sociologie s-a modificat teoria și practica chestionarelor, TIC 
oferă posibilitatea prelucrării rapide a masivelor de date și astfel 
chestionarele nu se mai limitează la răspunsuri stereotipe Da/Nu, ci s-
a creat posibilitatea folosirii declarației în care subiectul chestionat își 
expune nuanțat opinia asupra temei analizate; 

 În management sau știința conducerii, raționamentul de ”bun-
simț” al bunului organizator a fost înlocuit de modelul cantitativ, 
suport al unui raționament sau a unei selecții realizate printr-o sinteză 
automată a informațiilor prelucrate; 

 Sub impactul inteligenței artificiale, s-au intensificat procesele 
de cercetare a mecanismelor funcționale ale minții omenești. Întrucât 
toate științele sunt manifestări ale tentativei cunoașterii, studiate de 
filosofie și științele neurologice, consecințele utilizării TIC, implicit a 
inteligenței artificiale, vor fi considerabile asupra dezvoltării tuturor 
științelor; 
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 Inteligența artificială a contribuit la integrarea până la dispariție 
a granițelor dintre științe. Este cunoscut faptul că în dezbaterea de 
secole dacă, suntem în prezența mai multor sau a unei singure științe, 
principalul argument care s-a adus în favoarea conceptului existenței 
mai multor științe a fost faptul că între științele naturii și științele 
sociale nu poate exista unitate. Pe de o parte, în științele umane și 
sociale, subiectele umane aduc intenția (scopul), pe de altă parte, 
științele naturii sunt bazate pe observații obiective și experiment. În 
dezbaterea menționată, inteligența artificială, bazându-și deciziile pe 
analiza faptică a masivelor de informații, a adus o nouă abordare, 
desființând granița dintre calitativ și cantitativ, dintre subiectiv și 
obiectiv, ca și dintre judecată de tip sintetic și analitic, prevestind 
unitatea metodologică a științei; 

 În gândirea sistematică se dezbate de mai mulți ani tema 
interdisciplinarității. Rareori în cadrul acestei teme a fost posibil să 
fie identificat un exemplu de interdisciplinaritate așa cum este tema 
inteligenței artificiale, în cadrul căreia converg: matematica, filosofia 
(epistemologia), lingvistica, psihologia, electronica, nanoștiințele și 
altele. 

În procesul transformării societății umane în societate a 
cunoașterii crește rolul TIC nu numai în transformările radicale a 
economiei, a bunăstării materiale, dar și în sistemul educațional. 
Astăzi există necesitatea urgentă de schimbare, care impune 
dezvoltarea de noi competențe pentru ca persoanele să fie competitive 
și să beneficieze de noile oportunități. Prin utilizarea TIC trebuie să se 
creeze posibilități de adaptare la noile schimbări, să devenim 
conștienți că va trebui să învățăm noi meserii, să căpătăm noi abilități, 
să fim mai buni, iar învățământul continuu să devină un deziderat 
real. Majoritatea dezbaterilor referitor la învățământul în societatea 
cunoașterii, bazat pe utilizarea TIC, s-au concentrat asupra 
elementelor instrumentale ale acestui proces, că instituțiile și corpul 
didactic trebuie să se adapteze la noile realități. Procesul 
învățământului este important pentru contribuția sa la emanciparea 
persoanei, pentru formarea gândirii critice, a competenței sociale, 
pentru diseminarea cunoștințelor și dezvoltarea spiritului de a 
coopera. 
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Dezbaterile asupra impactului TIC asupra învățământului în 
societatea cunoașterii nu trebuie să abordeze numai elementele 
instrumentale ale acestui proces, ci ar trebui să se preocupe și de 
problemele teoretice, normative și etice ale procesului de educație și 
instruire: Ce ar trebui cunoscut și învățat? De ce trebuie să învățăm? 
Ce abilități și competențe sunt necesare de cultivat? Viața în 
societatea cunoașterii este caracterizată prin răspândirea largă a 
mijloacelor TIC ce impun acumularea de noi competențe și abilități 
digitale. Competența digitală este o ”competență cheie” pe care orice 
individ trebuie să o posede, pentru a fi un cetățean activ, care se 
încadrează digital și poate fi angajat. Este important să se înțeleagă că 
această ”competență digitală” nu presupune numai informarea din 
literatura de specialitate TIC, ci asimilarea tehnologiei de operare a 
mijloacelor TIC, cât și cunoașterea și înțelegerea a ceea ce înseamnă 
să trăiești într-o societate digitală, interconectată prin rețele de 
calculatoare. 

Procesul de învățământ este puternic influențat atât de 
convergența infrastructurală (integrarea mijloacelor de comunicare 
audio și video, telefon, rețele de calculatoare), de dezvoltare a 
tehnologiilor alternative, cât și de următoarele direcții de evoluție: 
accesul larg la Internet; serviciile de mesaje scurte(SMS) și 
multimedia (MMS) au devenit surse majore nu numai pentru 
interconectarea prietenilor, ci s-au extins continuu și au format baza 
software-ului social; evoluția mijloacelor tehnice de intercomunicare 
(audio și video) au furnizat multiple oportunități de instruire prin 
mijloace media mobile, digitale; disponibilitatea și utilizarea surselor 
soft libere și a surselor gratuite de cunoștințe (Wikipedia), precum și 
alte mijloace de stocare a informației. 

Influența TIC are și aspecte negative. Crearea unor programe de 
învățământ deosebit de performante, dar foarte costisitoare, iar 
globalizarea va încuraja privatizarea procesului de învățământ la 
distanță, mijloacele TIC creează posibilități de participare într-o rețea 
internațională de învățământ fără a părăsi țara. Există un considerabil 
risc de diferențiere între grupurile sociale, vor fi grupe ale celor care 
pot finanța procesul de instruire și grupe ale celor marginalizați, care 
neavând mijloace de plată pentru a beneficia pe deplin de noile 
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oportunități de instruire oferite de dezvoltarea TIC. În timp ce știința 
pedagogică și instituția învățământului reclamă o anumită stabilitate, 
precum și o certitudine ce asigură calitate și egalitate în procesul 
instruirii. Schimbările tehnologice din domeniul TIC sunt rapide și 
generatoare de noi oportunități dar, sunt însoțite și de incertitudini. 
Acest fapt creează tensiuni care îngreunează managementul 
implementării noilor schimbării în mediul pedagogic instituționalizat, 
iar faptul că tehnologia singură, oricât de puternică ar fi, nu poate 
determina schimbări necesare este o realitate de reținut. 

În noile condiții se modifică rolul profesorilor în procesul de 
învățământ, care impun noi abilități și competențe. Acestea nu ar 
trebui să fie determinate numai de implicarea TIC în procesul 
instructiv, ci și de faptul că audiența instruibilă devine mult mai 
diversă în raport de limba utilizată pentru comunicare, de vârstă, 
etnie, etc. În consecință, corpul didactic trebuie să trateze în mod 
diferențiat auditoriul, iar procesul de instruire trebuie să devină 
flexibil, dinamic și personalizat. Se consideră că mijloacele TIC pot fi 
un catalizator pentru schimbare, în același timp, trebuie de ținut 
seama că TIC nu poate fi o soluție generală pentru orice tip de 
probleme. În concluzie reiterăm necesitatea cercetărilor 
multiaspectuale focalizate pe analiza rolului și contribuția TIC în 
determinarea obiectivelor fundamentale ale  învățământului, cât și 
impactul TIC asupra cunoașterii și dezvoltării abilităților cognitive. 

 
Bibliografie: 
1.Bărbat Boldur-Eugen, Sisteme inteligente orientate spre agent, 
Editura Academiei Române, București, 2014. 
2. Drăgănescu Mihai, Microelectronica și societatea la bine și la rău, 
Editura Politica, București 2005. 
3. Drăgănescu Mihai, Învățământul electronic și societatea 
cunoașterii, Editura Academiei Române, București, 2012. 
4. Malița Mircea, Influența inteligenței artificiale asupra științelor, 
Editura Academiei Române, București, 2011. 
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DUMITRU STĂNILOAE DESPRE ROLUL DECISIV AL 
VALORILO MORALE  

ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII UMANE 
 

Svetlana COANDĂ 
 

doctor habilitat, conferențiar universitar, USM 
 

Adnotare: În articol sunt elucidate concepțiile lui Dumitru Stăniloae 
– teolog, filosof, profesor universitar român, concepții ce țin de 
umanismul creștin. D.Stăniloae înțelegea creștinismul nu doar ca o 
religie ce asigură mântuirea, ci și ca o religie a spiritului bazată pe 
încrederea în posibilitățile omului, în rațiunea lui. În operele sale 
este pusă în evidenţă valoarea raţiunii umane, capacitatea omului de 
a cunoaște natura, a înțelege raţionalitatea interioară a ei și este 
accentuat rolul decisiv al valorilor morale în formarea personalității 
umane. 
 
Cuvinte cheie: cugetare, artă, faptă etică, credința, omul, 
cunoaștere. 
 

Dumitru Stăniloae (1903-1993) este un vestit teolog, filosof, 
profesor universitar, traducător, scriitor și ziarist român, cu o operă 
deosebit de vastă, profundă și multiaspectuală, incluzând preocupări 
de teologie, istorie, filosofie, etică etc. Dintre lucrările sale mai 
importante menționăm: Teologia Dogmatică Ortodoxă; Teologia 
morală ortodoxa; Chipul nemuritor al lui Dumnezeu; Iisus Hristos 
sau restaurarea omului; Ortodoxie și românism; Reflecții despre 
spiritualitatea poporului român; Umanismul din Transilvania; Rolul 
ortodoxiei în formarea și păstrarea ființei poporului român etc. 

Dumitru Stăniloae este considerat cel mai mare teolog român din 
secolul al XX-lea, unul dintre autoritățile proeminente ale teologiei 
europene, lucrările sale  fiind apreciate ca unele din creațiile majore 
ale gândirii creștine din a doua jumătate a secolului XX. 

Dumitru Stăniloae a studiat la Facultatea de Litere a Universității 
din București, apoi la Facultatea de Teologie din Cernăuți (1923-
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1927), la Facultățile de Teologie din Atena (1927-1928), Munchen și 
Berlin (1928-1929). După terminarea studiilor, activează ca profesor 
de Dogmatică la Academia teologică „Andreiana” din Sibiu (1929-
1935), devenind ulterior rector al Academiei teologice (1936-1946). 
În perioada 1934-1945 a fost redactor al publicației „Telegraful 
Român”. Din 1947 este profesor la Facultatea de Teologie din 
București, iar în anii 1968-1969 susține prelegeri la Freiburg, 
Heidelberg și Oxford. 

Activitatea multilaterală a lui Dumitru Stăniloae a fost înalt 
apreciată: i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Institutului 
ortodox Saint Serge din Paris (1981), de Doctor Honoris Causa al 
Facultății de Teologie din Atena (1991) și de Doctor Honoris Causa 
al Universității din București (1992). De asemenea, a fost premiat la 
Londra cu distincția onorifică „Crucea Sf. Augustin din Canterbury”, 
a devenit membru corespondent (1990), iar din 1991 – membru titular 
al Academiei Române.  

Concepțiile lui Dumitru Stăniloae țin de umanismul creștin, el 
înțelegând creștinismul nu doar ca o religie ce asigură mântuirea, ci și 
ca o religie a spiritului bazată pe încrederea în posibilitățile omului, în 
rațiunea lui. Lumea este, în viziunea teologului-filosof român, un dar 
al iubirii lui Dumnezeu făcut omului. Prin acest act de iubire se 
defineşte relaţia dintre lume şi om, lumea ca dar fiind modalitatea de 
realizare a unui dialog al lui Dumnezeu cu oamenii: „Potrivit 
credinţei creştine, lumea a fost creată de Dumnezeu ca un dar pentru 
oameni… Dumnezeu ne arată nouă iubirea sa prin lumea ca dar 
pentru ca să realizeze un dialog progresiv în iubirea cu noi”.[1] Însă 
pentru a realiza acest dialog, trebuie ca şi noi să-i întoarcem lui 
Dumnezeu un dar, deci trebuie să existe reciprocitate. Dar omul nu 
are ce să-i dea lui Dumnezeu de la sine, deacea Dumnezeu se bucură 
ca omul să renunţe la unele din darurile primite, întorcându-i-le. Prin 
aceasta omul arată că recunoaşte faptul că toate le are de la 
Dumnezeu ca dar. Lumea, în calitatea ei de dar al lui Dumnezeu, 
arată că ea nu este realitatea ultimă şi absolută, ci este rezultat al 
creaţiei iubirii divine și că omul trebuie, de asemenea, să răspundă cu 
iubire. 
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Lumea, fiind opera lui Dumnezeu – Logosul Creator, este 
rațională în esența ei. D.Stăniloae definește lumea ca o realitate 
unitară raţională, existând pentru dialogul interuman, ca o condiţie 
pentru creşterea spirituală a omului, pentru dezvoltarea lui și a întregii 
umanităţi. Raţionalitatea lumii este determinată de iubirea lui 
Dumnezeu față de om şi îşi găseşte punctul culminant de asemenea în 
om. Omul descoperă noi sensuri sau înţelesuri ale lucrurilor și această 
cunoaștere are importanță atât pentru folosul material cât și pentru cel 
spiritual al vieţii şi existenţei omului. 

Totodată, progresând în cunoaşterea lumii, omul progresează atât 
în comuniunea cu alţi oameni, cât și în comuniunea cu Dumnezeu. 
Iată de ce cunoașterea, pătrunderea în esența lucrurilor, descoperirea 
de noi sensuri este apreciată de gânditorul teolog ca o datorie, o 
responsabilitate a omului, aceasta determinând identitatea omului ca 
om, fiind o trăsătură definitorie a condiției umane.[2] Aici se întrevăd 
asemănări cu învățătura lui Lucian Blaga despre Mister, despre corola 
de minuni a lumii, omul păstrându-și identitatea doar ca „ființă întru 
mister și revelare”, doar ca ființă creatoare de valori, creatoare de 
cultură. 

În lucrările sale, Dumitru Stăniloae face referințe la un șir de 
filosofi, precum Max Scheler: (lucrarea Despre eternitate în oameni); 
Maurice Blondel: (lucrarea Acțiune); Louis Lavelle: (lucrarea Despre 
act) ș.a. În consens cu ideile acestor filosofi, gânditorul român 
menționează că valoarea primă care trebuie luată în seamă este 
persoana, omul. Anume prin aceasta sunt motivate atât iubirea și 
libertatea, cât și responsabilitatea și comuniunea cu semenii.  

Dacă Ființa divină este Act etern, atunci și ființa umană, 
individuală, este Acțiune. Pentru a-și fundamenta ideile, D.Stăniloae 
face numeroase referiri la Sf. Maxim Mărturisitorul, care susținea că 
în Universul creat sunt ascunse rațiunile divine, iar misiunea noastră, 
a oamenilor, este ca prin acțiunea noastră, condusă de rațiunea din 
noi, să facem să iasă pe deplin la lumină aceste rațiuni și armonia 
dintre ele care le subordonează unei unice rațiuni majore.[3] În 
lucrarea Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, D.Stăniloae menționa că 
omul rămâne nemuritor atâta vreme cât este însetat de cunoaștere, 
până când se află intr-o conștiintă a legăturii cu Dumnezeu Cel infinit. 
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Omul trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu cel personal și nu poate să-
L cunoască decât dacă se află în relație iubitoare cu El. Numai iubind 
pe Dumnezeu și fiind iubit de Acesta omul înaintează în viața 
spirituală. 

Omul e nemuritor deoarece tinde să cuprindă infinitul. Însă nu 
poate cuprinde niciodată infinitul, deoarece mereu dă de o margine 
peste care vrea să treacă. Deci, este argumentată necesitatea și 
posibilitatea cunoașterii lumii, încrederea în capacitățile cognitive ale 
omului, fapt ce îi asigură atât viața cât și nemurirea. Gânditorul 
român afirmă posibilitatea de cercetare, de cunoaștere a lumii ca un 
„întreg armonios, susţinut de o raţionalitate unitară, care uneşte în ea 
raţiunile tuturor părţilor componente”, și totodată – valoarea raţiunii 
umane, capacitatea omului de a cunoaște lumea diferit de revelaţia 
supranaturală.[4] Observăm aici tangențe cu ideile unor patrologi 
precum: Dionisie Areopagitul, Grigorie de Nyssa, Maxim 
Mărturisitorul, Grigorie Palama, dar și cu teza lui Benedict Spinoza 
despre cunoaștere ca iubire intelectuală față de Dumnezeu, 
raţionalitatea creaţiei permițând omului să descopere raţiunile 
lucrurilor. Desigur, influențele vin încă de la Socrate, care menționa 
că cea mai mare fericire este cunoașterea, iar cea mai mare nefericire 
este ignoranța, necunoașterea, de unde șu provin toate viciile. 

D.Stăniloae menționa corelația dintre cunoaștere și acțiune ca 
deosebit de importantă în devenirea omului ca personalitate. El 
accentua că rolul prioritar în acest raport aparține acțiunii, adică 
„filosofiei lucrătoare”, sau, în limbaj teologic – „împlinirii 
poruncilor”. În așa mod, „acțiunea se îndreaptă nu doar asupra naturii, 
ci, mai ales, asupra semenului nostru și asupra noastră înșine. 
Activitatea reprezintă participare la viața semenilor, ceea ce se 
cristalizează în virtuți, spre a culmina în iubire”, menționa 
D.Stăniloae, atenționând că fără această primă treaptă nu se poate 
urca la iluminare și, cu atât mai puțin, la „unirea tainică cu 
Dumnezeu”. Așadar, observăm punctarea de către D.Stăniloae a unei 
ierarhii a valorilor: acțiune – participare – iubire – iluminare – 
unirea tainică cu Dumnezeu. Sintetizând aceste idei, el concluziona: 
„Scopul ultim al muncii și participării la viața lumii nu este atât 
desfășurarea naturii, cât dezvoltarea normală a latențelor din om și 
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din semenii săi. Chiar în răbdarea necazurilor, care este unul din cele 
mai importante mijloace ale nevoințelor creștine, avem nu o fugă de 
viața lumii, ci o persistare în ea. Iar grija de formarea proprie și a 
semenilor, prin împodobirea cu virtuți, nu înseamnă o neparticipare la 
viața lumii, ci cea mai deplină colaborare, dacă omul este o parte din 
omenire, iar formarea lui este ultima țintă a creației.”[5] Este evident 
și încurajator optimismul și umanismul concepțiilor lui D.Stăniloae, 
convingerea lui fiind că anume prin activitate, prin cunoaștere omul 
se dezvoltă, își cultivă virtuțile, formarea omului fiind și scopul final, 
scopul suprem al creației divine. 

Iubirea ca cea mai înaltă dintre virtuțile umane este ideea 
magistrală a concepției lui D.Stăniloae. Iubirea este fundamentul 
principal al raportului, a relației dintre Dumnezeu și om. Iar iubirea 
de Dumnezeu nu poate fi despărțită de iubirea față de oameni, 
menționa și povățuia D.Stăniloae. Și argumenta aceasta prin esența 
Sfintei Treimi, căci Dumnezeu nu poate fi conceput ca persoană 
singulară, ci ca o comunitate de Persoane în unitate desăvârșită: „Iată 
pentru ce învățătura creștină despre o treime de Persoane într-o 
unitate de ființă e singura care poate constitui baza unei spiritualități 
desăvârșite a omului.”[6] 

Se observă o explicare, o interpretare deosebită, specifică, dată 
de către D.Stăniloae doctrinei ortodoxe și anume ideea că unirea 
omului cu Dumnezeu pentru eternitate este garantată și mijlocită 
numai acolo unde Una din Persoanele dumnezeiești s-a întrupat ca om 
pentru eternitate, manifestând în aceasta iubirea eternă a lui 
Dumnezeu pentru omul ca om.[7] Dumnezeul cel transcendent vine în 
noi prin harul iubirii lui. Sfânta Treime ca „plinătate a existenței și 
deci a iubirii” transpare în raportul dintre eu, tu și el, omul ca 
persoană având nevoie de alți oameni, de alte persoane, iar, prin ele, 
de Dumnezeu ca Persoană. Concluzia pe care o fundamentează 
teologul filosof român este că omul e o ființă nemuritoare și că 
împlinirea omului are loc numai în și prin Iisus Hristos.   

Așadar, omul, valoarea persoanei umane, reflecțiile despre 
capacitățile și virtuțile omului constituie cea mai importantă temă 
căreia îi sunt consacrate operele lui D.Stăniloae. Pornind de la teza 
teologică că omul este creat de către Dumnezeu cu un caracter 
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dihotomic, adică e alcătuit din trup şi suflet, Dumitru Stăniloae 
accentuează superioritatea spiritului asupra materiei, menționează 
demnitatea și măreția omului care „depăşeşte ordinea materială 
datorită sufletului său care nu poate fi redus la materie.”[8] Omul este 
conceput de el în spirit renascentist, ca fiind „copula mundi”. Anume 
omul, prin constituţia lui dihotomică, face legătura între pământ și 
cer, între lume şi Dumnezeu, condiția umană manifestându-se în 
comuniune cu Dumnezeu şi cu întreaga creaţie. 

Dumitru Stăniloae evidenția „cugetarea, arta și fapta etică”, 
precum și credința în Dumnezeu, ca fiind trăsăturile care-l definesc 
pe om, ca „tot ce face din om o ființă deosebită de animal”. Lipsa 
acestor abilități ar însemna lipsirea omului de „omenitatea lui... 
coborârea lui în animalitate... încetarea lui de-a mai privi în sus, spre 
largi orizonturi” –  trăsături și consecințe ale crizei culturii, care 
amenință omul contemporan, avertiza gânditorul. [9]  

După cum bine se observă, o teză dominantă a concepțiilor sale 
este afirmarea priorității valorilor spirituale față de cele materiale. 
D.Stăniloae argumentează această teză prin evidențierea rolului și a 
importanței valorilor moral-creștine pentru om. În lucrarea Teologia 
morală ortodoxă, D.Stăniloae indica trei trepte care duc spre 
adevărata unire dintre om și Dumnezeu: purificarea, iluminarea și 
îndumnezeirea. Purificarea se obține prin respectarea următoarelor 
virtuți: credința, frica de Dumnezeu, pocăința, înfrânarea, paza minții 
sau a gândurilor, răbdarea necazurilor, nădejdea, smerenia și 
blândețea, nepătimirea. Iluminarea de asemenea se produce printr-un 
șir de virtuți, care înseamnă, după cum menționează Dumitru 
Stăniloae, urmându-l pe Maxim Mărturisitorul, arătarea, în noi, a 
darurilor Sfântului Duh, și anume: duhul temerii, duhul tăriei, duhul 
sfatului, duhul științei, duhul cunoștinței, duhul înțelegerii și duhul 
înțelepciunii. Îndumnezeirea ca treapta supremă se manifestă prin 
dragoste, nepătimire, extaz, cunoaștere și lumină dumnezeiască. [10] 
De rând cu aceste valori, gânditorul nostru mai remarcă caracterul 
activ al personalității, necesitatea de a depune mari eforturi pentru 
atingerea scopului, insistența, competența și curajul, simțul datoriei. 
Aceste virtuți ale omului șunt accentuate în permanență de către 
Dumitru Stăniloae. 
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În concluzie vom menționa că meritul profesorului Dumitru 
Stăniloae constă, mai întâi de toate, în perspectiva antropologică 
pronunțată a concepțiilor sale, în faptul că a scos în evidenţă valoarea 
raţiunii umane, capacitatea omului de a cunoaște natura, a înțelege 
raţionalitatea ei interioară și a accentuat rolul decisiv al valorilor 
morale în formarea personalității umane. Cunoașterea este concepută 
de către D.Stăniloae ca una dintre cele mai importante virtuți ale 
omului, fiind interpretată desigur, cum menționa însuși autorul, „în 
lumina formulelor dogmatice”, ca descoperirea din lucruri a rațiunii 
divine, deoarece, după ferma convingere a sa, Dumnezeu a fost și 
poate fi contemplat în creația însăși, iar cel ce cunoaște aceste rațiuni 
suie pe firul lor la cunoașterea lui Dumnezeu: a Logosului, a Rațiunii 
supreme, a Adevărului. 

Iubirea ca cea mai înaltă dintre virtuțile umane, cunoașterea, 
activitatea, tendința spre desăvârșire, simțul datoriei, responsabilitatea 
pentru deciziile asumate, pentru rezultatele activităților, a faptelor 
săvârșite, demnitatea ce asigură măreția omului și desigur, credința în 
Dumnezeu, în special, rolul psiho-terapeutic al credinței, importanța 
consilierii omului prin credință. – iată cele mai importante valori 
morale care au un rol decisiv în formarea personalității umane în 
viziunea acestui mare gânditor. 

„Nu există limită în posibilităţile omului educat” – acesta era 
crezul teologului, filosofului și pedagogului Dumitru Stăniloae, crez 
accentuat și promovat consecvent atât în lucrările sale, cât și în 
îndelungata și prodigioasa sa activitate, și care rămâne actual și 
deosebit de important pentru noi și noi generații. 
 
Referințe bibliografice: 
1. Stăniloae D., Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, București, 
1978, p. 234. 
2. Bartoş E., Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru 
Stăniloae,  Oradea, 1999, p. 186-187. 
3. Stăniloae D., Teologia morală ortodoxa, vol.3, Spiritualitatea 
ortodoxă, 1981, p.26. 
4. Stăniloae D., Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1987, p. 
258. 



 
 

  17 

5. Stăniloae D., Teologia morală ortodoxa, vol.3, Spiritualitatea 
ortodoxă, 1981, p.28. 
6. Ibidem, p.29. 
7. Ibidem, p.30. 
8. Stăniloae D., Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I, București, 
1978, p. 258. 
9. Stăniloae D.. Iisus Hristos sau restaurarea omului, Craiova, 1993, 
p.15. 
10. Stăniloae D., Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I, București, 
1978, p.55-158;  p.254-316. 

 
 
 
 
 

CONTROVERSE CONTEMPORANE DESPRE SOCIAL 
 

Angela POPA 
  

lector  universitar, Departamentul Filosofie și Antropologie, 
USM 

 
Adnotare: Caracteristica gândirii filosofice contemporane este 
coroborarea raţiunii şi a experienţei, filosofia urmează să fixeze 
atenţia asupra practicilor umane. Orientarea majoră a filosofiei 
contemporane către individ şi practicile sale sociale îşi are una din 
explicaţii în dubla criză a istoriei umane şi a aplicațiilor ştiinţifice. 
Omul şi acţiunile sale devin centrul reflecţiei filosofice. La hotarul 
anilor 60-70 ai sec. XX are loc o schimbare de paradigmă in ceea ce 
priveşte interpretarea fenomenelor sociale, în mare parte acest lucru 
se datorează apariţiei noilor mişcări sociale, orientate spre 
transformarea priorităţilor valorice şi a stereotipurilor culturale in 
societate. Problemele înaintate de aceste mişcari sociale pun pe prim 
plan necesitatea exprimării identitare, perceperii diferenţelor 
existente şi a necesitaţii de exprimare. Dacă interpretarea clasică a 
filosofiei miza pe o interpretare unitară, holistică a faptelor sociale, 
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apoi are loc o deplasare a modului de interpretare spre o abordare 
pluralistă. Astfel lumea contemporană este privită ca fiind una a 
simulacrelor, un continuu joc al diferenţei şi repetiţiei.  

 
Filosofia socială a secolului XX în mare parte reprezintă un şir 

continuu de idei şi provocări, care imediat pot fi verificate prin 
interesul individului contemporan. Nu se mai face apel la conceptele 
perene, fundamentale, ci interes trezește probleme actuale care 
necesită soluţii imediate sau pe durată scurtă. Un alt motiv ar fi 
problema raţionalităţii, pe de o parte, are loc procesul de raţionalizare 
a instituţiilor sociale şi a activităţii umane, iar pe de altă parte, tot mai 
evident este faptul că procesele istorice şi politice par a fi iraţionale. 
Are loc revizuirea  temeiurilor filosofiei tradiţionale şi tot mai mult e 
atrasă atenția asupra caracterului postfundaționist al filosofiei, 
orientat spre deschidere, unde problematica este trecută în sfera 
comunicării și a discursului, unde predomină contingența și 
relativitatea faţă de orientările valorile de altă dată și apare necesitatea 
de a oferi noi interpretări și repere teoretico-metodologice pentru 
perioada imendiat următoare. Renunţarea la temeiurile gândirii 
tradiţionale în favoarea celei slabe (Vattimo)[1], tot mai mult se 
concentrează pe practica socială şi constată o ontologizare a 
discursului. 

La momentul actual filosofia se caracterizează printr-un 
angajament total de a redefini esența și specificitatea tuturor formelor 
de activitate umană, inclusiv cea teoretică. Acest lucru semnifică 
faptul că filosofia socială necesită o reflecţie a propriului conţinut şi a 
propriilor repere teoretico-metodologice, în mare parte fiind cauzate 
de transformările  survenite continuu în domeniu social. 

În continuare, ne propunem să analizăm trei modele de 
interpretare a fenomenului social: conceptele sociale ale 
reprezentanților Școlii de la Frankfurt, poststructuralismului francez 
și ideilor postmarxiste promovate de E.Laclau și Ch.Mouffe.  

Concepte sociale ale reprezentanților Școlii de la Frankfurt 
Școala de la Frankfurt este asociată cu abordarea teoretică a 

fenomenului social inspirată din filosofiile lui Hegel, Marx şi Freud, 
obiectul de cercetare devine societatea contemporană, iar analiza 
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critică promovată de exponenții școlii de la Frankfurt vizează 
transformările ce au loc în cadrul societății: deconspirarea 
mecanismelor de dominație și aducerea la lumină a ideologiilor cu 
scopul de a arăta o alternativă a unei societăți raționale în care 
cetățenii sunt capabili de autodeterminare. Proiectul socio-cultural al 
gândirii critice ai anilor 30 - 40 ai secolului XX este o reacţie la 
trasformările ce au intervenit în practica socială a societăţii 
occidentale. Teoreticienii consider că filosofia trebuie să-şi manifeste 
funcţia critică prin intermediul căreia va interveni cu sugestii ori de 
câte ori este nevoie în activitatea indivizilor. Critica vizează credinţa 
în atotputernicia ştiinţei şi tehnicii, cât şi în caracterul nelimitat al 
progresului. Această credinţă însoţeşte efortul oamenilor de a se face 
stăpâni ai naturii, dar această victorie îi transformă în fiinţe alienate. 
Ea provoacă reificarea existenţei sociale, colonizarea vieţii cotidiene 
printr-o administrare anonimă şi totalitară. După Max Horkheimer şi 
Theodor Adorno raţiunea a fost pervertită, astfel este important de a 
deosebi raţiunea de rezidurile mitice [2].  

În modalitatea de abordare a fenomenelor socio-culturale teoria 
critică este puternic influienţată de gândirea weberiană care abordează 
problema raţionalităţii în tradiţia modernă. După Max Weber 
raţionalitatea, fiind orientată asupra atingerii scopurilor scontate, se 
transformă într-o raţionalitate instrumentală, după Horkheimer şi 
Adorno acest tip de raţionalitate inevitabil duce spre un control total 
asupra socialului. Sinele şi lumea interioară ale individului au fost 
invadate de tehnologie, fiind transformate în mijloc de dominaţie. 
Voinţa de a domina a produs formarea unei societăţi birocratice şi 
impersonale care a redus omul la simplu instrument, dezumanizându-
l, astfel că progresul ameninţă să distrugă omul, capacitatea sa de 
critică şi de creativitate. Raţiunea s-a transformat într-o unealtă a 
sistemului economico-industrial. În lucrarea Dialectica Luminilor 
cercetătorii de la Frankfurt demonstrază că bunurile culturale produse 
în serie mistifică adevărul pentru mase, cu scopul de a realiza o 
dominaţie mai eficientă asupra acestora. Gândirea critică a fost 
eliminată de către sistemul economico-industrial de putere, întinzând 
peste lume un văl opac al gândirii unice, conformiste.  
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După Horkheimer şi Adorno societatea tehnologică 
contemporană a creat un aparat formidabil de control: industria 
culturală, prin care sunt impuse individului valori şi modele 
comportamentale, ce creează necesităţi false şi dezvoltă un limbaj 
comun. Toate aceste produse ale industriei culturale, valori, modele 
comportamentale, limbaje, sunt uniforme şi sterile. Uniformitatea 
presupune un înţeles general din partea maselor, iar sterilitatea 
împiedică emanciparea individului, frânează creativitatea, făcându-l 
pasiv. Astfel individul se transformă într-o entitate neglijabilă şi 
înlocuibilă [3]. 

Reprezentantul celei de a doua generaţie, Jurgen Habermas, 
solidarizându-se cu predecesorii săi, afirmă că sarcina gândirii critice 
este emanciparea omului, obţinerea cunoaşterii de sine. Individul pe 
parcursul vieţii este ghidat de interesul emancipator care presupune 
orientări gnoseologice, ideea de libertate, dreptate socială şi atingerea 
fericirii. Realizarea emancipării se face prin angajarea într-o luptă de 
recunoaştere. Raţionalitatea nu se articulează la nivelul datelor naturii 
umane, ci la cel al limbii. Principiul intersubiectivităţii, al înţelegerii 
ar fi principiul la care ar trebui să recurgem atunci când este de spus 
ce este propriu-zis raţionalul într-o relaţie socială.   

Reprezentanţii şcolii de la Frankfurt, prin lansarea proiectului 
critic, şi-au dorit să ofere soluţii societăţii contemporane în realizarea 
emancipării individuale prin cunoaşterea şi interpretarea fenomenelor 
socio-culturale şi revizuirea atitudinii faţă de acţiunea umană. In 
acelaşi timp, mecanismele de incluziune socială trebuie să ia in 
considerare caracterul complex al proceselor sociale, şi tendinţele de 
diferenţiere şi fragmentare a vieţii sociale. Drept criteriu de evaluare a 
interacţiunii sociale devine aspectul etic, în special este revizuit 
conceptul de dreptate, care oferă: promovarea unui orizont normativ 
general valabil, care ar garanta recunoaşterea şi respectul reciproc al 
grupurilor sociale. Aici putem invoca concepţia hegeliană despre cele 
două forme ale socialului: statul şi societatea civilă. Statul se 
caracterizează prin solidaritate organică unde diverse forme sociale 
cooperează spre binele social, pe când societatea civilă se bazează pe 
diversitate socială unde elementul coagulant dintre indivizi este 
respectarea şi menţirea legilor.  



 
 

  21 

După Habermas spaţiul socio-politic nu este concentrat doar în 
jurul statului ci reprezintă o reţea de interacţiuni decentralizate, 
desubiectivate, unde diferenţele dintre subiecţi reiese din renunţarea 
la tradiţional, convenţii şi presupune raţionalizarea lumilor vieţilor 
traite [4]. De aceeasi parere este şi Honneth [5] care consideră că 
relaţiile sociale din start implică o luptă pentru recunoaştere, viaţa 
socială e construită pe principiul meritocratic, astfel grupele sociale 
prin intermediul puterii simbolice, valorifică abilităţile şi stilul de 
viaţă promovat. 

Conceptele sociale poststructuraliste 
Reperele care influenţează filosofia socială franceză este 

constituirea subiectului modern în ocurenţă. Filosofia franceză ai 
anilor ’60 îşi extrage seva din opera lui Hegel, Nietzsche, din teoriile 
fenomenologică şi psihanalitică, din marxismul prezent în gândirea 
occidentală postbelică. Fenomenele sociale sunt interpretate prin 
fragmentar şi marginal, este acceptat un singur criteriu, cel al 
diferenţei, individul este o diferenţă în raport cu alt individ, iar 
realitatea socială este o realitate a simulacrelor (a aparenţelor). 
Poststructuraliştii afirmă că ideea de sine, ca entitate singulară, 
separată şi coerentă, nu este decât un construct ficţional. Ceea ce 
înseamnă că sinele nu poate fi decat individul care sesisează 
tensiunile generate de conflictele latente sau manifeste dintre genuri, 
rase, clase sociale, profesii etc. Toate aceste conflicte, care 
definitivează aspectul eminamente social al omului, sunt cele care 
înlesnesc procesul de autocunoastere. Percepţia sinelui în asfel de 
circumstanţe joacă un rol central în interpretarea sensurilor, fie că 
sunt ale unei opere, fie ca apartin lumii inseşi. Reprezentanţii 
poststructuralismului întăresc ideea conform careia sinele este alcătuit 
din discursuri, al caror sens trebuie interpretat. Iar aceasta interpretare 
se face în funcţie de aspectul social şi politic în care individul 
subzistă.  

Problema subiectului practicilor discursive pare a fi una 
artificială, căci individul este liber şi autonom în alegerea şi realizarea 
acţiunilor comunicative şi cognitive, ar părea că normele lingvistice, 
standardele de comunicare, regulile logice - pot fi modificate de 
individ în dependenţă de intenţii şi interese. Se crează senzaţia că el, 
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individul, este liber în a exprima intenţii, emoţii, idei. Paradigma 
clasică admite ideea că cu cât individul posedă mai bine limba cu atât 
mai uşor şi abil poate să-şi exprime opţiunile, el selectează unităţile 
semiotice, care corespund ideilor generate, astfel poziţia filosofiei 
clasice este că limbajul reflectă ideile. Această viziune suferă o serie 
de transformări, ea este revizuită, reinterpretată în contextul turnurii 
lingvistice. Limbajul nu mai este perceput ca fiind un instrument al 
gândirii şi al transmiterii de mesage, ci este chiar fundamentul ce 
întemeiază gândirea.  

Noţiunea de discurs devine una centrală pentru filosofii 
contemporani, prin discurs limbajul poate fi tratat ca eveniment 
autonom, emancipat de sub tutela subiectului psihologic sau 
transcendental. Presupoziţia autonomiei subiectului transformă 
problema evenimentului discursiv în aceea a descoperirii unui tip de 
cauzalitate non-discursivă, iar ideea că intenţia ori voinţa sunt cele 
care se exprimă în limbaj este echivalentă cu raportarea la o finalitate 
non-discursivă. Atribuirea intenţiei sau a finalităţii înseamnă 
(Nietzsche), dominaţia interpretării asupra lucrurilor. Expresia 
autonomia discursului ne atenţionează că discursul este o practică. 
Descrierea evenimentului discursiv impune o izolare în raport cu 
limba şi gândirea şi evitarea atât a formalizării cât şi a interpretării. 
Pentru ca emanciparea limbajului de sub dominaţia modelului 
interpretării să fie posibilă, Foucault consideră că limbajul este el 
însuşi o practică printre celelalte [6]. Discursul autonom este o 
regiune empirică care ar fi condiţie de validitate a enunţurilor. Nu 
există un obiect universal de cunoaştere, ci numai obiectul instituit în 
cadrul unei practici discursive. Procesul de formare al subiectului este 
unul discursiv, prin care se produc şi se reproduc sensuri, norme, 
valori care sunt enunţate, fixate şi sunt perpetuate la nivel 
instituţional, individual sub formă de idei, dorinţe, aspiraţii. Ordinea 
discursului nu este expresia unei voinţe individuale sau a mentalităţii 
colective, dar este tehnologia de producere şi de enunţare a textelor 
culturale, această tehnologie construieşte maşinării de producere a 
sensului. Realizarea intenţiei vorbitorului şi actualizarea autenticităţii 
sensului se face prin mijloace discursive (tehnici, strategii) accesibile 
comunicatorilor. Subiectul discursiv are o natură dublă: pe de o parte 
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el este efectul relaţiilor de putere, pe de altă parte, el produce şi 
menţine relaţiile de putere prin practici discursive.  

Pentru Gille Deleuze modelul dominant în societate este unul 
similar maşinăriei, în care dorinţa este investire a câmpului social şi 
în care inconştientul serveşte la destructurarea modelului oedipian 
clasic; adevărata forţă care poate dinamita ordinea subiectivă este, 
într-o primă fază, schizofrenia, pentru ca în cele din urmă dispersarea 
subiectivităţii să facă posibilă doar o anti-analiză [7].  

Din cele expuse reiese că spaţiul socal nu mai este interpretat ca 
fiind unul integru, organic şi nici ca fiind o asociere a indivizilor, ci 
este un joc al diferenţei, ce nu se supune principiilor transcendente; la 
fel remarcăm negarea din start a unui orizont normativ care este 
imposibil; principiile raţiunii au o natură coercitivă, represivă şi 
aplicarea acestora reduc semnificativ din jocul diferenţei, drept 
rezultat societatea devine un spaţiu inchis, rigid unde individul işi 
acceptă rolul selectat de către sistemul social; supune criticii 
posibilitatea existenţei unei democraţii extinse, unde mulţimea socială 
ar fi reprezentată prin macrosubiecţi (partide politice). 
Reprezentativitatea politică este alterată, redusă la un set de diferenţe 
rigide, fixe care nu corespund cerinţelor înaintate de multime. De aici 
apare necesitatea deconstrucţiei subiecţilor socio-politici (partide, 
clase sociale, societate) şi orientarea spre practica socială care ar 
exclude formarea ierarhiilor sociale, a centralizării sociale. Spaţiul 
social ar fi compus din multiple grupe sociale ce interacţionează 
accidental, iar scopul practicilor sociale ar fi actualizarea existenţei 
impreună ca dispoziţie a comunităţii.  

 
Concepte sociale postmarxiste 
Ernesto Laclau şi Chantal Mouffe sunt adepţii postmarxismului 

şi oferă un model alternativ care îmbină elemente sintetice din 
modelele enunţate mai sunt şi desigur din tradiţia marxistă. Laclau și 
Mouffe publică în 1985 celebra lucrare Hegemony and Social 
Strategy: Towards a Radical Democratic Politics [8]. Textul 
reprezintă o revizuire a conceptelor marxiste și presupune 
introducerea unui concept relative nou, cel de hegemonie, preluat din 
opera lui Gramsci. Ideile înaintate de Laclau și Mouffe ne ajută să 
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analizăm transformările ce au loc în cadrul societăţii contemporane. 
Astfel spaţiul social este un continuu joc al diferenţelor, este un câmp 
al discursivităţii ale cărui elemente sunt semnificaţii plutitoare ce au 
determinări multiple, polisemantice. Jocul diferenţei este articulat în 
câmpul social după anumite criterii, drept urmare societatea este un 
sistem stabil constituit din momente diferenţiale. Relaţiile sociale se 
împletesc în contexte închise şi exacte. La fel spaţiul social este 
ghidat de două tipuri de logici: a diferenţei şi a echivalenţei.  Prima, 
cea a diferenţei, funcţionează ca posibilitate de extindere a spaţiului 
social şi conferă grade de complexitate generând formarea poziţiilor 
subiective diferenţiale; logica echivalenţei din contra are o funcţie de 
uniformizare, de reducere a spaţiului politic la contexte noi. Ambele 
logici nu pot exista de sinestătător şi de aceea spaţiul social apelează 
la practici de excludere a Celuilalt, care este radical diferit. 
Excluderea se face prin 2 posibilităţi: a) reducerea excesului de 
semnificaţii ce periclitează ordinea socială existentă sau b) este 
postulat un antagonism (diferenţă) ce nu se include în sistem şi care 
prezintă pericol pentru toate elementele sistemului. Practica 
excluderii este o dovadă a eşecului construcţiei unei societăţi bazate 
pe diferenţe pozitive. 

E.Laclau şi Ch.Mouffe readuc în actualitate conceptul de 
hegemonie, promovat de Antonio Gramsci şi îl transformă într-o 
teorie generală. Hegemonia reprezinta un raport între o forţă 
particulară şi dimensiunea universală a revendicării ei politice. 
Conceptul de hegemonie la Gramsci este pluriform, hegemonia 
reprezinta o formă a dominaţiei intelectuale a societăţii civile. Pentru 
ca un anumit grup sau clasă să-şi asigure dominaţia, nu e suficient ca 
aceasta să ia in stăpânire aparatele coercitive ale statului, ci trebuie să 
cucerească „hegemonia culturală“, adică intelectul şi simţul comun al 
indivizilor. După Laclau revendicările înaintate nu pot mobiliza un 
grup ori altul, pentru a avea succes, e nevoie de o alianţă extinsă care 
ar cuprinde cât mai multe grupuri şi revendicări posibile. Astfel, 
hegemonia consta din mişcarea universalizării unui proiect politic 
particular. 

Laclau și Mouffe susțin că o societate democratică pe deplin 
funcțională nu este una în care au dispărut toate antagonismele, ci 
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aceea în care în mod constant sunt trasate și puse în discuție noi 
frontiere politice, o societate democratică este una în care relațiile 
conflictuale sunt menținute, nu distruse. În lipsa antagonismului 
există doar consensul impus al ordinii autoritare – o suprimare totală 
a dezbaterii și a discuției care îi este ostilă democrației. E important 
de subliniat aici că ideea de antagonism nu este înțeleasă de Laclau și 
Mouffe ca o acceptare pesimistă a blocajului politic, dimpotrivă, ei 
susțin că în lipsa conceptului de utopie nu există posibilitatea unui 
imaginar radical. Problema este de a echilibra tensiunea dintre idealul 
imaginar și administrarea pragmatică a unei pozitivități sociale, fără a 
eșua în aceea totalitară.  

Acest mod de a înțelege antagonismul se întemeiază pe teoria 
despre subiectivitate. Pe urmele lui Lacan, ei susțin că subiectivitatea 
nu este o prezență pură, transparentă și rațională, ci e iremediabil 
descentrată și incompletă.  Descentrarea presupune lipsa unui subiect 
unificat, în timp ce activismul presupune un subiect autonom, 
înzestrat cu voință politică șu autodeterminare. Laclau susține că acest 
conflict e fals, întrucât subiectul nu este nici pe de-a-ntregul 
descentrat (dominat de psihoză), nici cu totul unificat (subiect 
absolut).  Întrucât subiectivitatea presupune procesul de identificare, 
indivizii sunt în mod necesar entități incomplete. Antagonismul este 
deci acel tip de raport care se iscă între astfel de entități incomplete. 
În cazul antagonismului, susțin Laclau și Mouffe, „suntem confruntați 
cu o situație diferită: prezența Celuilalt mă împiedică să fiu în 
întregime eu însumi. Relația decurge nu din entități complete, ci din 
imposibilitatea constituirii lor“[8, p.125]. Prezența a ceea ce este 
Celălalt face ca identitatea mea să fie vulnerabilă, iar amenințarea 
reprezentată de Celălalt îmi transformă propria conștiință de sine în 
ceva problematic.  

La nivel social, antagonismul poate fi privit ca limită a capacității 
societății de-a se constitui integral: „Drept condiții de posibilitate ale 
existenței unei democrații pluraliste, conflictele și antagonismele sunt 
în același timp condiția imposibilității realizării ei finale“[9, p.11]. În 
viziunea teoreticienilor postmarxişti modelul agonist (confruntarea 
între adversari care recunosc legitimarea pretenţiilor înaintate şi care 
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presupune un consens momentan al conflictului) devine o condiţie a 
realizării democraţiei pluraliste şi radicale. 

Din cele expuse mai sus concluzionăm că nici unul din modelele 
prezentate nu poate avea un statut universal totodată este dificil de a 
integra cele trei viziuni într-o sinteză eficientă. Conceptele Școlii de 
la Frankfurt iau în considerare valorile liberale care sunt provomate şi 
menţinute prin regimuri democratice, or acel lucru mai curând pare a 
fi unul ideal sau dezirabil, în cazul modelului poststructuralist avem 
un continuu joc al relaţiilor de putere unde identitatea, valorile ideile 
promovate de către subiect sau rezistenţa opusă sunt parte integrantă 
din jocul puterii, iar modelul agonist postmarxist  pune în evidenţă 
continua lupta dintre grupuri politice, sociale care de fiecare dată 
raţional selectează varianta  plauzibilă. 
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DESPRE CORELAȚIA ȘI INTERACȚIUNEA FACTORILOR 
OBIECTIVI ȘI SUBIECTIVI ÎN INSTRUIREA ȘI FORMAREA 

PERSONALITĂȚII TINEREI GENERAȚII 
 

Ion VANGHELI 
 

doctor, conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei 
 

Adnotare: În articol se definesc noțiunile: „factori obiectivi”, „factori 
subiectivi”, „corelație”, „instruire” prin raportare la specificul formării 
personalității specialistului. De asemenea, se accentuează imperativul 
motivării specialiștilor din diverse domenii pentru ca aceștia să 
identifice modalitățile de afirmare a lor ca profesioniști acasă, în 
Republica Moldova și depunerea eforturilor întru dezvoltarea și 
inovarea societății moldovenești. 
 
Cuvinte cheie: personalitate, educație, perspectivă, factori subiectivi și 
obiectivi, dezvoltare. 

 
În cele ce urmează îmi propun să mă pronunț asupra la trei 

momente, care în viziunea mea pretind la elucidarea temei și anume: 
1) delimitarea conceptuală a termenilor din titlu; 2) conținuturile lor 
pentru spațiul societății moldovenești contemporane, și poate chiar 
tangențial în lume, și în sfârșit, 3) sacramentala,  în stiluri cunoscute 
multora, ce-i de făcut, cum pot fi armonizați și sincronizați acești 
factori pentru optimizarea existenței sociale, sau care este soluția, 
care-ar fi metodica, tehnica și tehnologia depășirii acestei situații 
care, o știu și recunosc mulți, nu este deloc simplă și ușoară și nu 
numai în Republica Moldova dar și prin alte părți. 

Voi menționa din start că toate cuvintele din titlu sunt de origine 
romanică (latină sau franceză) și semnifică procesul complex de 
formare a personalității. „Fapt” înseamnă împlinit, faptă care poate fi 
o întâmplare reală, un eveniment, un lucru, un fenomen, sau o 
cunoaștere clară, neîndoielnică obținută prin experiență și care 
slujește unor concluzii. Factor înseamnă ceea ce face, produce, forța 
motrice, cauza unor procese, fenomene; circumstanța esențială într-un 
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anumit proces sau fenomen. Este important de menționat în acest sens 
așa numita teorie a factorilor – concepție sociologică apreciată în 
anumite perioade ca fiind eclectică și proprie sociologiei burgheze, 
dar care, după părerea mea subiectivă, nu poate fi ignorată, întrucât 
această teorie percepe dezvoltarea istorică ca rezultat sau produs al 
interacțiunii mai multor și diferitor, dar în egală măsură de esențiali și 
importanți factori (geografici,  sociali de diferită natură, spirituali, 
rasiali etc.) și care este utilă, productivă, lucrativă în contextul temei 
abordate. 

Termenii obiectivi și subiectivi provin respectiv de la obiect și 
subiect, primul însemnând ceea ce există în afara/exteriorul nostru și 
independent de conștiința noastră (lumea exterioară) ceea ce este 
obiect al cunoașterii și a atitudinii/ acțiunii practice a subiectului, 
acesta mai însemnând și lucru, fenomen asupra cărora este orientată o 
anumită formă de activitate, iar al doilea semnifică omul care 
cunoaște/descoperă lumea exterioară (obiectul) și o influențează în 
scopurile sale practice, existențiale; omul în ansamblul trăsăturilor și 
calităților lui personalizate. În contextul temei date obiectiv vom 
considera mediul exterior global - natura, ecosfera, noosfera, 
societatea în ansamblu sau omenirea iar subiectiv vom considera tot și 
toate care izvorăsc, derivă, provin din subiect – om, individ (putem 
vorbi și despre subiecte colective de diferite profiluri – economice, 
sociale politice etc.) ca purtător al diverselor trăsături, calități, 
drepturi etc. 

Cuvântul corelație înseamnă nu altceva decât o relație reciprocă 
în care unul dintre termeni nu poate exista fără celălalt, dependența 
reciprocă a două fenomene sau procese între variațiile cărora există o 
anumită legătură. Interacțiunea, cât n-ar fi apropiată de corelație, 
desenează forma de legătură a obiectelor, fenomenelor etc. 
manifestată printr-o influențare, condiționare sau acțiune cauzală 
reciprocă; acțiune reciprocă între două sau mai multe fenomene, 
sisteme, corpuri (în fizică, spre ex.) dar și în viața socială, ceea ce ne 
preocupă îndeosebi. 

Cât nu ar fi de apropiate cuvintele instruire și educație, nu știu 
cât este de corectă și justificată delimitarea lor, părerea mea 
subiectivă este că ele trebuie să meargă mână-în-mână, să fie în cazul 
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formării noilor generații un tandem, un duet armonios, permanent, 
continuu. Tradițional însă prin instruire se subînțelege pregătirea unei 
persoane într-un anumit domeniu, am spune profesionalizarea 
indivizilor, iar prin educație ceva mult mai mult și complex, un 
fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață și a 
cunoștințelor de la o generație la alta, realizat în familie și în celelalte 
instituții specializate, începând cu cele preșcolare, rețeaua instituțiilor 
publice de învățământ, biserica, armata, organizațiile profesionale, 
social-politice, multimedia etc... Educația cunoaște o sumedenie de 
direcții, dar rămân valabile cele trei fundamentale enunțate de grecii 
antici: intelectuală, fizică și estetică. Celelalte, pe câte nu le-am 
enumera, ele se pot regăsi în aceste trei.  

Rezultat final sau produs al interacțiunii factorilor enumerați se 
cere a fi sau trebuie să fie, exploatând terminologia sociologică 
marxistă, care nu poate fi absolut neglijată – Omul, Cetățeanul ca 
subiect plenipotențiar al relațiilor sociale, ca făuritor al societății în 
care trăiește, Omul care se mândrește cu Țara sa, societatea, familia 
sa etc. etc. și care nu o trădează, sau o părăsește, sau căruia nu-i este 
rușine că provine sau face parte din ea. 

Iar acum să trecem de la aceste delimitări conceptuale la o cât de 
generală privire asupra modului de manifestare ale acestora, la 
funcționalitatea lor în cadrul societății din Republica Moldova. De 
fapt m-a motivat să abordez acest subiect pronosticurile demografice 
deloc optimiste privind declinul pronunțat al numărului populației 
statului nostru în ansamblu și mai ales a băștinașilor, cum nu iar 
identifica careva din istorici, sociologi, politologi, -  moldoveni sau 
români.  

Cum arată factorii obiectivi în cazul Republicii Moldova? Este 
vorba mai întâi de toate de acea porțiune din suprafața Terrei care 
într-un fel sau altul ne-a pecetluit ca neam, națiune, indivizi cu 
trăsăturile lor proverbiale : cumsecădenia, ospitalitatea, toleranța 
(uneori depășind limitele rezonabile) și în genere destinul. Este vorba 
de Coliba noastră albastră, natura, mediul natural exterior pe care ni l-
a oferit Dumnezeu, ceea ce ne-au lăsat strămoșii. Este știut că acest 
spațiu a fost ciopârțit de vitregiile istorice prin care a trecut neamul 
nostru. Pe lângă aceasta, componenta dată a mediului nostru ambiant 



 
 

  30 

– deloc secundară sau neimportantă – nu mai este cum a fost cândva. 
Nu o să mă opresc mult la asta, nu din senin au apărut Verzii, 
Ecologiștii... Dar semnalul de alarmă a fost dat mai demult. Și asta 
pentru că naturii i-au fost aplicate atâtea tehnologii încât astăzi (da de 
fapt trebuia mult mai devreme) trebuie identificate altele, probabil 
deloc ușoare, și nu ieftine, și nu simple pentru a o revitaliza. Cred că 
majorității dintre contemporanii noștri le sunt cunoscute problemele 
globale ale contemporaneității. Savanții, după cum am spus, de mai 
demult au atras atenția asupra necesității mobilizării tuturor resurselor 
(material-economice, financiare, instituțional-organizatorice, 
intelectuale ș.a.) pentru a le depăși, dar, spre regret  carul nu s-a prea 
mișcat din loc. Mi se pare că pandemia prin care trece astăzi întreaga 
lume insuflă ceva optimism, dar, după cum observ eu se lucrează 
izolat, egoist. Aceste întârzieri ne costă consecințele – cataclismele de 
tot felul, încălzirea globală etc. etc. Pe cine să dăm vina? Cred că 
fiecare are varianta sa de răspuns: Marile Puteri? Zgârcenia 
multimiliardarilor? Setea de a se îmbogăți cu orice preț? Și multe 
altele care la o adică mai pot fi găsite și enumerate. Și totuși cu cât n-
ar fi de deteriorat acest mediu și la nivel global, și pe zone, regiuni, 
țări, eu sunt cu optimiștii: ceva se mai poate stopa, repara, recupera, 
deși în epoca interdependențelor, nici o țară cât de mare, tare și 
bogată nu ar fi ea (nemaivorbind de Republica Moldova) fără 
înțelegere, conlucrare, coordonare, întrajutorare etc. mai întâi cu 
statele vecine, mai apoi cu cele din zonă/ regiune, și în genere din 
lume, este puțin probabil că problemele despre care este vorba vor fi 
rezolvate sau depășite.  Statele, oamenii au creat aceste probleme 
întrecând orice măsură în valorificarea bogățiilor naturii, exploatând-
o cu nemiluita, ei au provocat această situație și tot ei, noi oamenii, 
statele, societățile, altfel spus comunitatea internațională pot, trebuie 
și sunt obligați să acționeze conjugat pentru a o ameliora. 

Altă componentă a factorilor obiectivi o constituie toate cele 
societale. Nu numai mediul natural își lasă amprenta asupra formării 
omului și societăți, dar și ultima - societatea, mediul societal în 
genere, plăzmuiește omul, personalitatea. Fiecare din cei care 
constituie astăzi populația Republicii Moldova pe diverse canale, prin 
diverse mecanisme depindem de ceilalți, începând de la aceea că de la 
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naștere nu ne alegem părinții, vecinii, locațiunea etc. etc. Este aici de 
meditat și de discutat privind rolul mediului social, locațiunea etc... 
dar totuna cine și unde nu s-ar stabili, fie permanent sau provizoriu, 
este sub presiunea unor condiții, norme, reguli, legi etc. pe care nu 
numai că trebuie să le cunoască, dar să și le asume, urmeze, respecte, 
și nicidecum să se opună comunității cu modul său de viață, 
comportament și altele. Împrejurările, mediul social formează omul, 
personalitatea, iar de la o anumită vârstă, noi, oamenii formăm, 
schimbăm împrejurările, mediul, și cel natural, și cel social. 
Subiectivul putem spune formează, modelează Obiectivul, pentru că 
despre legăturile și interacțiunea, interdependențele lor este vorba. 

Dacă să continuăm cu celelalte componente ale factorilor 
obiectivi societali, percepând societatea ca pe un fenomen sistemic, 
aceștia includ sferele: economică, socială, politică, cultural-spirituală. 
Succint despre acestea, starea lor actuală, desigur din țara noastră. 

Sfera economică este fundamentul oricărei societăți. Este 
cunoscut tuturora faptul că în acești 30 de ani de independență și 
suveranitate Republica Moldova este încă departe de a ajunge nivelul 
de dezvoltare economică propriu anilor 80. Tranziția la economia de 
piață, concurențială continuă, pare că nu are sfârșit  iar rezultatele lasă 
de dorit din care cauză suferă oamenii, fie ei întreprinzători mici sau 
mijlocii, businessman sau simpli angajați... Cred că procentul 
economiei tenebre o fi mai mic, dar starea de captivitate și a 
economiei și a instituțiilor statului, instituțiilor lui încă nu este 
depășită. O ilustrație convingătoare este starea procesului de 
identificare a vinovaților și beneficiarilor miliardului furat și a 
returnării lui. 

Situația social-economică din Republica Moldova rămâne a fi la 
nivel scăzut, agravându-se cu pandemia, care, spre regret, încă 
continuă să afecteze nu puține ramuri. Republica Moldova nu a 
depășit starea/statutul unei țări în dezvoltare, rămânând, dacă îmi pare 
deja nu cea, dar una din cele mai sărace țări din Europa, PIB-ul pe cap 
de locuitor, deși a crescut de câteva ori comparativ cu anul 1991, dar, 
după cum spun specialiștii bate pasul pe loc constituind doar peste 
5000 de dolari pe an. Dacă să ne referim la cele trei straturi ale 
societății moldovenești privind veniturile lunare sau anuale - bogați 
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(milionari sau chiar miliardari) mijlocași și săraci,  este cunoscut 
faptul că ultimii sunt cei mai mulți. Decalajul dintre bogați și săraci 
crește. Tare puțini din mijlocași avansează pe căi cinstite în stratul 
bogaților, ba din contra din mijlocași se întâmplă că coboară în săraci. 
De aici constatăm că nivelul de trai,  bunăstarea cetățenilor este 
precară. Sunt cunoscute decalajele salariale la diferite categorii de 
lucrători/angajați. Este mare procentul de pensionari care au pensii 
mizere. Doar numărul lor rămâne relativ constant – în jur de 700 de 
mii.  Rata șomajului, după cum afirmă unii specialiști nu este atât de 
mare, dar asistența de șomaj este mică pentru a putea supraviețui. 
Prost stau lucrurile cu reproducerea naturală: natalitatea este redusă, 
mortalitatea crescândă, acum mai ales cu Corona virusul. Familia ca 
celulă socială de bază a societății trece prin situații dificile. Tuturora, 
cred că le este cunoscută starea de lucru – procentul de căsătorii și 
divorțuri, copii lăsați pe seama rudelor apropiate fiindcă unul din 
părinți e în Rusia , altul în Italia, Israel sau alte țări.  Continuă să ne 
afecteze migrația, diaspora constituind în jur de un milion de oameni. 
De imigranți, îmi pare, n-avem ce ne îngrijora. S-a stopat Legea cu 
vânzarea cetățeniei pentru a atrage investitori bogați străini. Pare că 
ne-am dezis de ideea de a importa lucrători străini din alte țări pentru 
a depăși lipsa de aceștia, din cauza că unii dintre ai noștri nu acceptă 
salariile care li se propun. Mă limitez la aceste creionări suficiente 
pentru a răspunde la întrebarea de ce moldovenii își părăsesc baștina 
tocmai conform zicalei:  peștele caută adâncurile iar omul unde e mai 
bine. De ce acest bine nu poate fi atins, obținut, asigurat și garantat 
aici, acasă ? Doar ai noștri, pe unde nu i-a mânat nevoia, fie în Est sau 
în Vest, în marea lor majoritate i-au făcut țării noastre o imagine 
pozitivă, cu mult mai solidă decât diplomații oficiali și 
plenipotențiari... Și aici vom avea ecouri de răspuns și pozitiv și 
negativ... Avem desigur și exemple urâte, negative, dar totuși 
prevalează cele pozitive, plăcute, care într-un fel ne alimentează 
mândria, că moldovenii nu sunt cei mai neputincioși, răi, leneși etc. 
Cât privește cei care mereu se jeluise, se plâng, sunt mereu înrăiți și 
supărați,  îi critică și învinovățesc pe toți, eu mă asociez cu cei care 
socot că numai leneșii nu-și pot asigura o existență, un nivel de trai, o 
bunăstare cât-de-cât satisfăcătoare. Sunt cunoscute suficiente exemple 
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când chiar persoane cu dezabilități nu se împacă cu situația hărăzită, 
fie de vre-un accident sau din ereditate, dar nu se dau bătuți, își 
creează propria familie, lucrează, sunt apreciați de colegi și 
comunitate, se integrează plenar în societate și nu învinuiesc pe 
nimeni. 

Nu putem trece cu vederea componenta politică a factorilor 
obiectivi, având în vedere  sistemul social politic din Republica 
Moldova. În acest aspect continuăm să rămânem o democrație în 
devenire cu mari decalaje de la statul de drept, care se manifestă în: 
fragilitatea statului și instituțiilor lui; abateri sau încălcări repetate și 
diferite ale Constituției rămase nesancționate fiind o Republică 
parlamentară cu tentative de autoritarism; perpetuarea crizelor 
politice și instabilitatea politică; pluralism politic formal și puțin 
productiv; multipartitism instabil cu fel-de-fel de degenerări 
diagnosticat cu boala traseismului politic; societatea civilă mai mult 
formală și puțin activă, rețeaua instituțiilor ei fiind mai densă la oraș 
și mai ales în capitală; până acum Republica Moldova încă n-a ieșit 
din starea de imponderabilitate politică, continuând să oscileze între 
Est și Vest (aici nu pot să nu reacționez la participarea corpului de 
ostași moldoveni la parada din 24 iunie curent pi Piața Roșie din 
Moscova și prezența Președintelui  Republicii Moldova acolo... Ce 
mândrie manifestă a lui Dodon! O fi cucerit moldovenii Rusia?!! Mă 
gândesc dacă cunosc acei tineri istoria propriilor lor familii, a 
neamului nostru, inclusiv cu Ziua Victoriei... cum ne-au eliberat, și de 
câte ori, dar... tot întârzie să plece, și la propriu și la figurat. 

Sfera culturală, în sfârșit – face ea parte din factorii obiectivi? 
Cred că da, ca parte a unui întreg, a sistemului social global, în care și 
cu care noua generație se trezește, se pomenește și pe care trebuie să o 
valorifice... Pe de o parte această sferă este determinată 
multiaspectual de toate celelalte, iar pe de alta starea celor dintâi este 
determinată de cultură : cultura gospodăririi sub multitudinea ei de 
aspecte,  cultura relațiilor sociale, iarăși în multitudinea ei de aspecte, 
cultura politică, juridică, morală, estetică etc., etc... Putem afirma că 
ea (cultura) deservește toate domeniile existenței sociale, încât am 
putea spune că dacă aceasta ar fi fost de un grad de dezvoltare mai 
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înalt probabil și posibil am fi traversat mai cu ușurință și succes 
această, interminabilă pentru noi,  perioadă de tranziție... 

Da cât de conforme una alteia sunt aceste sfere sau domenii ale 
vieții sociale se poate pronunța orișicine. Părerea mea este și rămâne 
că rolul decisiv  în schimbarea spre bine în întreaga gospodărie 
socială – economie, politică etc. îi revine factorului subiectiv, adică 
uman. Sub influența acestor factori se pomenește fiecare din indivizi, 
iar cu maturizarea se transformă alături de ceilalți semeni ai săi în 
arhitecți și design-eri ai acestei societăți... Rămâne să-i motivăm să 
fie așa, aici și acum da nu prin străinătăți. 

 Pentru că am menționat mai devreme că situația nu este cea mai 
bună nu numai în Republica Moldova ci și prin alte părți, ba chiar în 
lume, vreau să punctez câteva sugestii care ar putea conduce la 
îmbunătățirea ei. 

La nivel global cred că am avea nevoie de un Iluminism în stil 
postmodern. Este absolut necesară rotația, întinerirea vârfurilor 
politice, economice, financiare, și de toate celelalte pe care nu le-am 
lua, cu persoane integre, nobile care privesc și apreciază mai  lucid, 
proaspăt și original, obiectiv, neegoist realitățile lumii contemporane. 
Mai întâi de toate guvernanții de toate nivelele și în țări aparte, și în 
organismele internaționale trebuie să se pătrundă de gravitatea 
situației actuale din lume și să înainteze și să promoveze politici 
adecvate acestei situații. Ei sunt obligați să țină numaidecât cont de 
costul și impactul care-l au  politicile din statele lor asupra stării de 
lucruri în întreaga lume.  

Acest lucru se poate produce prin adaptarea învățământului de 
toate nivelele la noile provocări, asigurându-se o continuitate în 
formarea noilor generații, accentuându-se componenta socio-umană 
în formarea specialiștilor, mai ales cu studii mijlocii și superioare, 
pentru că în mare măsură din rândurile lor se formează și recrutează 
elitele de ce profil nu ar fi, și asta în toate țările, în toată lumea. 

S-ar cuveni să fie acordată atenție sporită învățământului, acestui 
sector de importanță majoră a oricărei țări ori societăți cu toate 
componentele lui : baza materială, programele de studii, pregătirea 
conformă cerințelor atât a celor care urmează a fi instruiți și educați 
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și, cu atât mai mult, a corpului didactic de toate nivelele, ridicarea 
statutului social,  al  prestigiului acestora, salarizarea lor etc., etc..    

Probabil este necesar ca și societatea civilă să se regrupeze și să 
se revigoreze, vocea ei să fie auzită pentru a preveni continuarea 
agravării pericolelor și amenințărilor cu care se confruntă omenirea la 
această cotitură în existența ei. Îmi este greu să identific ce mișcări ar 
trebui să apară – ale tinerilor, medicilor, pensionarilor, femeilor, 
militarilor etc., etc. dar obiectivul ar fi unul - pentru supraviețuire. 

Ei da ce putem și trebuie să facem noi aici, acasă ? Apropo! Da 
poate acest Stai acasă – răspuns la răspândirea Corona-virusului 
lansat de OMS, să-l extindem, prin acasă având în vedere statele 
lumii: Stabiliți-vă cu toții la casele voastre, faceți ordine și cât mai 
multe produse de tot felul și pentru toate gusturile, servicii bune, 
atractive, trainice etc., etc. și las ca ele să circule întru binele și 
confortul oricui din consumatori, de prin care parte a lumii nu ar fi!  
Aici desigur, este de discutat: Cu cât greu am devenit o societate 
deschisă și acum să renunțăm ? La care din ele? Numai la libera 
circulație a persoanelor ca importatori de, mai știi încă care viruși, 
alături de cel cu care ne confruntăm acum? Celelalte – capitalul,  
mărfurile, serviciile, las-să circule? De sigur apar și aici întrebări: cât 
de curat este capitalul și cui servește? Da cât de calitative și 
inofensive sunt mărfurile și serviciile?.. Da cât de riguroase sunt 
controalele respective?.. Nu ne putem trezi cu surprize neașteptate, 
inimaginabile? 

Desigur ne-am dori ca din cei 800.000 – 1milion din moldovenii 
plecați, al 4-lea, al 5-lea să se întoarcă, să revină, da mult mai bine 
pregătiți și intenționați, ca să fie un fel de generator al schimbărilor 
spre bine; îmi este trist să zic, da cei din echipa Maiei Sandu, printre 
ei persoane școlite prin Occident, cu experiență managerială acolo, 
dar rupți de realitățile moldovenești, cât de simpatici nu ne-au fost 
multora dintre noi, inclusiv mie, dar ei nu au putut face față avalanșei 
de probleme din societatea moldovenească, ne-au dezamăgit. 

Ne-am dori, ceea ce eu le zic studenților când mai am ocazia să 
comunic cu ei, în ce formă n-ar fi, ca tinerii să nu se vindece niciodată 
de patriotism!... Să plece dacă au câștigat o bursă, un proiect, să 
acumuleze cunoștințe, experiență, capital, legături – dar să revină și 
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să aplice această cunoaștere și experiență acasă. Să nu plece! Da cum 
să-i motivăm ca să nu plece?.. Eu cred că fără o mare doză de 
autosacrificare nu se prea poate. Eu cred că dintre ai noștri care s-au 
stabilit prin străinătăți puțini se vor întoarce. Dar sunt personalități 
care-au cutreierat lumea, au fost prin mai multe țări, au avut oferte 
destul de solide, măgulitoare, dar... până la urmă au refuzat... au 
revenit acasă. Unul din ei este academicianul Găină. Din diferite 
emisiuni radio și televiziuni aflu că, deși nu chiar multe persoane, dar 
mai sunt. Alt exemplu ar fi chiar colegul nostru de facultate Oleg 
Lupan, poate greșesc când presupun că o fi având oferte din 
Germania, poate și din alte părți, dar muncește acasă, este solicitat și 
acolo, participă, colaborează cu succes... 

Republica Moldova are oameni valoroși în diferite domenii, dar 
din păcate sau spre regret nu sunt văzuți și apreciați la adevărata lor 
valoare aici, acasă și ei părăsesc baștina. Este trist, ne seacă 
rădăcinile, se reduce genofondul și așa... și atunci – cu ce rămânem? 
Tinerii, noua generație trebuie educată și instruită așa ca să fie buni 
profesioniști, să ofere consumatorilor de unde nu ar fi ei elaborări, 
produse etc. de aici, de acasă! Las ca cei care au nevoie de acestea, 
cărora le place produsul, îl apreciază – să-l comande, iar noi (ei) să 
garanteze livrarea. Sunt acestea utopii sau aiureli?.. Este în drept să 
creadă cine și cum vrea, eu mi-am spus părerea. 

Și, în sfârșit, mi se pare productivă pentru revitalizarea satelor 
noastre aplicarea în practică a tipului de cultură organizațională 
numită clan în sensul nobil, pozitiv al cuvântului. Dacă mai sunt și 
avem de a face cu o familie moldovenească tradițională unde sunt în 
viață pe linie de rudenie – trei generații, străbuneii, buneii, nepoții, 
cumnații, cumetrii, pe de o parte, iar pe de alta, cotele de câteva 
hectare (pământ arabil, livadă, viță de vie), ceva tehnică și capital, și 
încă printre membrii unei astfel de familii – agronom, contabil, 
economist, tractorist, șofer, jurist, polițist ș.a. Este mult probabilă cu 
condiția voinței și rezonabilei doze de autosacrificare o afacere de 
succes. Poate că de acestea și sunt prin unele localități de-ale noastre. 
Să fie mai multe! Să nu le amestece politicienii sau rechinii 
economici. Așadar, la mai mult și la mai mare. Rezultatele nu se vor 
lăsa mult timp așteptate.  
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Abstract: This article addresses the issue of resources of 
significance and functionality of the concept of global ethics in the 
context of the development of global society, which is directly 
reflected on the thinking, activity and social responsibility of 
contemporary man. Today, the concepts of collective mentality and 
democracy must be analyzed in relation to the phenomena of 
globalization and technological progress, to the system of common 
universal principles and values, to the specifics of global citizenship 
and to the concepts of common interdependence and prosperity. 
Democracy must become a common identity, by overcoming personal, 
local, national and regional boundaries of collective consciousness, 
and shaping a new way of thinking and perceiving things, of acting 
and being responsible for the consequences of one's activity. All this 
guides our common tendency, as citizens of the planet, to face the 
greatest challenges facing humanity today, whose common dream 
remains to be - a world in which peace and respect for human dignity 
reign.  
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Cele mai recente perspective din domeniul discursului istoric și 

antropologic se referă la promovarea unei imagini novatoare și 
globale asupra trecutului, prezentului și viitorului, având în vedere 
modurile în care oamenii percep lumea înconjurătoare, cum se văd ei 
însăși, pe ceilalți, precum și sistemul de principii și valori în funcție 
de care își formează și modifică reacții, atitudini, comportamente, 
într-un cuvânt, paradigma mentală specifică unui anumit timp istoric, 
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și modul cum aceasta poate favoriza sau împiedica realizarea unei 
reforme menite să instaureze o stare socială locală, și ca efect 
imediat, regională și globală, de mai bine. Provocările, cu care se 
confruntă astăzi diferite regiuni ale lumii, sunt diferite ca amploare, 
însă nu sunt diferite ca natură. Sărăcia, șomajul, criminalitatea 
organizată, terorismul, problema ecologică și schimbările climatice, 
epidemiile globale -  sunt doar o parte din problemele ce nu țin cont 
de frontierele naționale, care nu pot fi depășite decât prin 
consolidarea eforturilor tuturor națiunilor și care solicită abordări 
etice la nivel global.  

Globalizarea, ca proces de comuniune, cooperare și 
conștientizare a faptului, că oamenii, trăind în societăți concrete și 
aparținând unor civilizații locale, totodată aparțin și unei „comunități 
mondiale”, prezintă în sine și o legitate determinantă în dezvoltarea 
societății globale. În epoca globalizării a sosit momentul să 
recunoaștem că viețile noastre sunt strâns interconectate și să 
admitem dimensiunea globală a comportamentului nostru [1], or 
interesele noastre sunt mai bine apărate atunci când slujim interesului 
întregii comunități umane. Din aceste considerente, este imperios 
necesar de stabilit noi relații etice la toate nivelurile societății globale, 
care să asigure cooperarea și bunăstarea comună. Drept rezultat, 
orizontul etic este extins de la un cadru local/național/regional/ 
continental la nivel mondial, în cadrul unui proces ce implică 
raportarea la un sistem de valori universale, norme și concepții etice 
care să ofere o nouă înțelegere a lucrurilor din perspectiva 
responsabilității, solidarității, drepturilor și a obligațiilor. În acest 
context, s-a constituit un nou concept care analizează și caută soluții 
etice la provocările lumii contemporane, numit etică globală. 

Din punct de vedere al conținutului, etica poate fi considerată 
globală atunci când justificările, valorile, principiile și normele pe 
care le cuprinde au o semnificație morală și acoperire la nivel 
mondial. Un exemplu de conținut etic global este datoria respectului 
reciproc, indiferent de criteriile de diferențiere umană (gen, vârstă, 
rasă, religie, apartenență politică, nivel de educație, situație 
financiară, poziție socială, funcție etc.). Respectul egal față de orice 
ființă umană poate fi reflectat în ajutorul acordat nemijlocit 
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aproapelui, necondiționat și dezinteresat, în aceeași manieră, 
indiferent că este un prieten, o rudă sau un străin. Or ca fundament al 
eticii globale pot fi stabilite două principii de bază, cu titlu de 
imperativ categoric: 

- Să tratăm umanitatea în persoana noastră sau a altcuiva 
întotdeauna ca scop și niciodată numai ca mijloc (Kant) 

- Ce ție nu-ți place altuia nu-i face (Confucius). 
Aceste principii trebuie să fie irevocabile, norme necondiționate 

pentru toate sferele vieții, pentru familie, comunități, rase, națiuni și 
religii și să se reflecte în comportamentul tuturor oamenilor prin: 

- Loialitate față de cultura non-violenței și respectul pentru 
orice altă formă de viață; 

- Loialitate față de cultura solidarității sociale și ordinii 
economice echitabile;  

- Loialitate față de cultura toleranței și față de adevăr; 
- Loialitate față de cultura drepturilor și oportunităților egale 

între bărbați și femei; 
Așadar, prin dimensiunea globală spre care aspiră, etica este 

preocupată mai mult de comunități, decât de persoane fizice, eficiența 
ei fiind astfel amplificată, iar principiile, normele și valorile eticii 
globale sunt aplicate într-un context de interconectare globală, care 
transcende spațiile naționale și continentale. Cu alte cuvinte, etica 
globală nu internaționalizează pur și simplu un set de principii, ci 
oferă o nouă perspectivă de identificare a soluțiilor alternative la noile 
dileme și provocări etice globale, pornind de la o bază comună.  

Rădăcinile eticii globale rezidă din conștientizarea destinului 
comun, a drepturilor și intereselor umane și sociale comune, a 
vulnerabilității comune în fața crizelor globale ecologice, sociale, 
politice și din necesitatea care se impune de a găsi soluții și a acționa 
în baza culturii dialogului și a colaborării. Prin dialog și negocieri 
constante, aplicând arta compromisului și principiile etice de 
interacțiune umană, acoperind aspecte tot mai numeroase și implicând 
din ce în ce mai multe țări, promovarea păcii mondiale, ca condiție 
indispensabilă pentru gestionarea celorlalte probleme globale, este 
posibilă. Or societatea globală nu presupune doar pacea între națiuni. 
Ea întruchipează acea stare de spirit specială la care făcea referire 
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Spinoza: „Pacea înseamnă mai mult decât simpla lipsă a războiului, 
pacea este o virtute”. Tot acesta adăuga: pacea este „o stare de spirit, 
o dispoziție pentru bunăvoință, încredere și justiție”. Într-adevăr, 
adevărata pace există doar dacă oamenii au încrederea și certitudinea 
că interesele lor sunt recunoscute și reprezentate, sunt mulțumiți de 
sistemul lor politic și au garanția că drepturile lor fundamentale sunt 
respectate. Ca o comunitate de valori universale, ea reprezintă această 
viziune de libertate și justiție, care plasează într-o poziție centrală 
individul și respectarea demnității umane și  care în afara democrației 
nu poate exista[2]. 

Condițiile universale de existență a societăților umane constituie 
marile sisteme de activitate socială. Fiecare dintre condițiile de 
existentă ale unei societăți oarecare este, în fond, un sistem de 
activitate socială cu o finalitate proprie. Astfel, ansamblu proceselor 
prin care o populație umană se menține în viață și se reproduce 
generează sistemul biosocial; ansamblul proceselor prin care o 
societate își amenajează spațiul, coabitând cu alte specii în mediul 
natural dat, delimitează sistemul ecologic; ansamblul proceselor și 
procedeelor prin care o societate produce, schimbă, consumă bunurile 
materiale desemnează sistemul economic; ansamblul proceselor prin 
care o societate își reglementează raporturile interne și pe cele externe 
prin organizarea și direcționarea acțiunilor colective 
constituie sistemul politic; ansamblu proceselor prin care se realizează 
transmiterea, recepționarea și prelucrarea informațiilor 
reprezintă sistemul comunicațional; ansamblul proceselor de instituire 
imaginară a societății prin producerea și difuzarea valorilor spirituale, 
simbolurilor, credințelor, codurilor științifice, etice, estetice 
edifică sistemul socio-cultural. Drept rezultat, interacțiunea marilor 
sisteme de activitate socială specializate dă naștere vieții sociale, și 
drept rezultat, societății globale ca realitate complexă, multifactuală, 
multiprocesuală. 
Așadar, în fața numeroaselor provocări cu care se confruntă societatea 
contemporană, dar și perspectivelor de dezvoltare și inovare, apare 
necesitatea ca fiecare cetățean din fiece țară să identifice suficientă 
motivație intrinsecă și/sau extrinsecă pentru a deveni receptivi și a se 
implica activ în procesul de transformare locală, națională și regională 
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care vor avea ca finalitate constituirea și consolidarea unei societăți 
echitabile, sustenabile și pașnice. O astfel de societate este posibil de 
construit doar prin eforturile comune ale țărilor care au la bază 
interesele majorității, valorile democratice și principiile statului de 
drept. Un criteriu de stabilitate și durabilitate, atât în cadrul statelor 
democratice consacrate, cât și în cadrul statelor democratice aflate la 
început de drum, îl constituie cultura politică[3], element 
indispensabil oricărui sistem democratic pentru a supraviețui și 
prospera. Este cert faptul că cultura politică nu se poate forma și 
dezvolta în afara mentalității și imaginarului, ele sunt cele care ne 
permit perceperea reprezentărilor umane, a realității în care individul 
există. Mentalitățile colective sunt structuri mentale manifestate prin 
alegeri, judecăți de valoare, forme comportamentale, structuri care 
sunt puternic dependente de contexte. Ele sunt modele sociale difuze, 
de rezolvare a unor familii de probleme sau de raportare la anumite 
categorii de situații. Durabilitatea lor este dată de procesele de 
comunicare socială ca răspuns la cerințe sociale recurente. 
Democrația, la rândul ei, ține de cultură, de tradiții, de norme și 
principii, inclusiv morale, de conștientizarea responsabilității sociale 
a fiecărui cetățean, de a pune în valoare un mod de a fi și de a acționa 
politic democratic [3]. În condițiile inter-existenței, interacțiunilor, 
comunicării și schimburilor de orice fel, oamenii cad de acord asupra 
sensurilor, semnificațiilor asupra comunității și lumii în care trăiesc. 
Mentalitatea devine omogenizatoare și unificatoare, contribuind 
esențial la transformarea societății prin acceptarea și promovarea 
reformelor, inovațiilor, dialogului și schimbului de bune practici 
inter-civilizațional. 

Pentru ca toate acestea să prindă contur este necesară educația 
noilor generații în spiritul valorilor democratice și o presă liberă și 
competentă, care să contribuie la transformarea mentalităților 
colective pentru a le face mai deschise la schimbare-dezvoltare-
progres. Este cert faptul că educația joacă un rol determinant în 
formarea și modelarea omului ca personalitate și cetățean global, atâta 
timp cât aceasta contribuie la conștientizarea de către om a rolului pe 
care acesta îl joacă atât la nivel de comunitate, cât  și la nivel global. 
Problemele socio-economice, extremismul violent și lipsa încrederii 



 
 

  42 

în procesele democratice sunt printre cele mai mari amenințări la 
adresa principiilor comune ale păcii, dreptății, democrației, 
respectului față de drepturile omului, libertății, egalității, toleranței și 
nediscriminării. În acest context, educația și formarea profesională 
joacă un rol determinant în procesul cultivării respectului reciproc și a 
valorilor fundamentale, precum și pentru încurajarea incluziunii și a 
egalității.  

Educația centrată pe copil/elev/student, având la bază obiective 
de predare-învățare-evaluare bine definite, care vin să consolideze 
dezvoltarea cognitivă, personală și socială, a fiecărui subiect implicat, 
promovează și cizelează, în cele din urmă, cultura unei gândiri 
globale. Drept rezultat copii/elevii/studenții devin adepți ai procesului 
de învățare și formare continuă pe parcursul vieții, de 
autoperfecționare și serviciu în folosul comunității, fiind echipați cu 
toate calitățile și abilitățile necesare secolului XXI, cum ar fi: gândire 
critică, inteligență emoțională, abilități de comunicare asertivă și 
muncă în echipă, atât în calitate de lideri, cât și de executanți, 
competențe digitale, creativitate, integritate, participativitate social-
politică, responsabilitate globală și moralitate. Un factor important în 
realizarea cu succes a acestui obiectiv îl reprezintă atât competența și 
profesionalismul cadrului didactic, cât și mentalitatea și 
comportamentul pe care acesta îl adoptă în procesul educațional. Cu 
alte cuvinte, numai dacă cadrul didactic/formatorul este convins de 
necesitatea și fezabilitatea promovării unor asemenea demersuri 
educaționale, va putea să convingă și pe cei pe care-i educă. Este deci 
nevoie de cadre didactice care să înțeleagă viitorul mers al istoriei 
omenirii și să cultive educația pentru acest viitor din perspectiva eticii 
globale. 

Plus la acestea, un sistem de învățământ centrat pe educarea 
cetățeanului global favorizează învățarea reciprocă și 
responsabilizează în aceeași măsură, atât cadrele didactice, cât și 
tineretul studios, determinându-i să devină mai hotărâți, mai 
perseverenți și mai competenți în realizarea reformelor, menite să 
genereze o stare socială de mai bine. Educația pentru cetățenie, în 
special, devine o temă cheie în multe sisteme de educație, având 
scopul de a-i sprijini pe tineri să devină cetățeni activi, informați și 
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responsabili, care sunt dispuși și capabili să-și asume 
responsabilitatea pentru ei înșiși, pentru comunitățile lor și pentru 
viitorul planetei. Înțelegerea și soluționarea problemelor comune ce 
afectează întreaga umanitate pornește de la conștientizarea necesității 
promovării și implementării unui nou tip de educație - educația pentru 
o societate globală. Aceasta trebuie să meargă paralel și să contribuie 
printr-un ansamblu coerent și armonizat de acțiuni la atingerea 
obiectivelor celorlalte noi educații, cum ar fi: educația interculturală, 
educația pentru pace, educația pentru democrație, educația pentru 
mass-media, educația ecologică. Numai în acest mod poate fi produs 
un impact major asupra formării dimensiunii internaționale a omului, 
mai exact a unei disponibilități reale în a-l înțelege, respecta și susține 
pe semenul său, indiferent de spațiul geografic, etnic, religios, 
economic în care acesta locuiește. 

Educarea întregii populații trebuie privită la nivel național ca 
imperativ categoric în promovarea și fezabilitatea proiectului unei 
societăți globale care va putea răspunde nevoilor anticipate ale 
viitorului, doar prin solidarizare și responsabilizare, interdependență 
și cooperare. Acest mecanism complex este lansat, atât prin educarea 
și dezvoltarea unei înțelegeri profunde a locului și rolului pe care 
fiecare cetățean îl joacă la nivel local, național și mondial, cât și prin 
conștientizarea și sensibilizarea fiecăruia în raport cu problemele 
globale, care interconectează ființele umane cu întregul ecosistem. În 
acest sens, procesul educațional trebuie să promoveze învățarea 
transformativă [6] prin care oricine poate reflecta în mod critic asupra 
propriilor poziții, atitudini, acțiuni și experiențe legate de trecut, poate 
pune la îndoială credințele și modul obișnuit de gândire, poate căuta 
și identifica alternative și, drept rezultat, poate schimba sistemul de 
referință pentru un nou mod de a gândi și a percepe lucrurile, de a 
acționa și a fi responsabil de consecințele propriei activități. 

Formarea atitudinilor, aptitudinilor și cunoștințelor necesare 
descoperirii pas cu pas a celuilalt, a înțelegerii diversității rasei umane 
și a necesității conștientizării similitudinilor dintre oameni și a 
interdependențelor acestora devin obiective specifice integrării la 
cerințele societății globale. Desigur foarte importante rămân efortul și 
capacitatea de a te cunoaște pe tine însuți, ca o condiție determinantă 
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în procesul de cunoaștere a celuilalt și în încercarea de a privi lumea 
din perspectiva acestuia. Cu alte cuvinte, interpretarea și înțelegerea 
semnificațiilor reacțiilor celuilalt, ca rezultat al cultivării toleranței, 
empatiei și altruismului, devine o cale eficientă pentru a preîntâmpina 
sau soluționa conflictele interpersonale și, ulterior, și a celor 
internaționale. 

Așadar, dincolo de națiunea din care facem parte, dincolo de 
continentul unde trăim, suntem cu toții parte a aceleiași umanități, a 
cărei vis comun este să trăiască într-o lume în care domnește pacea și 
respectul demnității umane. Acest lucru este posibil doar identificând 
o modalitate unică de a ne conecta valorile și interesele atât de strâns, 
încât războiul să devină practic imposibil. Materializarea acestui vis 
al umanității depinde în mare parte de atingerea a trei obiective 
fundamentale:  

1. conștientizarea interdependenței om-om, om-societate, om-
natură, local-regional-global,  

2. tendința spre asigurarea prosperității reciproce  
3. promovarea principiilor și valorilor eticii globale, care își 

confirmă funcționalitatea dacă aplicarea lor se realizează în domenii 
majore, cu acoperire mondială: etica mediului pentru problemele 
generate de poluare; etica drepturilor, etica politică, etica afacerilor ca 
răspuns la globalizarea economiei și a pieței financiare, etica 
medicală și mai ales bio-etica umană ca răspuns la dilemele generate 
de noile descoperiri ale științei și biotehnologiei [7], etica mass-media 
în contextul dezvoltării tehnologiei informațiilor și în mod deosebit a 
internetului. Toate acestea trebuie să  ghideze fiece acțiune în dorința 
comună de a depăși cele mai mari provocări cu care umanitatea se 
confruntă actualmente: foamea și sărăcia în lume; situația pandemică, 
problema ecologică și climatică, degenerarea morală a vieții publice 
și private; degradarea sistemelor democratice; și pericolul unor noi 
războaie între civilizații.  

Așadar astăzi, democrația reprezintă o valoare universală, care 
nu aparține unei singure țări sau regiuni. În fața provocărilor noului 
mileniu, conceptul de democrație nu mai poate rămâne în limitele 
stricte ale statului-națiune, iar valorile, principiile și chiar practicile 
sale dobândesc, deseori, dimensiuni globale. Promovarea democrației 
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nu mai reprezintă o temă doar de interes local sau național. 
Promovarea democrației a devenit astăzi un obiectiv, o activitate și o 
responsabilitate  comună a tuturor statelor la nivel global și un mod 
de gândire, un model de acțiune și o responsabilitate personală a 
fiecărui cetățean. Cu alte cuvinte, nu doar oamenii au nevoie de 
democrație, dar și democrația de oameni.  

Totuși, deși astăzi asistăm împreună la un proces intens de globalizare 
a piețelor, din păcate nu atestăm un proces la fel de intens în raport cu 
instituțiile democratice. Unii politicienii încă se limitează doar la politica 
locală, doar la soluționarea problemelor interne, într-un cerc redus de 
persoane, fără a lua în calcul opinia majorității care rămâne cu potențialul 
democratic nevalorificat. Alții, și mai grav, fiind protejați de grupuri de 
interese, utilizează pârghiile puterii pentru a-și maximiza bogăția și 
camufla ilegalitățile [5]. Drept rezultat, nu e surprinzător că mulți lideri 
politici, și-au pierdut credibilitatea în fața oamenilor, care au început tot 
mai frecvent să se opună practicilor nedemocratice prin mobilizare 
colectivă și reprezentare asociativă. Protestele care s-au perindat de-a 
lungul ultimilor ani în diverse țări sunt o dovadă a nemulțumirii 
sociale și indică o trezire și o consolidare treptată a conștiinței civice 
a cetățenilor din statele unde abuzurile și derapajele democratice sunt 
la ordinea zilei. Protestele sunt, astfel, expresia unei luări de poziție a 
cetățenilor împotriva corupției, a clasei politice deficitare și a proastei 
guvernări, care erodează orice democrație fragilă și economia de piață 
a unei țări, ceea ce afectează stabilitatea și bunăstarea întregului 
sistem global.  

Pentru a evita acest lucru trebuie să depășim granițele comunității 
locale și naționale și să ne identificăm ca cetățeni ai unei comunități 
democratice globale, care împărtășesc valori universale și interacționează 
în baza unor principii universal valabile, precum toleranța, respectul 
și colaborarea prin parteneriate solide ce rezultă în produse și servicii 
de utilitate comună, în creativitate, inovație, dezvoltare personală și 
comunitară. Astăzi, identitatea noastră comună trebuie să devină 
democrația, unde educarea se face prin participare și unde participarea 
generează încredere și solidaritate, în așa mod depășind vulnerabilitățile și 
consolidând o democrație stabilă. Astăzi, trebuie să depășim limitele unei 
conștiințe naționale și să ne identificăm, în calitate de cetățeni ai planetei, 
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ca membrii unei singure familii, unite în jurul unui obiectiv comun, 
potrivit căruia este necesar un dialog larg și multisectorial, în vederea 
eliminării conflictelor și asigurării unei păci durabile,  bazate pe 
principiile inseparabile ale solidarității și responsabilității 
internaționale.  

Așadar, globalizarea scoate în evidență dimensiunile, urgența și 
caracterul interdependent al problemelor cu care se confruntă 
comunitatea internațională, faptul că acest proces este ireversibil și 
impune reacții globale la a căror rezolvare este chemat să-și aducă 
contribuția fiecare locuitor al planetei. Individualizarea tot mai 
puternică, obligarea individului să-și asume noi roluri și identități, să 
le schimbe în funcție de oportunități și interese, generează o 
competiție acerbă, noi provocări și dileme, schimbări majore de 
personalitate, cu efect imediat în planul vieții personale și al relațiilor 
cu cei din jur, cu grupurile, comunitățile și instituțiile noii 
modernități. În același timp, dezvoltarea explozivă a științei și 
tehnologiilor de vârf în această societate globală fluidă, extinderea și 
dezvoltarea pieței la un nivel nemaiîntâlnit în istorie, având la bază 
interese specifice puternice, corporatiste și transnaționale, determină 
apariția nu doar a unei competiții sufocante, atât la nivel individual 
cât și la nivel organizațional, ci și în numeroase și grave situații 
conflictuale. 

 În cadrul acestei reacții globale, învățământul și educația devin 
principalii responsabili în a forma oameni în măsură să facă față acum 
și în viitor acestor probleme. Astfel, pentru a conștientiza și a ne 
asuma responsabilitățile care ne revin în calitate de membri ai unei 
societăți globale, dar și pentru a ne simți încurajați să participăm activ 
la modelarea societății în ansamblu, avem nevoie de oportunități de 
învățare care să promoveze competențele (dobândirea de cunoștințe, 
deprinderi, valori, atitudini), și drept rezultat să asigure modelarea 
mentalității colective, atât de necesare unui cetățean global bine 
informat și cu gândire critică globală. În acest sens, fiecare cetățean 
trebuie să gândească și să acționeze decisiv, să întrețină un dialog 
constructiv unii cu alții, bazat pe respect reciproc, și să-și aprofundeze 
cunoștințele despre ei înșiși și despre lumea în care trăiesc, pentru a fi 



 
 

  47 

mai buni, mai receptivi și mai responsabili și a face lumea mai bună și 
durabilă.  

În acest sens, în contextul eticii globale, pe de o parte, omul 
trebuie considerat drept cea mai mare valoare a societății planetare, a 
cărui demnitate trebuie respectată și promovată prin crearea 
condițiilor necesare dezvoltării ființei umane în calitate de: 

- personalitate liberă și multilateral dezvoltată; 
- specialist și profesionist cu condiții de muncă prielnice formării 

sale continue; 
- identitate, nesupusă riscului depersonalizării; 
- cetățean care participă activ în viața social-politică la nivel 

național și global, în condiții non-discriminatorii, de echitate și șanse 
egale; 

- ca persoană responsabilă care contribuie la stabilirea unor 
relații armonioase dintre om, natură și societate, atât la nivel local, cât 
și global. Personalitatea ecologică a omului contemporan ar trebui să 
fie, în calitate de subiect al acțiunilor de protecție și conservare a 
mediului, cea care își controlează și adaptează de bună voie 
activitățile proprii corespunzător cerințelor, standardelor ecologice 
contemporane, cea care conștientizează problemele de mediu, fiind 
capabilă să găsească soluțiile potrivite, să elaboreze proiecte și să ia 
decizii adecvate în privința implementării acestora, să exprime 
atitudini critice atât în aprecierile propriilor fapte, cât și ale semenilor, 
să fie capabilă de autoeducație și perfecționare continuă în domeniul 
ecologic. 

Pe de altă parte, omul trebuie considerat posesor al cetățeniei 
globale care implică  următoarele responsabilități: 

- de a contribui la binele și prosperitatea comună;  
- de a prevedea impactul acțiunilor sale asupra securității și 

binelui celorlalți și asupra naturii;  
- de a promova echitate și tratament non-discriminatoriu în 

raport cu ceilalți oameni,  
- de a proteja interesele generațiilor viitoare prin dezvoltarea și 

conservarea bunurilor globale;  
- de a respecta moștenirea culturală și intelectuală a omenirii și 

de a contribui la diversificarea acesteia,  
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- de a fi participant activ la guvernare, la promovarea și 
implementarea reformelor sociale și soluționarea problemelor 
societății globale. 

Este cert faptul că democrațiile au devenit vulnerabile, iar aceste 
vulnerabilități vor putea fi depășite doar atunci, când guvernanții vor 
valorifica potențialul celor guvernați,  iar cei guvernați vor începe din 
nou să delibereze,  să acționeze și să-și asume responsabilități pentru 
soluționarea problemelor globale, începând cu nivelul local. Atâta 
timp cât fiecare stat democratic va conștientiza atât pericolele ce pasc 
stabilitatea propriei democrații, cât și amenințările la adresa 
democrației și păcii globale și va da dovadă, prin cetățenii săi, de 
implicarea activă și loialitate în sprijinul valorilor general-umane și 
principiilor democratice comune, atâta timp «guvernarea oamenilor, 
de către oameni și pentru oameni» va face față noilor provocări. Toți 
cei care participă în actualul schimb global de idei, fie că comunică față în 
față sau în mediul virtual, toți cei care luptă cot la cot împotriva nedreptății 
și inegalității, corupției și traficului de influență, discriminării și abuzului 
în relația om-om, om-societate și om-natură, împotriva gândirii dogmatice 
și violenței fizice sunt cei care vor apăra democrația, pacea și stabilitatea 
de pericolele ce le pasc, promovând în schimb empatia și toleranța, 
gândirea critică și independentă, demnitatea umană și drepturile omului,  
prosperitatea și securitatea comună și, nu în cele din urmă, armonia om-
univers.  
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ACCEPȚIUNI TEORETICE PRIVIND  APRECIEREA 
PROBELOR ÎN PROCESUL CONTRAVENȚIONAL 

 
THEORETICAL MEANINGS REGARDING THE 

APPRECIATION OF EVIDENCE IN THE CONTRAVENTION 
PROCESS 

 
Albert ANTOCI, 

dr. în drept, lector universitar USM, Facultatea Drept 
 

Abstract: The free appreciation of evidence determines the rule by 
which the court determines the rule by which the county court is not 
bound by the probation appraisal offered only by the ascertaining 
agent, and the appellate court is not required to convince the court of 
first instance of the probative value of one or another piece of 
evidence. The demonstration presents in itself the process of finding 
out the truth in the framework of a contravention process, the 
argumentation of the hypothesis and its content. Its essence lies in 
accumulation, research assessment and use of evidence. In practical 
terms, this is a cognitive and persuasive process. 
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contravenție, judecător, agent constatator, martor. 
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De menționat că niсi о prоbă nu аre putere prоbаntă dinаinte 

stаbilită. După сum se vede, teоriа liberei аpreсieri а prоbelоr se 
сirсumsсrie liberei соnvingeri а judeсătоrului și persоаnei саre 
acumulează materialele referitor la fapta contravențională, fоrmаtă în 
urmа сerсetării tuturor prоbelоr аdministrаte.  

Liberа аpreсiere а prоbelоr determină regulа prin care instаnțа de 
judeсаtă nu este ținută de аpreсiereа prоbelоr oferite doar de сătre 
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agentul constatator, iar instаnței de reсurs nu i se impune соnvingereа 
primei instаnțe аsuprа vаlоrii prоbаnte а unei sаu аltei prоbe.  

Demоnstrаreа, prezintă în sine prосesul de аflаre аl аdevărului în 
саdrul unui prосes contravențional, аrgumentаreа ipоtezelоr și 
соnținutului lоr. Esențа асesteiа соnstă în асumulаreа, сerсetаreа, 
аpreсiereа și utilizаreа prоbelоr. În аspeсt prасtiс асestа este un 
prосes соgnitiv și de соnvingere.[1. p.107] 

Аstfel, prоbаtоriul reprezintă асtivitаteа соgnitivă și de 
сerсetаreа reаlizаtă de сătre оrgаnele соmpetente, printre саre 
trаdițiоnаl se аflă instаnțа de judeсаtă, dаr tot аșа de trаdițiоnаl nu 
este pоmenit în асeаstă асtivitаte аpărătоrul.[2. p.2] 

Ca și în literatura juridică procesual penală în literаturа juridiсă 
contravențională nu există un punсt de vedere unitаr аsuprа сriteriilоr 
de сlаsifiсаre а prоbelоr și al tipurilor de probă. Prоbele sunt supuse 
сlаsifiсării, deоsebindu-se în funсție de diverse сriterii. Сlаsifiсаreа 
аre impоrtаnță teоretiсă și prасtiсă. Eа аjută: а înțelege mаi prоfund 
esențа prоbelоr сlаsifiсаte; а le sistemаtizа lа nivel teоretiс, 
соntribuind lа perfeсțiоnаreа regimului prосesuаl de utilizаre а 
prоbelоr; а rаțiоnаlizа prосedeele de асumulаre și verifiсаre în аșа 
fel, înсât să spоreseаsсă esențiаl sigurаnțа, temeiniсiа funсțiоnării 
sistemului de prоbаțiune prосesuаl-penаlă. 

Аstfel prоbele pоt fi сlаsifiсаte  după саrасterul lоr, după 
izvоаrele din саre prоvin, după legăturа сu оbieсtul prоbаțiunii. [3 
p.262] 

În procesul contravențional ca și în prосesul penаl о singură 
prоbă indireсtă este neândestulătоаre pentru а servi lа sоluțiоnаreа 
саuzei; eа nu pоаte соnduсe lа stаbilireа existenței sаu neexistenței 
vinоvăției. [4 p.43] 

Prоbаțiuneа pentru prоbe indireсte este mаi соmplexă și trebuie 
să urmeze аnumite reguli:  

- о singură prоbă indireсtă dоvedește un singur fаpt prоbаtоriu; 
- intereseаză nu numărul prоbelоr indireсte, сi аnsаmblul lоr; 
- este neсesаr са аnsаmblul prоbelоr indireсte să соnduсă lа о 

singură соnсluzie сu privire lа existențа fаptului prinсipаl. [5 p.282] 
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Evident, prоbаțiuneа сu dоvezi indireсte este mаi difiсilă și mаi 
соmpliсаtă, în eа se сer асumulаte mаi multe prоbe, strîns legаte între 
ele. [6. p.114] 

Pоrnind de lа fаptul сă în prасtiсă în fоаrte dese саzuri 
prоbаțiuneа se efeсtuiаză сu аjutоrul prоbelоr indireсte, este neсesаr 
са асeste prоbe să аduсă соnсluzii uniсe luаte intr-о соrаbоrаre, 
соnсluzii саre аr exсlude аltă pоsibilă versiune.  

În literаturа de speсiаlitаte sunt întâlnite și аlte сriterii, nu mаi 
puțin impоrtаnte, de сlаsifiсаre а prоbelоr сum аr fi: 

а.  prinсipаle, prоbe саre se referă lа existențа fаptului imputаt. 
b. seсundаre, sunt prоbele саre privesс înprejurările de nаtură а 

аgrаvа sаu аtenuа vinоvățiа inсulpаtului. [7. p.116] 
с. inсidentаle, sunt prоbele саre servesс lа dоvedireа unоr 

exсepții ridiсаte pe pаrсursul саuzei( de exemplu temeiniсiа 
mоtivelоr de reсuzаre invосаte de сătre părți ). 

Criteriul care stă la baza acestei clasificări este sursa din care ele 
provin. Probele primare se caracterizează prin faptul că ele provin din 
sursele originale. Astfel de probă este originalul unui înscris, 
declarațiile martorului ocular, raportul de expertiză.  

Аutоrul аutоhtоn, Tudоr Оsоiаnu, fасe о сlаsifiсаre а prоbelоr în 
preexistente și survenite, fаță de mоmentul lа саre se referă.  

а. preexistente, sunt prоbele саre dоvedesс о împrejurаre de fаpt 
prezentаtă аnteriоr соmiterii contravenției. 

b. nevinоvățiа făptuitоrului; асeste prоbe pоt соnduсe lа аnumite 
соnсluzii în саuzа survenite sunt prоbele саre se mаteriаlizeаză într-о 
fаptă prоdusă sаu perсepută în mоmentul săvârșirii contravenției sаu 
сhiаr ulteriоr. 

Indiferent de сriteriul de сlаsifiсаre, prоbа ,,аre menireа de а 
pune în lumină аdevărul reаl сu privire lа о învinuire соnсretă, 
evidențiind fie nevinоvățiа, fie inосențа сelui pus sub асeа acuzare” 
mаi mult, reаlizаreа justiției însăși în stаtul de drept nu se pоаte 
înfăptui fără un sistem prоbаtоr соrespunzătоr.  

Datorită relativităţii mijloacelor pe care organul competent de 
soluţionare le are la dispoziţie pentru a avea acces la realitatea 
imediată, legiuitorul a indicat, în Codul Contravenţional, doar câteva 
modalităţi, denumite mijloace de probă, dispunând că numai prin 
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intermediul lor este permisă relevarea unei probe, a unei dovezi, din 
care să rezulte o împrejurare aflată în legătură cu fapta dedusă 
judecăţii. 

O parte din aceste mijloace de probă - cum ar fi declaraţia de 
martor au apărut şi s-au transmis încă din antichitate, păstrându-şi 
pînă astăzi, cu unele modificări procedurale inevitabile, ce asigură 
această valoare probantă. Altele au apărut şi s-au dezvoltat mult mai 
tîrziu de exemplu: expertiza judiciară, iar altele au intrat în procedura 
contravenţională recent, este vorba de mijloacele audio şi video. 

Datele de fapt care asigură soluţionarea cauzei contravenţionale 
pot fi administrate în proces prin intermediul mijloacelor de probă. 
Noţiunea de „mijloc de probă” necesită delimitare cu noţiunea de 
„probă”. Împrejurarea de fapt, care duce la o concluzie de vinovăţie 
sau nevinovăţie, nu se poate confunda cu mijlocul prin care această 
împrejurare este cunoscută sau demonstrată.  

Noţiunea de „mijloc de probă” necesită delimitare şi de noţiunea 
de „procedeu probatoriu”. Procedeele probatorii nu constituie o 
categorie a mijloacelor de probă, ci modul de a proceda în folosirea 
mijloacelor de probă. Într-un sens general, mijloacele de probă pot fi 
considerate ca acele căi prin intermediul cărora datele de fapt care au 
o importanţă în soluţionarea unei cauze contravenţionale pot fi 
utilizate legal, atât de organul competent de examinare, cât şi de părţi 
şi alţi participanţi la proces.[8 p.78] 

Mijloacele de probă pot fi administrate în toate fazele procesului 
contravenţional, legea nefăcând nici o deosebire în ceea ce priveşte 
forţa lor probantă în raport cu împrejurarea dacă ele au fost 
administrate în cursul constatării comiterii faptei ori al cercetării ei 
judecătoreşti. 

Mijloacele de probă care pot fi folosite în procesul 
contravenţional, sunt enumerate în Codul Contravenţional al 
Republicii Moldova, art. 425 alin. 2 al Capitolului IV, intitulat 
„Probele” şi sunt următoarele:  

 procesul-verbal cu privire la contravenţie,  
 procesul-verbal de ridicare a obiectelor şi documentelor,  
 procesul-verbal de percheziţie,  
 procesul-verbal privind cercetarea la fața locului,  
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 procesele-verbale privind alte acțiuni procesuale efectuate în 
conformitate cu prezentul cod, explicaţiile persoanei în a cărei 
privinţă a fost pornit proces contravenţional, 

 declaraţiile victimei,  
 declarațiile martorilor,  
 înscrisurile,  
 înregistrările audio sau video,  
 fotografiile,  
 corpurile delicte,  
 obiectele şi documentele ridicate,  
 constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale,  
 raportul de expertiză. 
Această enumerare este exhaustivă, prin urmare nu se admite 

aducerea vreunei alte probe la cunoştinţa organului judiciar, decât 
prin intermediul unuia dintre aceste mijloace. Enumerarea mijloacelor 
prevăzute de Codul Contravenţional al Republicii Moldova este 
exhaustivă, ceea ce înseamnă că nu pot fi utilizate în procesul 
contravenţional şi alte mijloace de probă, cum ar fi, spre exemplu, 
poligraful, hipnoza, ş. a. 

Astfel, pentru ca societatea să-și poată exprima represiunea 
împotriva persoanelor care i-au nesocotiti normele, fapta 
contravențională trebuie să fie constatată și sancționată printr-un 
proces-verbal [9 p.134], care prin norma legală precitată mai sus este 
considerat și ca un mijloc de probă. 

Datele de fapt care sunt cuprinse în aceste mijloace de probă nu 
pot fi recunoscute, prin sine, ca probe. Pentru ca aceste date să fie 
recunoscute în calitate de probe ele trebuie să dispună de anumite 
proprietăţi juridice, care sunt admisibilitatea, pertinenţa, concludenta 
şi utilitatea. 

Prin intermediul admisibilităţii se asigură calitatea procesuală a 
probei. Sunt admisibile probele pertinente, concludente şi utile 
administrate în conformitate cu Codul Contravenţional. Doctrina 
procesuală contravenţională, cât şi de drept procesual-penal 
recunoaşte existenţa unor particularităţi specifice de asigurare a 
admisibilităţii probelor: 
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I. Pentru ca o probă să fie admisibilă ea trebuie să fie 
administrată de un subiect competent. Proba poate fi administrată atât 
de agentul constatâtor, prin efectuarea unor acţiuni procesuale, fie de 
către părţi prin punerea la dispoziţia a instanţei sau agentului 
constatâtor, fie de către instanţă la solicitarea părţilor. 

II. Pentru ca o probă să fie admisibilă ea trebuie să fie 
administrată prin intermediul mijlocului cuvenit (art. 425, alin. 1, 2 
ale Codului contravenţional,). Ca o declaraţie, sau orice altă acțiune 
cprocesuală consemnată printr-un anumit act, să fie recunoscută ca 
mijloc de probă ea trebuie să fie depusă, efectuată în cadrul 
procesului contravenţional şi nu în afara procesului. De asemenea, nu 
poate fi înlocuit raportul de expertiză cu un act departamental sau cu 
o opinie a unui specialist. 

III. Pentru ca o probă să fie admisibilă ea trebuie să fie 
administrată prin procedura cuvenită. Această regulă poate fi 
caracterizată sub mai multe aspecte, spre exemplu, respectarea 
procedurii în ceea ce priveşte termenii procesuali, acţiunile 
procesuale, excepţie în acest caz o constituie cercetarea la faţa locului 
(art. 426 Cod contravenţional,) şi percheziţia corporală sau ridicarea 
(art. 429 Cod contravenţional), care pot fi efectuate până la pornirea 
procesului contravenţional, dar şi după declanşarea procesului [10]. 
Regula dată asigură şi respectarea calităţii procesuale a persoanei 
implicate în proces. Astfel, se interzice de a audia în calitate de 
martor persoana care de fapt este bănuită în comitera contravenţiei.  

IV. Regula a patra care asigură admisibilitatea probelor este 
regula privind „fructele pomului otrăvit”. Proba se consideră 
inadmisibilă dacă este obţinută din altă probă cu încălcarea 
procedurii. Regula este utilizată în cele mai dese cazuri când este 
vorba de percheziţie şi de ridicarea obiectelor. 

Potrivit acesteia, proba se recunoaşte ca inadmisibilă dacă a fost 
obţinută în baza altei probe, administrate cu încălcarea prevederilor 
legale.  

Doctrina fructul pomului otrăvit este un produs al regulii 
excluderii (exclusionary rule) din sistemul american, care stabileşte 
că probele obţinute prin arestare ilegală, cercetare neîntemeiată sau 
interogare forţată trebuie excluse din proces. Curtea Supremă de 
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Justiţie a SUA a făcut pentru prima dată aluzie la fructul pomului 
otrăvit în cauza Silverthorne Lumber Co. c. SUA, (1920).  

În cele mai dese cazuri, această regulă este aplicabilă pentru 
procedeele probatorii de administrare a corpurilor delicte. Dacă 
asemenea mijloace de probă au fost obţinute cu încălcări în cadrul 
percheziţiei, ridicării de obiecte sau documente sau cercetării la faţa 
locului, atunci se exclud din dosar nu numai procesele-verbale ale 
acţiunilor procesuale respective, dar şi obiectele ridicate, precum şi 
rapoartele de expertiză privind aceste obiecte. Sintagma fructul 
pomului otrăvit a fost utilizată pentru prima dată în Nardone c. SUA, 
(1939), iar doctrina fructul pomului otrăvit a fost aplicată pentru 
prima dată în cazul crucial Wong Sun c. SUA, (1963).  

Pentru a constata dacă probele reprezintă fructul pomului otrăvit, 
judecătorul trebuie să examineze toate faptele ce rezultă din 
administrarea iniţială a probelor şi acumularea ulterioară de probe. 
Constatarea se face, de obicei, de judecător într-o audiere înainte de 
proces. În audierea sa, judecătorul trebuie să constate, în primul rând, 
că percheziţia ilegală sau arestul au avut loc în realitate, iar apoi să 
decidă dacă probele au fost obţinute în rezultatul percheziţiei ilegale 
sau arestului. În aspectul dreptului procesual penal naţional, doctrina 
fructul pomului otrăvit este aplicabilă în corespundere cu principiul 
legalităţii şi loialităţii probelor, prin regula excluderii probelor 
promovată de Curtea Europeană.[11 p.9-10] 

V. Regula inadmisibilităţii probelor care conţin date de 
provenienţă necunoscută este a cincea regulă care asigură 
admisibilitatea probelor. Numai acea probă este admisibilă care 
conţine date autentice care pot fi verificate în orice moment.[12 p.22] 

Prin pertinenţă se înţelege legătura dintre conţinutul probei şi 
circumstanţele care necesită a fi probate într-o cauză 
contravenţională. La soluţionarea chestiunii cu privire la pertinenţa 
probelor este necesar să se ţină cont de două aspecte: 

1. dacă se include faptul care va fi dovedit drept probă în 
obiectul probaţiunii; 

2. dacă este în stare proba, informaţia să constate acest fapt. 
După cum se vede, pertinenţa joacă un rol de legătură logică 

între împrejurarea dată şi obiectul probaţiunii. Pertinenţa este o 
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premisă pentru constatarea admisibilităţii, în unele cazuri însă probele 
pertinente pot fi inadmisibile. Codul Contravenţional prevede mai 
multe articole care se referă la pertinenţa probelor. De exemplu, 
declaraţiile sunt depuse referitor la circumstanţele care au servit drept 
temei pentru a recunoaşte persoana în calitate de contravenient; 
declaraţiile martorului se depun asupra circumstanţelor care urmează 
să fie constatâte în cauză ş. a. Examinând chestiunea pertinenţei, este 
necesar de luat în considerare următoarele aspecte: 

a) sunt incluse datele respective în obiectul probaţiunii; 
b) aceste date exclud posibilitatea altor concluzii referitor la 

esenţa fenomenului cercetat; 
c) permit aceste date să se tragă concluzii referitor la suficienţa 

şi veridicitatea probelor administrate. 
Concludente sunt probele care influenţează asupra soluţionării 

cauzei contravenţionale. Probele care nu sunt edificatoare, întru-cât 
nu determină în nici un fel soluţia, se numesc neconcludente. 

Orice probă concludentă este pertinentă, însă nu orice probă 
pertinentă este şi concludentă. Spre exemplu, relaţiile de rudenie între 
contravenient şi partea vătămată, fiind pertinente, nu sunt întotdeauna 
concludente. În cazul când însă poate avea loc împăcarea părţilor, 
aceste relaţii sunt concludente. 

Utile sunt probele concludente, care prin informaţiile pe care le 
conţin sunt necesare soluţionării cauzei. Nu toate probele concludente 
sunt şi utile. În cazul când proba nu este necesară pentru soluţionarea 
cauzei, ea este inutilă. De exemplu, într-o cauză contravenţională 
unde sunt mulţi martori oculari este inutil de a-i audia pe toţi, 
deoarece informaţia pe care o deţin este aceeaşi. O probă poate fi 
pusă la baza hotărîrii numai dacă întruneşte calităţile de admisibilă, 
pertinentă, concludentă şi utilă. 

Art. 425, alin. 6  Cod contravenţional, stabileşte o prezumţie 
legală privind admisibilitatea probelor, constatând că se prezumă 
proba ca admisibilă în cazul când administrarea a fost efectuată cu 
respectarea prevederilor legale, atâta timp cât partea care cere 
respingerea probei nu a adus argumente care incontestabil vor dovedi 
că proba este inadmisibilă.  
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Astfel, în cazul când administrarea probei a fost efectuată cu 
încălcarea dispoziţiilor legale, partea care a administrat-o sau în 
favoarea căreia a fost administrată trebuie să aducă argumente 
convingătoare privind admisibilitatea acesteia. 

În cocluzie menționăm faptul că întru asigurarea unui proces 
echitabil este admisă regula potrivit căreia probele pot fi administrate 
prin orice mijloc prevăzut de lege, prin respectarea de către părți al 
cerințelor legale. 
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ARISTOTEL. ȘTIINȚA ÎNȚELEPCIUNII 
 

Mihai BRAGA 
 

dr. conf., Universitatea Tehnică a Moldovei 
 

Adnotare: Articolul analizează problemele apariției denumirii 
lucrării lui Aristotel Metafizica, evidențiindu-se că, de fapt, Aristotel 
nu a scris o lucrare integrală cu așa denumire și că denumirea 
lucrării a fost dată de redactorii corpusului aristotelic. În conținutul 
Metafizicii de către acești redactori au fost incluse un șir de 
materiale care au însumat prelegerile lui Aristotel predate în Liceu 
învățăceilor. În textele prelegerilor în care se pune în prim plan 
analiza noțiunii Ființa nu întâlnim noțiunile de metafizică și teologie, 
cum se vehiculează de unii, ci noțiunile: știința înțelepciunii, 
filosofia, prima filosofie, ceea ce, după părerea noastră, ar permite 
ca însăși lucrarea să poarte una din aceste denumiri. 

 
Vom vorbi despre lucrarea lui Aristotel cu denumirea Metafizica. 

Toată lumea o cunoaște sub această denumire. În gândirea filosofică 
această noțiune este principială, pentru că metafizica este considerată 
de mulți filosofi fundamentul gândirii filosofice. În același timp 
domeniul acesta al gândirii filosofice este criticat de un șir de 
reprezentanți ai filosofiei, îndeosebi, marxiștii, pozitiviștii. 

De aceea va trebui, mai întâi de toate, să ne oprim la istoria 
termenului metafizica. În genere este primit prin termenul metafizica 
să se înțeleagă „dincolo de natură”, „înaintea naturii”, provenind de la 
noțiunile grecești „meta”și „fizica”, primul traducându-se în latină 
„deasupra”, al doilea „natură.” Termenul a apărut drept denumirea a 
unei dintre lucrările lui Aristotel, care intră în corpusul științific și 
filosofic aristotelic. Doar că problema constă în aceea, că Aristotel nu 
a numit niciuna dintre lucrările sale Metafizica. Putem verifica 
adevărul spuselor după lucrarea lui Diogen Laerțiu „Despre viața, 
învățăturile și spusele filosofilor renumiți”.(1) Atunci de unde apare 
denumirea Metafizica, iar autor al  lucrării Aristotel? 



 
 

  60 

Povestea de față, adică apariția unei lucrări cu titlul Metafizica, a 
început după moartea lui Aristotel. Pentru prima dată denumirea unei 
lucrări a lui Aristotel cu titlul Metafizica este întâlnită la Nicolae din 
Damasc, însă se spune că denumirea aceasta a primit-o de la 
Andronicos din Rodos, unul dintre primii editori ai corpusului 
aristotelic. Un șir de lucrări, scrise de Aristotel, nu s-ar fi încorporat 
în structura științifică a timpului (logică, matematică, fizică) și 
acestea redacțional ar fi fost încorporate aparte, după fizică. Adică 
sensul inițial al denumirii Metafizica a fost redacțional și doar mai 
târziu, în secolul al VI-lea al e.n., sens existențial i-a fost dat de către 
Simplicius, adică metafizica ar însemna știința despre suprasensibil, 
transcendent.(2), Andrei Cornea. Lămuriri preliminare, p. 9-10). Mai 
sunt și alte păreri, cum că sensul denumirii lucrării este didactic. 
Astfel conținutul acestei lucrări este compus din cursul de prelegeri 
predat de către filosof studenților în diferite perioade, de aceea 
Metafizica nu este o lucrare cursivă, ci în ea întâlnim repetări, unele 
părți contradictorii. 

Însă contradicțiile nu sunt numaidecât să vină de la Aristotel. 
Chestia constă în aceea, că, după cum se vede, nu toate materialele 
aparțin lui Aristotel. Aceasta se simte și după conținut, după modul 
cum este expus materialul. Unele materiale din Metafizică sunt 
expuse destul de complex, altele forte simplist. Pentru a răspunde la 
această întrebare este necesar să vorbim despre structura lucrării de 
față. Astăzi, ea este alcătuită din paisprezece cărți: Cartea Alpha mare 
(I), Cartea alpha mic (II), Cartea Beta (III), Cartea Gamma (IV), 
Cartea Delta (V), Cartea Epsilon (VI), Cartea Zeta (VII), Cartea Eta 
(VIII), Cartea Theta (IX), Cartea Iota (X), Cartea Kappa (XI), Cartea 
Lambda (XII), Cartea My (XIII), Cartea Ny (XIV), dar există date că 
inițial  lucrarea a fost alcătuită doar din 10 cărți. Deci, ceea ce avem 
acuma în calitate de Metafizică conține paisprezece cărți, însă , 
Hesychios, un autor din antichitate, menționează o Metafizica a lui 
Aristotel in zece càrti, si nu din paisprezece. Despre procedura de 
transformare a Metafizicii din 10 cărți, în 14 cărți sunt mai multe 
păreri. Unii autori contemporani și traducători ai tratatului susțin că 
unele completări redacționale și capitole de legătură ar fi fost 
introduse de primul editor al corpusului aristotelic, Andronicos din 
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Rodos. Alții vorbesc și despre alte ingerințe ce ar fi introdus idei și 
explicații departe de aristotelism. Cele mai mari probleme sunt cu 
cărțile: Alpha mic, Lambda, My și Ny. „Jaeger, de pildà,- scrie,-
lucrurile stàteau astfel : Cartea alpha mică ar fi fost inseratà mai tàrziu 
(asa se explicà și desemnarea sa) și nu ar aparține lui Aristotel, ci 
probabil lui Pasicles (un peripatetician din secolul III ì.e.n.). Càrțile 
Alpha mare, Beta și Gamma formeazà o unitate; Delta era un tratat 
independent; Epsilon este tranzițional, conducând spre Càrtile Zeta, 
Eta și Thêta. Conexiunea acestora cu Alpha, Beta si Gamma i se pare 
lui Jaeger problematică. Cartea Iota ar sta complet independentà, 
Kappa conține un rezumat al Càrtilor Beta, Gamma, Epsilon, ca si al 
unor capitole din Fizica, adàugat mai tarziu... Lambda ar fi un tratat 
complet separat despre Ființa imobilà. Iar ultimele Càrti, My si Ny, 
nu au nici o legătură cu càrțile precedente.” (3)   

Este cunoscut că lucrarea lui Aristotel Metafizica mai este 
întâlnită și cu sens de Teologie. Dar dacă este astfel cum scrie Jaeger, 
și Cartea Lambda nu aparține acestui corpus, atunci problema 
Primului Mișcător dispare, pentru că anume în această carte se 
analizează problema dată. Astfel decade problema teologică a cărții și 
rămâne doar problematica ontologică, adică lucrarea este dedicată 
cercetării realității obiective. Incursiuni teologice se mai întâlnesc în 
anumite crâmpeie, dar se simte că acestea nu se leagă textual, adică 
sunt trase de urechi în aceste texte. Mai mult ca atât, este expusă 
pozitia clară a autorului față de zeități și a acelora, care introduc 
interese teologice în știință în cartea Beta,(III): „a) Numai că intervine 
o multiplă dificúltate: nimic nu-i mai absurd sá afirmi, pe de-o parte, 
că există únele naturi situate în afara celor de sub Cer, dar că, pe de 
altă parte, aceste naturi sunt declarate ca fiind la fel cu lucrurile 
sensibile, afară doar că ele sunt eterne, iar lucrurile sensibile — 
pieritoare. Ei /platonicienii/ afirmă că există Omul în sine, Calul în 
sine, Sănătatea în sine și nimic altceva, tratându-le în mod asemănător 
/pe Forme/ cu modul în care procedează cei ce susțin că există zei, 
doar că aceștia sunt antropomorfi. Càci nici cei ce cred în zei nu au 
fàcut din ei altceva decât oameni eterni, nici /platonicienii/nu au făcut 
din Forme altceva decât obiecte sensibile eterne.” (4) 
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De fapt, care sunt denumirile cărții date pe care le întâlnim în 
texte. Prima denumire este Știința îțelepciunii, a doua denumire este 
Filosofia, și a treia denumire, care se întâlnește în textele așa zisei 
Metafizici, este Prima filosofie. 

Să purcedem la analiza  textelor cărții și să lăsăm la o parte 
părerile altora despre acestea. Chiar de la început, Aristotel analizează 
puterea de cunoaștere a oamenilor, comparând diferite forme ale 
cunoașterii: experiența, arta și știința, și menționează că ultimele două 
se formează pe baza experienței. Dar, arta și știința sunt superioare 
experienței, pentru că acestea dispun de cunoștințe generale despre 
lucruri și pot răspunde la întrebarea „de ce”, pe când experiența are 
cunoștințe doar despre lucrurile individuale și poate răspunde la 
întrebarea „ce”; cu alte cuvinte arta și știința pot cunoaște cauzele 
lucrurilor, fenomenelor, proceselor, iar experiența nu poate face acest 
lucru, nu dispune de asemenea cunoștințe. Tot din aceleași 
considerente cunoașterea teoretică este mai puternică, decât 
cunoașterea senzorială și poate fi numită înțelepciune: „ Dintre 
senzații, prin urmare, pe nici una nu o consideràm a reprezenta o 
ìnțelepciune, deși cele mai dominatoare dintre senzații dau totuși 
cunoștințele particulare. Numai cà ele în nici o privințà nu îl 
comunică pe de ce, de pildà, de ce este focul cald, ci ne comunica 
doar faptul cà el este cald.” (5) Cel ce cunoaște cauzele lucrurilor, 
fenomenelor, proceselor poate fi numit, după spusele lui Aristotel, 
înțelept. Iar știința care este preocupată de cunoașterea primelor cauze 
și începuturi poate fi numită știința despre înțelepciune: „ Or, este 
limpede că înțelepciunea este o știintà ce are ca obiect anumite 
principii, anumite rațiuni de a fi /ale lucrurilor/.” (6) 

Desigur, este important să avem înțelegerea cuvenită despre ceea 
ce Aristotel stabilește în calitate de înțelepciune. Mai întâi, Aristotel 
rezolvă următoarea întrebare: cine dintre oameni  poate fi considerat 
înțelept? Desigur, că acest lucru este destul de important pentru că 
orișice om ar trebui să aibă anumite criterii în ce privește educația și 
cultura sa. Prima cerință este ca omul să dețină cunoștințe vaste: 
„Omul înțelept este acela care deține cunoștințe despre tot, cât e 
posibil, fără să aibă știința lor în detaliu”(7); A doua cerință a lui 
Aristotel constă în capacitatea omului de a face deosebire între dificil 
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și superficial, theoretic și senzorial: „Este înțelept omul, care cunoaște 
lucrurile dificile, pentru că cunoștințe senzoriale poate avea 
orișicine”;(8) Și nu în ultimul rând, Aristotel atrage atenția la faptul 
că omul înțelept deține cunoștințe esențiale despre lucruri și este în 
stare să transmită cunoștințele sale altora: „Poate fi considerat înțelept 
acela, care în orișice știință, este mai precis și mai capabil sa-i invețe 
pe alții rațiunile de a fi ale lucrurilor”.(9) 

Și acuma, ce este important pentru noi și acest articol, despre așa 
zis-a Metafizică, căci spuneam la începutul articolului că Aristotel nu 
vorbește nici despre o metafizică or teologie în lucrare, dar, în primul 
rând, vorbește despre Știința Înțelepciunii. Aristotel precizează care 
sunt caracteristicile științei care poate fi numită înțelepciune: a) 
„aceasta este știința cunoașterii generalului, pentru că el este mai 
dificil de cunoscut”; b)„este știința primelor principii”; c) „este știintà 
care cerceteazà rațiunile de a fi ale unui lucru, de aceea ea este în mai 
mare màsură aptă sà-i învețe și pe alții (càci îi învațà pe alții /numai/ 
acei oameni care aratà rațiunile de a fi ale oricàrui lucru)”; d) „este 
știința cunoașterii binelui, „căci scopul acțiunilor este binele lor, iar, 
în general, scopul este supremul bine în cuprinsul intregului firii”.  
(10)  

Să concluzionăm, Știința înțelepciunii este știința despre general, 
știința primelor principii, știința rațiunelor de a fi ale lucrurilor și 
știința cunoașterii binelui. Primele trei caracteristice ale științei 
înțelepciunei țin de procesul cunoașterii pure, a patra caracteristică 
ține de cunoașterea binelui, cu alte cuvinte, înțelepciunea ține nu doar 
de cunoaștere, ci și de morală, pentru că Binele este categoria 
fundamentalăî a Eticii, științei despre comportarea umană și mai ales, 
despre ceea ce în limba cotidiană se numește soveste sau obraz. La 
acest moment al științei înțelepciunii, trebuie de atras atenție 
îndeosebi, deoarece, astăzi atunci când se vorbește despre filosofie se 
vorbește doar de puterea ei de cunoaștere, lăsându-se într-o parte 
caracateristicile și puterea ei morală. Aristotel, fiind ucenicul lui 
Platon nu putea ignora ceea ce învățătorul său considera pentru 
filosofie important, și anume, calitatea sufletului uman, tendința 
firească a ființei umane către desăvârșire. În filosofia modernă 
problematica morală va fi separată de filosofie, adică de ceea ce 
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pentru Aristotel era obiect al științei înțelepciunei, și va fi obiect 
separat al știnței despre morală. Tendința de a separa cunoașterea de 
morală a făcut ca știința contemporană, în general să nu aibă griji 
morale și nici răspundere de rezultatele cercetărilor sale. 

În concluzie, despre știința care o va cerceta în așa zisa 
Metafizică Aristotel scrie: „Așadar, din toate cele spuse, asupra 
aceleiași științe cade numele căutat /ințelepciunea/: aceea, in mod 
necesar, contemplatoare a primelor rațiuni de a fi, a 
/primelor/principii. Căci binele, scopul <τό οΰ ενεκα> sunt una dintre 
rațiunile de a fi ale lucrurilor.” (11) 

Tot aici, Aristotel va vorbi și despre întâietatea acestei științe 
asupra celorlalte științe. Știința înțelepciunii nu este o știință 
productivă, cercetările nu se realizează de dragul vreunui folos, ci 
pentru a ne salva de ignoranță. „Felul cum s-au petrecut faptele 
probeazà cele spuse: căci abia dupa ce au existat aproape toate cele 
necesare atât pentru lejeritatea, càt si pentru desfățările vieții, a 
ínceput să fie căutată cugetarea /filozoficà/. Se vede, așadar, cà noi nu 
o căutăm pentru vreun folos strain, ci, așa cum declaram liber omul 
care ascultă de sine și nu de un altul, tot așa și pe aceasta o declaram 
ca fiind singura liberă dintre științe. Căci ea singură ține de sine 
insăsi".” (12) Mai mult ca atâta, Aristotel susține, că știința 
înțelepciunii este cea mai superioară dintre toate științele, pentru că 
aceasta este o știință a Zeilor, este știință divină, pentru că doar Zeul 
are cunoștințe despre toate. Toate științele sunt mai  necesare, însă 
cea mai bună este ea. (13) 

El consideră că realitatea, fenomenele pot fi explicate prin a 
răspunde la următoarele întrebări:  1. Ce este Ființa (esența) – 
răspunde la întrebarea „de ce?”; 2. Care este Substratul?; 3. Care este 
originea  mișcării?; 4. Care este  Scopul mișcării (Binele)? 

Aici ne vom opri cu analiza acestei lucrări dar în prelungirea 
citirii lucrării, pentru fiecare este important să descurce, în primul și 
în primul rând, ce înțelege Aristotel prin noțiunea filosofică Ființa, 
pentru că anume de la modul cum înțeleg filosofii noțiunea  Ființă, 
începe și modul de filosofa a fiecărui dintre filosofi.  
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TUDOR VIANU DESPRE CRIZA VALORILOR LUMII 
MODERNE 

 
Elena BUZINSCHI  

 
dr. în pedagogie, lector, UPS ”Ion Creangă” din Chișinău 

Adnotare: În articol este analizată viziunea filosofului T.Vianu cu 
privire la problema crizei valorilor lumii moderne. Potrivit lui, 
această criză își are sursa în diferențierea și autonomizarea 
valorilor. Diferențierea valorilor, derivă din imposibilitatea 
purtătorilor valorilor de a cuprinde totalitatea de valori, precum și 
centrarea omului pe o singură valoare. Autonomizarea valorilor, 
rezultă din faptul, că cultura își impune criterii specifice de 
omologare a valorilor, ea se profesionalizează, devine un domeniu 
specific de competență și creație. T.Vianu este de părerea că, un loc 
aparte în soluționarea acestei crize revine condițiilor și mijloacelor 
culturii. Printre cele mai însemnate mijloace ale culturii, gânditorul 
evidențiază: familia, școala și cultura populară, precum și 
capacitatea omului de a resolidariza valorile pe suportul unei viziuni 
umaniste și reflectează la destinul global al culturii noastre. 

Cuvinte-cheie: valori, criza valorilor, diferențiere, autonomizare, 
valori-scop, valori-mijloac.  
 

Discuțiile cu referire la criza valorilor a ocupat un loc central în 
agenda gândirii filosofice și sociale la sfârșitul secolului al XIX-lea și 
în prima jumătate a secolului XX, după care se revenine la sfârșitul 
sec. XX, atunci când a fost dezbătută intens problema crizei 
civilizației industriale și trecerea spre civilizația postindustrială, 
bazată pe cunoaștere și pe industriile informatice.  

Periodic, dezbaterile privind criza valorilor reapar în cultura 
modernă și reprezintă un semnal al schimbării sociale, un simptom al 
faptului că un anumit model de gândire și acțiune și-a epuizat 
potențialul de dezvoltare și că se naște un alt model. ”Astăzi 
teoreticienii vorbesc de criza omului modern în contextul 
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secularizării, debusolării morale, fără coerenţă interioară în care se 
suprapun planurile, ideile şi valorile, chiar şi cele mai contrastante. 
De asemenea necesitatea cultivării voinţei culturale este dictată de  
realităţile survenite în plan cultural drept consecinţă a crizei 
modernităţii şi care a dat naştere unor  patologii culturale precum: 
subordonarea valorilor spirituale faţă de cele materiale, 
exteriorizarea  vieţii şi alienarea omului în universul tehnic, golirea 
interiorităţii umane de aspiraţii şi trăiri autentice, masificarea şi 
robotizarea omului, anularea personalităţii, standardizarea 
atitudinilor şi comportamentelor, disoluţia reperelor valorice şi a 
motivaţiilor etc.” [1, p. 95]. Prin urmare, criza culturii înseamnă criza 
umanității. 

Filosoful român cu o sclipitoare inteligenţă, erudiţie vastă şi 
totală dărurire de sine T.Vianu, cu încă aproapte șapte decenii în urmă 
se întreba:  „Ce este această criză a culturii moderne? Este oare 
vremea noastră roasă de un rău adânc? Suferim, fără a şti, de vre-o 
boală grea? Este ceva primejdios care se desfăşoară în jurul nostru 
şi în noi, în timp ce noi înşine continuăm să ne bucurăm ca şi oamenii 
de altă dată, de bunurile vieţii, de frumuseţile naturii, de farmecul 
artei? Din multe părţi suntem asiguraţi că vremea noastră trece 
printr-o criză gravă, că, fără a o şti chiar, suntem cu toţii bolnavi de 
un rău tainic şi că doctorii spirituali ai omenirii trebuie să vegheze la 
căpătâiul acestui uriaş bolnav care este omenirea cultă de astăzi. Ce 
se înţelege însă prin criza culturii moderne? Care sunt elementele 
acestei crize” [2, p.171]. 

Potrivit lui T.Vianu, criza culturii moderne își află sursa în 
”diferențierea și autonomizarea modernă a valorilor” și în 
imposibilitatea pentru purtătorii valorilor respective de a mai cuprinde 
”punctul de vedere al totalității vieții”.  

Autorul crede că, diferențierea modernă a valorilor derivă dintr-o 
imposibilitate pentru purtătorii valorilor  respectivi de a mai îmbrățișa 
totalitatea valorilor vieții, de unde rezultă un fel de schingiuire, un fel 
de înjumătățire a omului modern: ”Nu întâlnim oare în viață, de 
atâtea ori, savanți cu mintea cea mai bogată și împodobită cu cele 
mai întinse cunoștințe, posedând o claritate și o ascuțime a minții, 
capabilă să străbată în negura necunoscutului, oameni de metodă și 
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de finețe intelectuală, care însă în lucrurile artei, de pildă, se 
dovedesc a fi tot atât de naivi, sau se dovedesc a fi  mișcați de lucruri 
artistice de un prost gust, cum nu este deloc în concordanță cu 
demnitatea lor intelectuală? Nu se întâmplă apoi alteori ca purtători 
ai valorilor politice, oameni care se găsesc la cârma treburilor 
publice sau ale instituțiilor în care s-au încorporat valorile politice, 
să aibă o mare lipsă de înțelegere pentru viața și opera unui savant 
sau a unui artist? Astfel de împrejurări nu sunt decât o consecință a 
acelei diferențieri moderne a valorilor, care îi îngăduie fiecărui ins 
să trăiască în mod exclusiv în sfera valorii sale proprii și predilecte” 
[3, p.169]. 

T.Vianu, susține că izvorul crizei se află în centrarea omului pe o 
singură valoare. Omul modern tinde către periferie ocupând punctul 
de vedere al unei singure valori. Supremaţia acordată unor valori a 
dus la fragmentarea şi unilaterizarea existenţei umane. Preocupat 
numai de o anumită valoare omul a ajuns o fiinţă incompletă și 
mutilată spiritual, iar cultura, dispersată în urmărirea diferitelor valori 
– haotică şi fără o semnificaţie majoră. Negăsindu-se centrat, grupat 
către un miez semnificativ al lucrurilor, omul modern de cultură 
trăiește ”într-un penibil sentiment de vid lăuntric” [4, p.169], el simte 
o mare pustietate. 

T.Vianu este de părerea că, consecințele devastatoare are 
diferențierii moderne a valorilor nu se răsfrâng doar asupra destului 
individual al omului modern, dar și asupra întregii societăți. 
Societatea însăşi, negrupată în jurul unei valori centrale şi nesusţinută 
de un factor de unificare, tinde să se dezorganizeze: pe ruina 
solidarităţii de interese şi aspiraţii proliferează individualismul 
modern, care în viziunea autorului, este răspunzător de 
dezorganizarea care amenință societățile moderne. 

Din cele menționate mai sus, vedem că o altă sursă a crizei 
culturii moderne este și autonomizarea valorilor. Autonomizarea 
valorilor a devenit un indicator semnificativ al progresului social, 
asftel ca și domeniul cultural își construiește instituții specifice, prin 
care își câștigă o treptată  independentă relativă față de celelalte 
domenii ale societății. Fără a se detașa de contextele sociale, cultura, 
în multitudinea formelor de expresie, își impune criterii specifice de 
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omologare a valorilor. Este momentul în care cultura se 
profesionalizează, devine un domeniu specific de competență și 
creație. Astfel, supremaţia acordată unor valori a dus la fragmentarea 
şi unilaterizarea existenţei umane.  

Evidețiind opt tipuri de valori, printre care: economice, vitale, 
juridice, politice, teoretice, estetice, morale și religioase, Vianu le 
delimitează în valori-scop şi valori-mijloc.  Foarte actuală această 
delimitare în contextul crizei modernităţii care se caracterizează şi prin 
inversarea raportului firesc dintre mijloace şi scopuri. Valorile 
instrumentale, mijloace au dobândit supremaţie, fapt ce a determinat 
subordonarea valorilor spirituale faţă de cele materiale.  

În accepţia lui Tudor Vianu valorile-mijloc ne ajută să dobândim 
ceva superior cum ar  fi: fericirea și libertatea umană. De exemplu, 
valorile economice nu sunt decât mijloce menite a ne face  să atingem 
anumite scopuri ca valori politice, estetice, filosofice. Valoarea 
economică nu apare ca un  scop în sine însuşi, decât în acele cazuri în 
care conştiinţa recoltează impresia unei deformaţii, a unei  substituţii 
axiologice neîngăduite, a unei cuprinderi inadecvate a valorii 
respective. Când nu ţinem cont de caracterul perseverativ sau 
amplificativ al valorilor, când cuprindem valorile economice,  politice, 
juridice, vitalitatea prin acte inadecvate ca valori-scop, şi invers pe cele 
morale, estetice, religioase ca valori mijloc au loc deformări evidente a 
valorilor respective (hipertrofia valorilor mijloc şi  atrofia valorilor 
scop). 

Vianu este convins că, formele culturii sunt determinate de 
condițiile, mijloacele și idealurile culturii, deosebind două condiții ale 
culturii: materială și spirituală. Punând un accent deosebit pe 
mijloacele culturii, autorul distinge două mari categorii de mijloace, 
și anume mijloace care ajută realizării unei valori obiective și 
mijloace care ajută realizării unei valori subiective; mijloace care 
solicită producția culturală și mijloace care solicită receptivitatea 
pentru cultură. 

Unul din mijloacele culturii este familia omenească. Gânditotul 
consideră că, primul bun pe care îl câștigă individul în familie este 
deprinderea limbajului, care nu este doat o tehnică psiho-fizică 
menită să ușureze relațiile dintre indivizi, ci este instrumentul gândirii 
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și condiției ei. Gândirea fără limbaj, în mod special gândirea înaltă, 
nu este cu putință.  

O altă specie de valori formate în familie este sentimentul moral 
de simpatie, care se dezvoltă în relațiile afective dintre copii și părinți, 
precum și dintre frați. Tot în cercul său familial omul, descoperă 
distincția fundamentală dintre bine și rău prin aprobarea sau 
dezaprobarea părinților față de faptele lui, care fie duce la remușcări 
pentru greșeala făcută, fie la sentimentul infinit fericitor al 
recompensei etice atunci când fapta a meritat aprobarea părintescă.  

Un alt câștig de mare valoare pe care îl aduce familia este ideea 
autorității și a ordinii sociale, care este obținută de către copil prin 
trăirea adâncă și zbuciumată, rezultată din relațiile cu părinții. 
Convingerea filosofului este că educația familială conține în sine 
câteva însușiri, pe care le consideră fundamentale, care nu pot fi 
înlocuite de nimeni. 

Alături de familie, un alt mijloc însemnat al culturii este școala, 
care adaugă alte valori necesare dezvoltarii individului din punct de 
vedere cultural. T.Vianu subliniază că ”familia introduce valorile 
fundamentale, acelea care dau stilul permanent al vieții, în așa fel 
încât omul păstrează până la maturitate urma influenței familiare, 
bune sau rele. Dar școala adaugă la aceste valori altele noi, și le 
adaugă într-un mod foarte caracteristic, care trebuie lămurit” [5, p. 
282]. 

Dar să vedem care sunt valorile pe care le introduce școala în 
sufletul omenesc, în ce fel lucrează școala ca mijloc al culturii 
subiective?  

Pe primul loc, T.Vianu plasează valorile teoretice de toate 
categoriile, după care urmează deprinderile morale rezultate din 
contactul școlarului cu profesorul și colegii săi. Din acest raport cu 
colegii rezultă o valoare morală, cum ar fi emulația sau întrecerea. În 
viziunea autorului ,emulația școlară este o luptă nobilă, deoarece 
succesul propriu nu înseamnă înfrângerea, anularea sau eliminarea 
celui cu care te găsești în raport de emulație. Prin aceasta emulația 
școlară este diferită de cea din viața practică, care se desfășoară pe 
terenul economic sau pe terenul social, unde succesul propriu 
înseamnă insuccesul semenului.  
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Un alt mijloc al culturii este cultura poporului sau cultura 
populară. Cultura populară are drept scop de a-l instrui pe om în 
drepturile sale politice, a-l învăța să trăiască conform prescripțiilor 
științei, a-i completa cultura profesională.  

Cultura populară recomandă o serie de mijloace dintre cele mai 
variate, cum ar fi: încurajarea producției de artă populară, crearea  
unor școli destinate acestui scop, tipărirea și răspândirea de izvoade, 
expoziții în săli deschise publicului celui mai larg, multiplicarea 
copiilor după operele de artă, concerte, ediții pentru popor, colportajul 
de cărți bune, muzeele, universitățile etc. [Vezi: 6, p. 288-289].  

În viziunea lui T.Vianu, originalitatea culturii române rezidă din 
sinteza clasică și din sentimentul permanent de participare la viața 
colectivității. Creațiile culturale românești sunt limba română și 
folclorul, care are o funcție activă în spațiul culturii naționale. 
Trăsăturile specifice creațiilor noastre culturale sunt rapiditatea 
dezvoltării, bogăția talentelor, sentimentul participării la viața naturii 
și simțul măsurii. El crede că, culturile au un destin al lor și datoria 
lor este să realizaze acest destin. Afirmarea specificului național se 
petrece în momentul de maturizare a unei culturi, atunci când și-a 
creat o tradiție. 

Astfel, T.Vianu reprezintă valorile drept elementele cele mai 
profunde și mai durabile din structura oricărei culturi. Ele sunt 
ancorate în stratul credințelor colective care s-au cristalizat în istoria 
de durată lungă a unei comunități de oameni. Valorile exprimă 
aprecierile noastre subiective asupra lucrurilor, prețuirea pe care o 
acordăm unor obiecte (bunuri, fapte, idei, comportamente etc.), care 
prin calitățile lor, ne satisfac nevoile, trebuințele, dorințele, aspirațiile 
și idealurile.  

Pentru filosof, valoarea este un organism viu, existent fiziologic, 
şi nu o simplă structură ori sistem. T.Vianu afirmă că, este zadarnic să 
ne ostenim întrebându-ne cine suntem, deoarece este mai potrivit să 
fim activi, pentru ca prin operele şi faptele noastre să vedem cine 
suntem cu adevărat, căci noi suntem ceea ce faptele noastre sunt. De 
aceea, el este de părerea că, valorile trebuiesc nu doar gândite, ci şi 
trăite. ”Oamenii sunt mereu alţii, nevoile lor se pot schimba şi 
obiectele care să le satisfacă pot să dispară sau să se ascundă. 
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Rămâne într-acestea ceva permanent, şi anume valoarea, ca expresie 
ideală a unui acord între eu şi lume, care poate fi oricând realizat” 
[7, p. 134].    

Vianu îşi exprimă încrederea în capacitatea omului de a reface 
tabloul cultural; de a anula specializarea îngustă şi de a reface întregul 
cultural; de a resolidariza valorile pe suportul unei viziuni umaniste. 
El consideră, că sfera creaţiei şi a vieţii intelectuale se afirmă prin 
tipul omului de cultură care nu este preocupat numai de o singură 
specialitate “ci reflectează la destinul global al culturii noastre” [8, p. 
83]; se simte responsabil de soarta civilizaţiei. Intelectualul nu trebuie 
să fie un “izolat”, un om care se limitează la preocupări dintr-o zona 
strictă şi închisă a profesiei sale, ci este necesar să se deschidă prin 
participare spre zonele culturale generale. 

Manifestând o atitudine raționalistă și umanistă cu privire la 
problema analizată, T.Vianu s-a remarcat printr-o claritate și 
profunzime, prin disciplină intelectuală severă, printr-o expresie 
concentrată și rezumativă. Lucrările sale se prezintă drept riguroase 
construcții sistematice, ce urmăresc abordarea fenomenului cultural și 
problemei crizei valorilor dintr-o perspectivă generalizatoare şi 
integratoare.  Personalitate de cultură înaltă, cu respectul pentru 
cultură și valori, T.Vianu pe drept poate fi considerat unul dintre cei 
mai remarcabili oameni ai culturii noastre. 
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Abstract. This article deals with global ethics, which under the 
present conditions can ensure the dialogue between civilizations and 
contribute effectively to solving the most pressing problems facing 
humanity. The process of emergence of global ethics and the need to 
develop a new ethics of communication that indicates how people 
from different civilizations and cultures need to communicate are 
examined. At the same time, the author refers to information ethics 
and the relationship between ethics and global climate change, which 
are elements of global ethics. In conclusion, it is noted that without a 
global ethics and a Code of ethical and moral norms created on the 
basis of synthesizing the values, norms and moral principles of 
different peoples and religions it will be very difficult to solve the 
most pressing problems facing humanity in this regard beginning of 
the millennium. 
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Globalizarea reprezintă un fenomen actual, controversat, cu o 
multitudine de conotaţii şi cu reverberaţii în toate domeniile vieţii 
sociale, care a determinat schimbări atât la nivel social, cât şi la nivel 
organizaţional. Ea se referă la un proces accentuat de integrare pe 
plan mondial şi de răspândire a unui set de idei, mai mult sau mai 
puţin legate de activitatea economică şi de producţia bunurilor 
materiale, forţele promotoare fiind liberalizarea comerţului 
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internaţional şi a fluxurilor de capital, accelerarea progresului 
tehnologic şi societatea informaţionala. Procesul globalizării 
înseamnă extinderea la maximum a pieței pe care se valorifică 
produsele, prin demontarea barierelor în fața circulației libere a 
bunurilor, persoanelor, serviciilor. Ea transformă oamenii într-o 
populație numeroasă, guvernată de reguli simple ce fac abstracție de 
condițiile de spațiu și timp și par a fi, prin înlăturarea oricărei limitări 
puse libertății, însăși „triumful rațiunii” și, ca urmare, „sfârșitul 
istoriei”. 

În literatura de specialitate, globalizarea este privită sub doua 
aspecte: unul pozitiv, ce se concentrează pe beneficiile uniformizării 
şi a mondializării societăţilor, şi unul negativ, care acuză globalizarea 
pentru pierderea individualităţii unui popor, a unei comunităţi. Pe de 
o parte, oamenii au acces la o cantitate din ce în ce mai mare de 
bunuri, iar dacă procesul se produce la scară planetară, atunci este 
clar că prin globalizare sunt dezvoltate zone rămase în urmă, sunt 
puse în valoare zăcămintele lor, resursele de materii prime, de energie 
și chiar resursele umane, care generează conflicte dintre civilizațiile 
de pe Terra. Globalizarea, dacă aduce prosperitate, o aduce cu preţul 
pierderii unor puncte de reper ale colectivităţilor umane. Oricum, 
globalizarea este un proces obiectiv, ea se întâmplă chiar dacă suntem 
de acord cu ea sau nu. Pe de o parte, ea aduce bunăstare, dar pe de 
altă parte, aduce şi efecte perverse [1]. 

La începutul anilor 1990 teologul catolic elvețian Hans Kung a 
inițiat proiectul sub denumirea Weltethos (Etica globală) [2], care a 
fost o tentativă de a descrie ce este comun în religiile mondiale (nu 
ceea ce le dezbină), pentru a elabora un cod minimal a regulilor de 
conduită pentru toți oamenii de pe Terra în condițiile globalizării. 
Viziunea asupra eticii globale și-a găsit expresia în documentul scris 
de H. Kung „Pe calea spre etica globală: declarația inițială”, care a 
fost semnată în cadrul Parlamentului religiilor lumii în anul 1993 de 
conducători religioși și spirituali din întreaga lume. În acest 
document, reprezentanții tuturor religiilor (creștinism, budism, islam, 
hinduism, jainism, taoism, confucianism, zoroastrism), au ajuns la o 
înțelegere despre principiile eticii globale și și-au asumat obligațiunea 
de a promova principiile eticii globale, angajându-se să se sprijine în 
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acțiunile lor pe patru directive irevocabile: 1) non-violență și respect 
pentru viață; 2) solidaritate și orânduială economică corectă; 3) 
toleranță și viață bazată pe adevăr; 4) drepturi egale și parteneriat 
între bărbați și femei. 

H. Kung în lucrarea Responsabilitatea globală publicată în 1990 
remarca: „Nu poate fi pace între țări fără pace între religii… Nu poate 
fi pace între religii fără dialogul dintre religii… Nu poate fi dialog 
între religii fără cunoașterea bazelor religiei” [a se vedea: 2]. Ulterior, 
pentru a contracara fenomenele sociale negative care apar în urma 
globalizării, la 1 noiembrie 1998 a fost adoptată rezoluția Adunării 
Generale a ONU, care a declarat anul 2001 ca an al dialogului dintre 
civilizații, iar la 9 noiembrie 2001 la ședința plenară a Adunării 
Generale a ONU a fost adoptată rezoluția Agenda Globală pentru 
Dialogul între Civilizaţii.  

În această rezoluție se sublinia necesitatea de a recunoaște și a 
respecta valorile tuturor civilizațiilor, a căuta ceea ce este comun, ce 
unește popoarele cu scopul de a contribui la  soluționarea tuturor 
problemelor care stau în fața umanității. Reprezentanții statelor ce au 
semnat rezoluția au exprimat încrederea în faptul că dialogul dintre 
civilizații reprezintă un proces care are loc în interiorul lor și la 
hotarul dintre ele, ce este fundat pe participarea comună și pe dorința 
colectivă de a învăța, a descoperi pentru sine și a studia concepțiile, a 
scoate la iveală sferele de înțelegere generală și valorile 
fundamentale, a aduce la un numitor comun diversele abordări prin 
intermediul dialogului [3]. 

O astfel de interpretare a dialogului dintre civilizații este destul 
de amplă și deschide comunității umane un spațiu suficient pentru 
realizarea pe baza lui a cercetărilor științifice pentru a elabora 
conceptul acestui dialog ca un fundament al sistemului de acțiuni 
practice în domeniu. În programul de acțiuni au fost stipulate un șir 
de măsuri concrete în această direcție:  

1. Dezvoltarea științei și a învățământului cu scopul de a obține o 
înțelegere obiectivă atât a trăsăturilor definitorii a fiecărei civilizații, 
cât și a deosebirilor dintre ele, a căilor și mijloacelor de dobândire a 
unei interacțiuni mai constructive, a unei înțelegeri mai profunde 
dintre ele”. 
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2. Activizarea și impulionarea traducerii și răspândirii celor mai 
fundamentale cărți și studii care reflectă esența diverselor culturi și 
civilizații”. 

3. Organizarea conferințelor, simpozioanelor, seminarelor, cu 
scopul de a contribui la înțelegerea reciprocă, la toleranță și dialog 
între civilizații” [3]. 

Autorii rezoluției în cauză au considerat că baza fundamentală a 
dezvoltării dialogului dintre civilizații, o reprezintă elaborarea eticii 
globale, care trebuie să sintetizeze valorile, normele și principiile 
morale ale tuturor civilizațiilor. În documentul adoptat de 
Parlamentului religiilor lumii în anul 1993 se menționa faptul că prin 
sintagma „etică globală” nu trebuie să înţelegem o ideologie globală 
sau o singură religie unificată, deasupra oricărei religii existente şi, cu 
siguranţă, nu trebuie să înţelegem dominaţia unei singure religii 
asupra celorlalte. Prin etica globală înțelegem un consens 
fundamental, bazat pe valori morale general-umane, pe standarde 
irevocabile și atitudini personale. În absența unui astfel de consens 
fundamental în ceea ce privește etica, mai devreme sau mai târziu, 
orice comunitate va fi amenințată de haos sau instaurarea unui regim 
dictatorial, iar indivizii vor pica din punct de vedere spiritual” [4]. 
Totodată, în ea se subliniază că etica globală pentru instituțiile 
societății civile, pentru liderii și reprezentanții lor, solicită o dorință 
plină de pasiune și o tendință spre pace marcată de echitate, 
parteneriat și adevăr. Aceștia sunt cei patru stâlpi pe care se înalță 
sistemul eticii globale, care va contribui la ieșirea oamenilor din 
labirintul vicios al urii infinite spre a trece pe făgașul reconcilierii [4].  

În opinia marelui filosof indian Mahatma Gandhi, etica globală 
ne poate ajuta să depășim „cele şapte gafe pe care societatea umană 
le comite şi care cauzează toată violenţa”: „politica fără principii”, 
„bogăția fără muncă”, „plăcerea fără conștiință”, cunoașterea fără 
caracter”, „comerțul fără moralitate”, „știința fără umanitate”, 
„credința fără sacrificiu” [5].  

Analizând aceste gafe (vicii) sociale trebuie să remarcăm, că 
bogăția fără muncă, e un rezultat al hoției, al șantajului, al abuzului, 
al înșelătoriei și minciunii, generatoare de dezechilibre și de suferințe, 
iar plăcerea fără conștiință, ca scop în sine, este încălcarea egoistă, 
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fără scrupule, a principiilor, normelor și valorilor morale, care aduce 
la suferințe. Totodată, cunoașterea fără caracter e generatoare de 
manipulare și încălcare a liberului arbitru al celorlalți, este creatoare 
de confuzie, de tulburare a echilibrului firesc al vieții, iar comerțul 
fără moralitate, fundat pe reclama agresivă și mincinoasă, e goana 
după câștig, prin vânzarea produselor de proastă calitate, nocive și 
periculoase, ambalate frumos, de multe ori ca rezultat al unor 
înțelegeri între cei fără niciun Dumnezeu, fenomen ce se întâlnește 
astăzi pretutindeni. Știința fără umanitate, duce la utilizarea 
descoperirilor pentru a obține supremație, pentru a amenința, pentru a 
produce distrugere și suferință din ce în ce mai multă, îndreptând 
omenirea pe un făgaș greșit, apropiat de distrugere, nu spre propășirea 
sa, iar credința fără sacrificiu, e formă fără conținut, fațadă frumoasă 
a unui interior urât, dacă trecem nepăsători pe lângă suferințele altora, 
dacă omul nu își asumă nici măcar o cât de mică jertfă proprie, pentru 
a aduce ajutor și alinare, el se îndepărtează astfel, de propria 
mântuire, de propriul rost. Și, în sfârșit, politica fără principii, e 
hoție, manipulare, minciună și distrugere, înhăitare cu răul și 
generatoare a lui (cât de precis a reușit să intuiască marele cugetător 
ceea ce se petrece astăzi în politică în general și în politica 
moldovenească, în mod special) [6, p. 43-44]. 

Încă în Evul Mediu Papa Grigore I cel Mare, a scos în vileag cele 
șapte păcate mortale – mândria, zgârcenia, lăcomia, invidia, 
desfrânarea, mânia și lenea, care se referă la relația noastră cu 
oamenii întru Dumnezeu. Totodată, păcatele enumerate de M. 
Gandhi, ne vorbesc despre relația noastră cu oamenii întru umanitate, 
despre comportamentul unui individ în societate. 

Despre necesitatea elaborării unui Cod de norme etice și morale 
ce ar schimba caracterul globalizării, care ar pune-o în slujba întregii 
umanități s-a referit și Papa Ioan Paul al II-lea în adresarea sa către 
Academia Pontificală de Științe Sociale în anul 2001: „Globalizarea 
din punct de vedere aprioric nu este nici bună, nici rea. Ea va fi așa 
cum va fi făurită de oameni. Nici un sistem nu poate să se finalizeze 
prin sine însuși, și, din această cauză, trebuie să insistăm ca 
globalizarea ca și alte sisteme, să fie pusă în serviciul omenirii. Ea 
trebuie să slujească solidarității și binelui comun…Omenirea inițiind 
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procesul globalizării nu poate să se lipsească de un Cod general de 
etică și morală [7, p. 158]. În opinia lui, acest Cod nu înseamnă un 
sistem social-economic sau cultural unic care să domine, ce ar 
impune valori și criterii unilaterale ale argumentării etice. „Valorile 
morale general-umane există în toată multitudinea formelor sale 
culturale, dar ele trebuie găsite și evidențiate în calitate de forță 
conducătoare a dezvoltării și progresului general” [7, p. 159]. 

În viziunea noastră, pentru a materializa obiectivele eticii 
globale, este necesar de a elabora o nouă etică a comunicării, care să 
nu fie axată în exclusivitate pe studierea proceselor de comunicare, 
dar să indice cum trebuie să comunice oamenii între ei, să influențeze 
asupra proceselor reale prin intermediul creării unor noi construcții 
normative. Etica comunicării are menirea de a îndeplini o multitudine 
de funcții, printre care putem să remarcăm pe cea de sintetizare a 
experienței morale în sfera comunicării și funcția imperativ-formativă 
care fundamentează opțiunea normelor morale umanitare și, totodată, 
ne demonstrează necesitatea de a le respecta. Etica și morala ne învață 
cum trebuie să fim, iar etica comunicării ne învață cum trebuie să 
comunicăm și, în același timp, cum nu trebuie să comunicăm. Încă 
Aristotel afirma, că scopul eticii nu este de a obține cunoștințe, ea 
trebuie să se refere la acțiunile și faptele umane, ea trebuie studiată de 
om pentru a deveni virtuos. Dacă vom continua această idee, putem 
spune cu certitudine că scopul eticii constă în crearea eticii 
comunicării și sporirea culturii comunicării, care include în sine 
valorile ce orientează procesul comunicării, nivelul dezvoltării și 
particularitățile subiecților comunicării, capacitățile lor fiind 
îndreptate spre o înțelegere reciprocă, spre gradul de însușire a 
metodelor, mijloacelor și regulilor de comunicare. 

Problemele ce țin de etica comunicării în statele lumii creștine 
sunt legate, în mod nemijlocit, de etica și morala creștină unde sfera 
comunicării nu se separă din sistemul general al atitudinii omului față 
de lume și față de alți oameni. Morala creștină este fundată pe valorile 
biblice morale general-umane, pe cele „zece porunci”, pe principiul 
iubirii și răbdării, care constituie esența și conținutul ei. În același 
timp, la musulmani etica comunicării se fundează în totalitate pe 
morala Coranului, însă în cadrul ei accentul se pune pe reglementarea 
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„tehnicii comunicării”. Spre deosebire de etica creștină, etica 
musulmană reprezintă etica normelor concrete, ea poartă un caracter 
practic, se interesează nu de fundamentele generale ale 
comportamentului, ci de conținutul ei. Problema fundamentală a 
acestei etici o constituie ce și cum să facă omul nu în general, dar în 
fiecare sferă a vieții sociale, în fiecare zi. Astfel, etica musulmană 
reiese din conceperea integrală şi destul de reală a omului, care 
înţelege şi acceptă posibilităţile lui limitate. Ea nu se fundează pe 
principiul că omul este asemănător lui Dumnezeu şi prin aceasta este 
mai realistă, mai puţin înălţătoare decât etica creştină, conturând 
spaţiul comportării lui morale responsabile. 

Prin urmare, etica comunicării dintre civilizații trebuie să fie 
creată luând în calcul cele mai importante valori, virtuți, principii și 
norme morale general-umane create timp de milenii în cadrul 
religiilor mondiale – creștinism, islam, budism etc. 

Un rol aparte în constituirea eticii globale o are, în opinia 
filosofului american Cristina Gorniak-Kocikowska, etica 
informațională, care posedă potențialul necesar pentru constituirea 
unei etici globale, ce poate fi utilă pentru societatea informațională. 
Ea consideră că natura revoluției informaționale ne denotă faptul că 
etica mileniului III va avea un caracter global în sens spațial, deoarece 
etica informațională va cuprinde globul pământesc în totalitate și, 
totodată, va fi adresată întregului ansamblu de acțiuni și relații umane 
[8, p. 179]. Ea crede că dacă rețelele computeriale poartă un caracter 
global, atunci putem vorbi de o etică globală care se află în proces de 
apariție [8, p. 186].  

O altă parte componentă a eticii globale o constituie problema 
schimbărilor climatice și încălzirii globale. În aceste condiții, filosofii 
moralei au început, în ultimele decenii, a trata și elabora problema 
raportului dintre etică și schimbările climatice globale [a se vedea: 9, 
10, 11, 12, 13]. În opinia filosofului american Stephen M. Gardiner, 
problema schimbărilor climatice reprezintă, din punct de vedere 
teoretic, o provocare, atât în sine, cât și în virtutea problemelor 
globale ale umanității. Un alt filosof american, Dale Jamieson, a 
sugerat ideea că abordarea cu succes a schimbărilor climatice va 
necesita o schimbare a paradigmei fundamentale a eticii. În opinia 
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noastră, St. Gardiner are dreptate, deoarece demonstrează că există o 
prezumție puternică pentru ca filosofii moralei să ia în serios 
schimbările climatice. Totodată, el se întreabă de ce aceste probleme 
sunt neglijate de ei? În opinia lui, explicația cea mai plauzibilă constă 
în faptul că studiul schimbărilor climatice reprezintă un fenomen ce 
este cercetat la frontiera dintre știință, economie, drept, relații 
internaționale și, în mod necesar, poartă un caracter interdisciplinar. 
În același timp, el insistă asupra faptului că schimbările climatice 
reprezintă o problemă de etică.  

O analiză succintă a lucrărilor publicate cu privire la 
dimensiunea etică a schimbărilor climatice și a încălzirii globale ne 
arată că, pe de o parte, nu există prea multe studii care examinează 
relațiile existente între schimbările climatice globale și moralitate, iar 
pe de altă parte, ne demonstrează că filosofii nu au reușit să-și 
focalizeze atenția asupra acestor probleme. Prin urmare, putem să 
scoatem concluzia că etica schimbărilor climatice globale se află într-
o fază incipientă. Ne raliem opiniei expuse de St. Gardiner, că doar în 
ultimele decenii, oamenii de știința au început să abordeze 
implicațiile etice în ceea ce privește schimbările climatice la nivel 
global, încercând să formuleze principalele direcții de studii în acest 
domeniu. Totodată, este destul de dificil de explicat de ce filosofii nu 
iau în serios și nu studiază problema schimbărilor climatice, cu toate 
că problemă în cauză este recunoscută pe plan internațional ca una 
din cele mai imperioase pentru întreaga civilizație. În primul rând, 
este greu de explicat faptul de ce ei au fost destul de reticenți în a 
efectua studii în acest domeniu, în timp ce reprezentații multiplelor 
științe particulare au publicat foarte multe lucrări dedicate 
schimbărilor climatice. În al doilea rând, după cum afirmă specialiștii 
din cadrul diverselor discipline științifice, schimbările climatice 
reprezintă o problemă ce ține de etică și morală, care necesită o 
schimbare fundamentală a paradigmei nu doar în domeniul economic, 
în modurile actuale de producție, etc., dar, mai ales, în cadrul eticii 
globale. În același timp, lucrările publicate ne indică în mod cert, 
necesitatea efectuării unor studii complementare cu privire la acest 
domeniu și, în același timp, faptul că schimbările climatice ar trebui 
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să devină o preocupare serioasă atât a filosofii morale, cât și a 
științelor umanitare și sociale în general.  

În opinia noastră, reieșind din documentele adoptate în cadrul 
diverselor foruri internaționale și, în același timp, din cauza 
insuficienței lucrărilor științifice elaborate în acest domeniu, 
schimbările climatice reprezintă probleme etice și filosofice destul de 
dificile, printre care putem specifica următoarele: a) elaborarea 
bazelor teoretice ale unei noi etici globale privind schimbările 
climatice; b) elucidarea rolului statelor în soluționarea schimbărilor 
climatice și obligațiile lor morale pentru viitorul umanității; c) crearea 
normelor etice și morale cu privire la schimbările climatice și 
proliferarea acestora; d) cercetarea raportului dintre etica 
schimbărilor climatice globale și relațiile internaționale; e) 
identificarea responsabilităților comune ale statelor în acest domeniu 
etc.  

În viziunea filosofului român Sorin Maxim, Etica globală trebuie 
să ia în calcul faptul că omul mileniului trei are o responsabilitate 
morală faţă de societatea în care trăieşte, faţă de destinul acesteia – 
inclusiv faţă de viitorul său îndepărtat – dar şi faţă de desăvârşirea sa 
ca personalitate morală, „ca om între oameni” şi nu ca om printre 
oameni. În acelaşi timp, „responsabilitatea morală este planul cel mai 
înalt al responsabilităţii …este responsabilitatea persoanei care îl 
percepe pe Celălalt ca fiind mai important decât propria sa fiinţă… 
devine actul de naştere a simţului moral desăvârşit, care se descoperă 
responsabil nu numai pentru propriile acte dar şi pentru cele ale 
semenilor săi” [14, p. 156-157]. 

La Conferința ONU Mediul şi dezvoltarea de la Rio de Janeiro 
din iunie 1992, s-a remarcat pentru prima dată principiul etic al 
responsabilității morale a omului pentru păstrarea naturii [a se vedea: 
15]. În opinia lui Ioan Paul al II-lea, astăzi „asistăm la apariţia de 
modele de gândire etică ce sunt subproduse ale globalizării însăşi şi 
care poartă marca utilitarismului. Totuşi, valorile etice nu pot să fie 
dictate de inovaţiile tehnologice, de tehnică şi de eficienţă. Ele sunt 
înrădăcinate în însăşi natura persoanei umane. Etica nu poate să fie 
justificarea sau legitimarea unui sistem, ci, mai degrabă, trebuie să fie 
tutelarea a tot ceea ce există uman în orice sistem. Etica pretinde ca 
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sistemele să se adapteze la exigenţele omului, nu ca omul să fie 
sacrificat pentru salvarea sistemului” [15, p. 158]. 

În această ordine de idei, omul nu trebuie să „gestioneze” natura, 
el trebuie să învețe a coopera cu forțele ei cu scopul de a instaura o 
coexistență armonioasă cu tot ce este viu pe Pământ. Însă, cel mai 
complicat lucru îl reprezintă dezvoltarea unei atitudini față de lumea 
extrinsecă în sensul că ea există și are aceleași drepturi ca și fiecare 
om, că ea poate să supraviețuiască numai in condițiile non-violenței 
asupra ei [a se vedea: 16]. 

În concluzie, trebuie să remarcăm faptul, că fără a constitui o 
etică globală, un Cod de norme etice și morale creat pe baza 
sintetizării valorilor, normelor și principiilor morale a diferitor 
popoare și religii va fi foarte dificil, dacă nu imposibil rezolvarea 
celor mai stringente probleme cu care se confruntă omenirea la acest 
început de mileniu. Întru materializarea acestui scop, trebuie de 
instituit un dialog autentic între civilizațiile de pe Terra cu scopul de a 
asigura supraviețuirea umanității și a face posibilă dezvoltarea ei prin 
intermediul principiului continuității în dezvoltare a generațiilor 
umane.  
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Adnotare: Publicitatea are un efect pozitiv asupra economiei 

deoarece stimulează cererea de bunuri şi servicii. Producătorii ştiu 
că publicitatea poate să vândă rapid un produs. Dacă un produs are 
succes o parte din profiturile realizate din vânzarea lui pot fi folosite 
pentru dezvoltarea şi promovarea de noi produse. Stimulând crearea 
de noi produse, publicitatea ajută la creşterea concurenţei. 

 
Summary: Advertising has a positive effect on the economy 

because it stimulatesthe demand for goods and 
services.Manufacturers know that advertisingcan sell a product 
quickly. If a product is successful,some of the profits from its sale can 
be used to develop and promote new products. By stimulating the 
creation of new products, advertising helps to increase competition. 

 
Actualitatea temei: O concurenţă mai mare înseamnă preţuri 

mai mici şi calitate superioară de aceasta beneficiind consumatorii şi 
economia în ansamblul ei. Un alt argument ar fi faptul că publicitatea, 
ajutând producătorii să-şi vândă produsele în cantităţi mari, are ca 
efect scăderea costurilor pe unitatea de produs şi drept urmare aceştia 
işi vor permite să vândă produsul mai ieftin. 

„ Privită dintr-un alt unghi publicitatea poate fi considerată doar 
o risipă de bani. Cheltuielile publicitare sunt incluse în costul 
produsului şi în cele din urmă consumatorul este cel care plăteşte mai 
mult. Există curente de opinii care spun că majoritatea reclamelor 
încurajează consumatorii să consume o marcă în locul alteia. 
Conform acestui punct de vedere publicitatea are ca efect principal 



 
 

  85 

mişcarea vânzărilor de la o companie la alta lucru din care economia, 
pe ansamblul ei, nu are nimic de câştigat.”1 

  Publicitatea este un fenomen contemporan care a luat amploare 
în cadrul economie de piaţă, cauzele acestui fapt sunt prezentate în 
figura  1.1. 

 
Figura 1.1. Cauzele evoluţiei publicităţii  
1) Se extind dimensiunile spaţiului economic în urma existenţei 

unui număr mare  de produse se realizează trecerea de la piaţa 
producătorului la cea a consumatorului. Rolul de mediator prin care 
se stabileşte contactul între firmă şi public, respectiv între producţie şi 
consum, revine tocmai publicităţii. 

2) Se măreşte puterea de cumpărare a consumatorului care  se 
concretizează prin sporirea disponibilităţilor monetare ale 
consumatorilor. 

3) Voinţa populaţiei de cumpărare creşte ceea ce favorizează 
consumul,doar că  în limita unor cheltuieli economice adecvate pentru 
bugetul său. 

4) Un ritm accelerat în lupta cu concurenţa. Lupta concurenţială 
dintre firme pentru  a acapara noi segmente de piaţă şi noi  pieţe 
devine tot mai aprigă.În aceste condiţii tocmai publicitatea reprezintă 
unul dintre numeroasele canale prin care se duce lupta privind 
supremaţia pieţei la diferite produse.  

5) Creşte rolul mărcilor şi se urmăreşte standardizarea 
produselor. Marca oferă consumatorului capacitatea de a identifica 
rapid şi corect produsele realizate de o întreprindere,şi le diferenţiază 
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de produsele concurenţiale similare de pe piaţă. Într-un cuvînt marca 
reprezintă un punct de sprijin al acţiunii publicitare.  

Standardizarea are ca scop raţionalizarea tipurilor de produse în 
vederea lărgirii gamei sortimentale, deasemenea aceasta asigură 
tipizarea şi unificarea diferitelor dimensiuni ale elementelor 
componente.  

Pentru a putea înţelege rolul publicităţii în economia de piaţă 
vom face o analiză a avantajelor şi a dezavantajelor produse de 
publicitate  faţă de consumator, faţă de unităţile economice şi 
economie în ansamblu. 

Scopul: Publicitatea este un factor important al creşterii 
economice, ea acţionând asupra mai multorelemente componente din 
cadrul economiei de piaţă, care, sunt reflectate în tabelul 1.1. 

 
 Tabelul 1.1. 

Influenţa serviciilor publicitare asupra economiei. 
Avantaje Dezavanteje 

- Creșterea economie оn 
general; 
- Creșterea investițiilor; 
- Creșterea capitalurilor; 
- Creșterea bugetului de stat 
prin defalcările efectuate 
(impozitele plătite); 
- Creșterea PIB-ului; 
- Crearea unei imagini a pieții 
prin promovarea produselor 
autohtone. 

- Monopolizarea; 
- Concurența neloială. 
- Cheltuirea exagerată și 
nejustificată a surselor financiare 
disponibile, care duce la 
vulnerabilitatea unităților 
economice respective din cauza 
scăderii capitalului  

 
 
Pentru consumator - publicitatea are rolul de al face să cunoască 

produsele şi serviciile introduse pe piaţă de unităţile economice şi, 
prin aceasta, să lărgească evantaiul în care se va efectua alegerea. 
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Publicitatea are rol de informare-documentare. Actele de informare se 
pot referi atât la mărfurile nou - lansate, cât şi la situaţia de a le 
reaminti clienţilor proprietăţile mărfurilor. 

Publicitatea are rol de argumentare, pentru a-l face pe 
consumator să cumpere. Argumentarea trebuie să fie adecvată, cu 
argumente de tip raţional şi de tip emoţional. Influenţa produsă de 
publicitate asupra consumatorului se relevă în tabelul 1.2 

 
Tabelul 1.2. 

Influenţa serviciilor publicitare asupra consumatorului 
Trăsături pozitive Trăsături negative 

- Informatizare; 
- Un garant asupra trăsăгturilor și 
calității produselor 
- Contribuie la creșterea, 
menținerea sau stimularea 
cererii; 
- Capacitatea de a stimula 
creșterea nivelului de trai; 
- Induce valori etico-morale cu 
conținut educativ; 
- Ridică nivelul de culturi 
generale și gnoseologie al 
populației etc. 

- Furnizează o informație 
dăunatoare sau false; 
- Diferențiază produsele după 
calități nesemnificative în timp 
ce nu se evidențiază trăsăturile 
de bază ale acestora. 

 
Adesea publicitatea prezintă un caracter de invadare, deoarece nu 

menajează nici un aspect al vieţii, chiar şi cele mai intime. Aceasta 
tratează consumatorul ca pe un subdezvoltat intelectual, ca pe un 
naiv, prin modul stupid de a le transpune în diverse reclame, prin 
interpretări lipsite de conţinut. Deseori publicitatea pune în evidenţă 
un limbaj exagerat, afirmaţii neadevărate. Publicitatea este 
costisitoare, în primul rând, pentru unitatea care investeşte fonduri în 
acest sector şi în final, bineînţeles pentru consumator care suportă din 
propriul buzunar costul produsului procurat în care sunt încorporate şi 
cheltuielile pentru reclamă. 
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Tabelul 1.3.  
Influenţa publicităţii asupra unităţilor economice 

Trasături pozitive Trăsături negative 

- Informează potențialii 
consumatori despre produsele  
lor; 
- Creează brandul său sau al 
produselor proprii; 
- Lichidează riscurile și 
incertitudinile din activitatea de 
marketing; 
- Stimulează cererea produselor 
și respectiv a oferte și profitului. 

- Creșterea cheltuielilor și 
respectiv a prețurilor ; 
- Riscul de a fi creat un brand 
nereușit al produselor sau al 
firmei 

 
În ciuda tuturor acestor influenţe pozitive dar şi negative, care se 

manifestă la nivel micro şi macroeconomic, publicitatea rămâne un 
element de referinţă,acesta stimulează cererea de bunuri şi servicii. 
Producătorii ştiu că prin intermediul publicităţii pot vinde mai rapid 
un produs.Dacă produsul se bucură de succes,o parte din profiturile 
realizate în urma comercializării acestuia pot fi utilizate pentru a 
dezvolta şi a promova noi produse.Odată ce stimulează crearea de 
produse noi publicitatea influenţează asupra nivelului concurenţei,iar 
o concurenţă mai mare înseamnă o calitate superioară la preţuri mai 
mici de care se pot bucura consumatorii şi economia în ansamblu.    

Concluzie: Pentru perfeţionarea domeniului publicitar naţional, 
se impun un şir de recomandări, printre care ar fi următoarele: 

- Trebuie promovată dezvoltarea comerţului electronic (de 
exemplu publictatea electronică) în calitate de modalitate eficientă de 
expunere a produselor autohtone pe piaţa internă şi internaţională. 

- Este recomandabil un Ghid de licitaţii în publicitate, care, fiind 
practicat in Republica Moldova, ar urmări promovarea celor mai bune 
practici, ajutând atât agenţiişe publicitare, cât şi beneficiarii acestui 
tip de servicii. 
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- Este oportun de a crea în Republica Moldova holdinguri de 
agenţii publicitare, care, în condiţiile socio- economice existente, ar 
putea presta servicii mult mai complete la un nivel înalt al calităţii, 
dar şi la un preţ mai scăzut. De asemenea, clienţii, apelând la un 
holdind, ar putea beneficia de întregul spectru de servicii publicitare. 

- Este necesar de a îmbunătăţi (modifica şi completa) legislaţia 
naţională cu privire la publicitate, ajustând-o la standardele europene. 

- Ar fi necesară efectuarea unui eventual exerciţiu naţional de 
FORESIGHT în sfera publicităţii din Repblica Moldova. Acesta ar 
reprezenta o platformă participativă de eleborare a cadrului strategic 
din domeniul respectiv. 

- După modelul altor ţări, este recomandabil ca şi în Republica 
Moldova să fie elaborată şi implimentată Concepţia de dezvoltare a 
sferei publicitare în Republica Moldova, care ar constitui un 
document extrem de necesar şi util, reieşind din condiţiile actuale. 
Acest document ar facilita dezvoltarea şi buna gestionare a sferei 
publicitare. 

Realizarea recomandărilor enunţate mai sus ar participa la 
crearea de premise pentru anumite modificări benefice în veredea 
perfecţionării activităţii agenţiilor publicitare, dar şi a eficientizării 
pieţei publicitare la nivel naţional. 
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were based on the belief that only through "European unification" 
could a history of war, bloodshed, suffering and destruction of 
Europe be brought to an end. The Constitutive Treaties of the 
European Communities have been imbued with this fundamental 
intention. The supranational nature of the European Union becomes 
a helpful tool in understanding and explaining the institutional 
relations between the Union and its members. The system of 
government has seen many developments in various ways. In the 
context of deepening the achievement of the European Union 's 
objectives, the boundary of EU policies and issues is wider than ever. 
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Eforturile în favoarea păcii făcute la sfârşitul celui de-al doilea 
război mondial s-au bazat pe convingerea că, numai prin „unificarea 
europeană“ se poate pune punct unei istorii însemnînd războaie, 
vărsări de sânge, suferinţe şi distrugeri ale Europei. Tratatele 
Constitutive ale Comunităţilor Europene au fost impregnate de 
această intenţie fundamentală.[1] Uniunea Europeană are ca misiune 
stabilirea şi realizarea unor obiective de bază realizarea cărora ar pune 
ca bază dezvoltarea armonioasă, echilibrată şi durabilă a comunităţii 
în ansamblul său. 
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Deosebind oportunitatea favorabilă de impregnare a ideilor ce au 
stat la baza constituirii celei mai ample organizaţii internaţionale cu 
caracter regional cum este Uniunea Europeană, trebuie să menţionăm 
că la baza activităţii ei stau următoarele obiective de bază, asigurarea 
realizării cărora este o condiţie sine-qva-non în sine a activităţii 
uniunii: 

1. Promovarea progresului economic şi social echilibrat şi 
durabil, prin crearea unui spaţiu fără frontiere, prin întocmirea 
coeziunii economice şi sociale şi prin stabilirea unei uniuni 
economice şi monetare, comportând la termen uniunea monetară. La 
fel vom menţiona că unificarea economică a fost mereu firul 
conducător al procesului european. Tratatele constitutive ale CE 
enumerau următoarele obiective fundamentale ale acestei unificări: 

— dezvoltarea armonioasă a vieţii economice; 
— creşterea economică stabilă şi echilibrată; 
— ridicarea nivelului de trai; 
— reducerea şi eliminarea ulterioară a şomajului; 
— stabilitatea politică, economică şi monetară. 
Realizarea acestor obiective economice generale a fost 

menţionată în baza activităţii tuturor Comunităţilor Europene. Vom 
spune că Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECA) 
[2] îndeplineşte această funcţie prin administrarea la nivel comunitar 
a industriei cărbunelui şi a oţelului, având un rol cheie în economiile 
naţionale. Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA) 
acţionează doar într-un sector parţial al economiei europene. Ea 
desfăşoară activităţi comune de cercetare şi utilizare a energiei 
atomice, în principal cele referitoare la constituirea şi dezvoltarea 
industriilor nucleare în statele membre, dar şi cele de asigurare a 
aprovizionării acesteia cu materiale specifice. Comunitatea 
Economică Europeană (CEE), care a primit numele de Comunitatea 
Europeană (CE) prin Tratatul Uniunii Europene, depăşeşte „viziunea 
sectorială“ a celorlalte două, [3] ea fiind chemată să „grupeze statele 
membre sub o singură Comunitate în toate sectoarele economice“[4]. 

Tratatul Uniunii Europene (UE) [5] întărea sfera politicii 
economice şi monetare prin crearea unei Uniuni Economice şi 
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Monetare, ce urma a dispune de o monedă unică, cel mai tîrziu la 1 
ianuarie 1999. 

2. Afirmarea identităţii Uniunii pe scena internaţională, în 
special prin punerea în aplicare a politicii externe şi de securitate 
comună, inclusiv şi definirea unei politici de apărare comună. În 
planul securitãtii externe, cadrul procedural al Politicii Externe şi de 
Securitate Comune (PESC), lansat de Tratatul de la Maastricht, a fost 
continuu îmbunătăţit, extinzînd conceptele de securitate prin 
includerea chestiunilor militare şi de apărare, dezvoltarea unor 
structuri pentru coordonarea politicilor externe şi acţiuni comune, 
înfiinţarea unor mecanisme de acţiune şi implementare a obiectivelor 
politicii externe comune. 

3. Consolidarea protecţiei drepturilor cetăţenilor statelor membre 
prin instaurarea cetăţeniei Uniunii. În conformitate cu Tratatul asupra 
Uniunii Europene, [6] s-a convenit cu privire la “consolidarea 
protecţiei drepturilor şi intereselor resortisanţilor aparţinînd statelor 
membre, prin instituirea unei cetăţenii unionale”.  

4. Cooperarea strânsă în domeniul justiţiei şi al afacerilor 
interne. Vom menţiona că în conformitate cu acest pilon, art. 29 al 
Tratatului de la Amsterdam [7] prevede că obiectivul Uniunii 
Europene este acela de a oferi cetăţenilor un nivel ridicat de protecţie 
într-un spaţiu de libertate. Esenţa acestui obiectiv este atins prin 
coordonarea acţiunilor de prevenire a criminalităţii, organizate sau de 
orice alt tip, şi prin lupta împotriva acestui fenomen şi în special a 
terorismului, a comerţului cu fiinţe umane şi a crimelor împotriva 
copiilor, a traficului de droguri, a traficului de arme, a corupţiei şi a 
fraudei, datorită unei cooperări mai strânse între forţele de poliţie, 
autorităţile vamale şi celelalte autorităţi competente în Statele 
Membre, atât direct cât şi prin intermediul Oficiului European de 
Poliţie, precum şi a unei cooperări mai strânse între autorităţile 
judiciare şi celelalte autorităţi competente ale Statelor Membre, la fel 
ca şi includerea apropierii, în măsura necesarului, a regulilor de drept 
penal ale Statelor Membre. Tebuie să menţionăm că regulile de 
cooperare în materie penală cooperare sunt definite în art. 31. Sub acest 
aspect, acţiunea în comun din cadrul cooperării judiciare în domeniul 
penal vizează între altele: 
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 facilitarea şi accelerarea cooperării dintre ministerele şi 
autorităţile judiciare sau cu competenţe echivalente ale Statelor 
Membre în ceea ce priveşte procedura şi executarea deciziilor; 

 facilitarea extrădării între Statele Membre; 
 asigurarea, în măsura necesară ameliorării acestei cooperări, 

a compatibilităţii regulilor aplicabile în Statele Membre; 
 prevenirea conflictelor de competenţă între Statele Membre. 
Potrivit art. 30 al Tratatului de la Amsterdam, acţiunea în comun 

în domeniul cooperării poliţiilor acoperă între altele: cooperarea 
operaţională între autorităţile competente, inclusiv serviciile de poliţie, 
serviciile de vamă şi alte servicii specializate însărcinate cu 
aplicarea legii ale Statelor Membre, în domeniul prevenirii şi 
detectării infracţiunilor penale şi a anchetelor în acest domeniu; 
colectarea, stocarea, prelucrarea, analiza şi schimbul, în special prin 
intermediul Europol-ului de informaţii pertinente, inclusiv de 
informaţii deţinute de serviciile însărcinate cu aplicarea legii, privind 
semnalările de tranzacţii financiare suspecte, sub rezerva dispoziţiilor 
corespunzătoare relative la protejarea datelor cu caracter personal. 

În realizarea acestui oiectiv, Tratatul de la Amsterdam transferă 
din cadrul JAI Comunităţilor materii ce ţin de libera circulaţie a 
străinilor: suprimarea controalelor la frontierele interne, vize, azil, 
imigraţie etc. Aici vom menţiona că în conformitate cu realizare 
acestui obiectiv, UE joaca un rol şi în politica de azil şi migraţie. 
Aceasta garantează respect pentru dreptul de a cere azil. În acelaşi 
timp, ţările UE îşi coordonează politicile pentru refugiaţi şi incearcă 
să se ocupe de problema la sursă prin combaterea sărăciei şi 
prevenirea conflictelor din ţările de unde lumea ar putea să vrea să 
fugă. 

Exceptând rolul pe care îl ocupă realizarea obiectivelor Uniunii 
Europene, pe termen lung sau scurt, în contextul acestei analize, 
asigurarea cu success a dezideratelor Uniunii Europene are loc prin 
claritatea în care decurge procesul unificării europene. 

 În acest context vom spune că unificarea europeană este 
realizătă în cadrul definirii a două concepte: 

 Cooperare, 
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 Integrare. 
Înţelegerea conceptului cooperării are loc prin presupunerea ideii 

că statele naţionale sunt dispuse să lucreze cu alte state pe fundalul 
extrafrontierelor conservându-şi, suveranitatea. În consecinţă, 
eforturile de unificare bazate pe acest concept de cooperare nu au ca 
ţel final crearea unui „super-stat“, a unui „stat global“, a unei „entităţi 
post-naţionale“ ci se limitează la realizarea unei „uniuni de state 
suverane“ în care „se conservă structurile naţionale“, adică realizarea 
unei „confederaţii“. 

Invocând cele spuse mai sus putem afirma că conceptual de 
integrare privează coexistenţa tradiţională a statelor. Concepţia 
tradiţională potrivit căreia suveranitatea statelor este inviolabilă şi 
indivizibilă se retrage în faţa convingerii că imperfecţiunile 
convieţuirii umane şi politice, insuficienţele sistemului statului-
naţiune şi abuzurile de putere ale unor state asupra altora — atât de 
numeroase în istoria europeană — ar putea fi depăşite doar dacă 
suveranităţile naţionale ar fuziona într-o suveranitate comună şi dacă 
aceasta s-ar grupa la un nivel superior, formând o comunitate supra-
naţională.  

Prelungind această idee, vom spune că rezultatul unei asemenea 
operaţiuni ar fi existenţa unui stat european în care autorităţile 
comunitare ar fi cele care, respectând identitatea şi particularităţile 
naţionale ale popoarelor grupate în acesta, ar dirija destinul 
persoanelor şi ar asigura viitorul acestora. Uniunea Europeană este 
rezultatul unui asemenea concept de integrare, necesitând însă o 
„adaptare“ determinată de „inerţia“ statelor membre în ceea ce 
priveşte problema suveranităţii naţionale. 

Cele trei Tratate constitutive ale Comunităţii Europene reflectă 
rezultatele unui asemenea efort. În aceste tratate şi în cele ulterior 
modificate şi completate, se stabilesc sectoarele în care se transferă 
Comunităţii suveranitatea statelor. În nici unul dintre aceste tratate nu 
se atribuie Comunităţii şi organelor acesteia - dreptul general de a 
dicta măsurile necesare realizării obiectivelor Tratatelor, ci doar 
forma şi dimensiunea în care Comunitatea poate acţiona pentru 
realizarea Tratatelor, conform principiului autorizării limitate. 
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Consolidînd ideile de mai sus, putem spune că aprofundarea 
unificării europene este esenţială, atît pentru statele membre cît şi 
pentru cele aflate în curs de realizare a planului individual de acţiuni, 
şi care ar contribui la realizarea unei ordini europene bazate pe 
principiul echităţii şi a egalităţii în drepturi, ca parte a ordinii 
internaţional-globale. Pentru a vorbi despre Uniunea Europeană, 
trebuie să plasăm în cadrul existenţei acestei entităţi politice, în 
primul rind, nivelul relaţiilor între actorii naţionali şi internaţionali şi 
supra-statali. 

Pornind de la idea că actuala conflagraţie a relaţiilor 
internaţionale este marcată de un şir de actori, vom menţiona, făcînd 
referinţă la concepţia lui Rosenau, că statul este încă actorul principal 
al vieţii internaţionale, dar el nu mai este şi actorul exclusiv din cauza 
proliferării unui număr important de actori infra, supra şi non-statali. 

În conformitate cu concepţia lui Raimond Aron, „războiul rece“ 
sau „pacea fierbinte“ au reprezentat o suspendare, mai mult sau mai 
puţin durabilă, a modalităţilor violente ale rivalităţii dintre unităţile 
politice regrupate în blocuri, menţionînd pentru o perioadă 
determinată unicitatea rolului statului în relaţiile internaţionale. 

Preluînd această idee, A. Wolfers menţiona că asistăm la o 
trecere insensibilă de la „power politics“ ce constă în utilizarea forţei 
coercitive pentru a impune voinţa unei părţi alteia, la practica 
„influence politics“ care constă în utilizarea modalităţilor non-
violente, precum persuasiunea şi presiunile economice cu profunde 
consecinţe asupra naturii relaţiilor dintre unităţile politice şi asupra 
sistemului internaţional global. 

În conformitate cu subminarea capacităţilor statului de a proteja 
democraţia externă, prioada imediat următoare celui de-al doilea 
Război Mondial este una comulativă prin punerea în mişcare a unei 
parafrazări instituţionale de creare a zone a păcii într-un teritoriu 
mereu predispus la războaie şi alte conflicte armate. Astfel sunt 
înfiinţate Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECA), 
Comunitatea Europeană de Apărare (CED), Uniunea Europei 
Occidentale (UEO), [8] Comunitatea Economică Europeană (CEE), 
Comunităţile Europene (CE), Uniunea Europeană (UE), NATO, 
Consiliul Europei reprezentând exemple de reuşită în demersul 
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statelor de a evita confruntarea şi de a transforma o „zonă de război“ 

într-una de „colaborare şi integrare“ din ce în ce mai strânse. 
Natura supranatională a Uniunii Europene devine un instrument 

ajutător în întelegerea şi explicarea relaţiilor instituţionale dintre 
Uniune şi membrii săi. Sistemul de guvernare a cunoscut numeroase 
dezvoltări în planuri diverse. UE a devenit un actor cu grad crescut de 
complexitate pe măsură ce impactul în creştere al politicilor sale a 
atras tot mai mulţi participanţi guvernamentali şi non-guvernamentali 
în procesul de formulare a politicilor, s-a extins pe mai multe niveluri, 
pe măsură ce nivelul sub-naţional a câştigat în importanţă, iar 
paternurile interacţiunilor supranaţional – naţional au fost 
diversificate. 

Dimensiunea rolului pe care îl poartă statele la nivelui 
Comunităţilor şi Uniunii Europene, trebuie să spunem că statele 
membre continuă să fie actorii constitutivi. Ele dictează fundamentele 
şi liniile esenţiale ale progreselor unificării europene. Aceasta se 
realizează prin tratatele internaţionale semnate de către statele 
membre precum Tratatul constitutiv al Comunităţii Economice 
Europene, Tratatul constitutiv al Comunităţii Europene a Cărbunelui 
şi Oţelului, Tratatul constitutiv al Comunităţii Europene a Energiei 
Atomice, Actul Unic European cât şi Tratatul Uniunii Europene. 

În conformitate cu cele relevate mai sus vom spune că statele, 
prin crearea acestor organizaţii, şi-au impus anumite limitări juridice, 
menţionat aici principiul „fidelităţii faţă de Comunitate“. Conform 
acestui principiu, statele membre vor adopta toate măsurile adecvate 
pentru a-şi îndeplini obligaţiile juridice comunitare. Ele trebuie, 
astfel, să faciliteze organelor CE îndeplinirea sarcinilor acestora şi să 
interzică acele măsuri care ar putea afecta negativ funcţionarea lor sau 
îndeplinirea obiectivelor Comunităţii Europene. 

Cât priveşte relaţia stat-organe în cadrul Uniunii Europene, 
actorii politici naţionali operează la nivel european, iar politicile şi 
procedurile europene au un impact direct asupra scenei politice 
naţionale. Intensificarea integrării europene a impus tot mai mult o 
dimensiune europeană a acţiunilor şi politicilor actorilor statali. 

Spre deosebire de alte organizatii internaţionale 
interguvernamentale, în ceea ce priveşte structura şi procesul intern, 
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Uniunea Europeană poate fi privită din mai multe perspective drept 
actor supranational. Acest supranaţionalism rezidă în mare parte în 
puterile executive ale Comisiei Europene şi în puterile legislative ale 
Parlamentului European precum şi a împuternicirilor ce le-au fost 
adăugate după tratatul de la Maastricht şi Amsterdam. 

În cadrul prezentării relaţiei organism al uniunii - membru deplin 
al uniunii, Consiliul European asigură impulsurile necesare 
dezvoltării Uniunii şi stabileşte obiectivele politice generale. Aceasta 
se realizează prin adoptarea deciziilor politice fundamentale sau prin 
formularea de directive şi sarcini către Consiliul Uniunii sau către 
reprezentanţii guvernelor statelor membre care se reunesc în cadrul 
Consiliului. În ceea ce priveşte politica externă şi de securitate 
comună, Consiliului European îi corespunde coordonarea politicii 
externe a statelor membre şi emiterea de opinii asupra problemelor de 
politică mondială.  

Reliefînd cele afirmate, menţionăm că în cadrul procesului de 
interacţiune cu statele membre, instituţiilor comunitare le revine 
funcţia de a înainta directive legislative în cadrul integrării. Astfel 
actorii principali ai procesului legislativ sunt: [9]  

 Consiliul Uniunii, unde exceptînd cele spuse mai sus, este 
principalul responsabil pentru al doilea şi al treilea “stîlp”, adica 
cooperarea interguvernamentală în ce priveşte politica externă 
comună şi securitate şi în ce priveste justitia şi afacerile interne. În 
cadrul exercitării acestei responsabilităţi guvernele lucrează împreună 
cu UE pentru combaterea terorismului şi traficului de droguri. 
Acestea îşi unesc forţele pentru a se exprima într-o singură voce în 
afacerile externe, asistate de Inaltul Reprezentant pentru politica 
externa comuna şi securitate; 

 Comisia Europeană, care întocmeşte propuneri pentru noi legi 
europene, pe care le prezintă Parlamentului European şi Consiliului. 
Comisia are grija ca deciziile UE să fie corect implementate şi 
supravegheaza felul în care sînt cheltuite fondurile UE. DE asemenea 
veghează ca toate statele în relaţiile între ele precum şi cu organelle 
comunitare, să respecte tratatele europene şi legea europeană. 

 Parlamentul European, Parlamentul European acordă o mare 
importanţă menţinerii legăturii cu parlamentele naţionale ale ţărilor 
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membre ale U.E. în cadrul unor şedinte desfăşurate cu regularitate, cu 
participarea preşedinţilor parlamentelor cît şi la nivelul comitetelor 
parlamentare. [10]  

În concluzie vom menţiona că realizãrile Uniunii Europene în 
ultima jumătate a sec. XX-ci, începutul sec. XXI sunt remarcabile şi 
reflectă faptul că Uniunea Europeanã tinde să nu mai poată fi 
încadrată în tiparele tradiţional folosite pentru descrierea 
organizaţiilor internaţionale. În consecinţă UE a devenit un proces cu 
mai multe faţete pe măsură ce au fost stabilite un număr în creştere de 
responsabilităţi, acest portofoliu extins fiind imposibil de realizat fără 
proceduri de luare a deciziilor în toţi pilonii şi fără statuarea unui 
principiu al flexibilităţii. 

În contextul aprofundării realizării obiectivelor Uniunii 
Europene, limita politicilor şi subiectelor abordate de UE este mai 
extinsă ca oricând. [11] Politicile naţionale şi politicile europene sunt 
inextricabil corelate, extinderea, problematicii identităţii 
internaţionale a UE poate fi relaţionată activităţii sale internaţionale, 
reţelei de relaţii create şi menţinute cu o serie de state din cadrul 
uniunii cât şi din afara ei, grupuri de state şi actori non-statali. 
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1. Tratatul de constituire al Comunităţii Europene a Cărbunelui şi 
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Comunităţii Europene a Energiei Atomice (EURATOM), ambele 
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perioada 9-11 decembrie 1991. 
7. Tratatul de la Amsterdam, semnat pe 2 oct 1997, a intrat în vigoare 
la 1 mai 1999: el a modificat şi renumerotat Tratatele UE şi CE. 
Versiuni consolidate ale Tratatelor UE şi CE îi sînt atasate. Tratatul 
de la Amsterdam a schimbat articolele Tratatului despre Uniunea 
Europeana, identificate prin litere de la A la S, in forma nu Actul 
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şi cooperarea în materie de politică externă, care rămâne un domeniu 
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Uniunii Europene, intrat în vigoare la 01.o5.1999; Tratatul de la Niţa, 
semnat la 26.02.2001, care consfinţeşte reforma instituţiilor europene 
după extinderea UE şi dezvoltă competenţele comunitare existente. 
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Garz. - Bucuresti : Casa Editorială Odeon, 1999, p.48 
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Politica reprezintă o structură de idei multifuncțională în baza 

căreia se trasează activitatea unui stat, a unei localități. Unii omeni 
declară că nu-i interesează politica. De fapt, ei nu-și dau seama că 
toată viața omului este cuprinsă în noțiunea „politică”, doar fiecare 
om este interesat ca să se bucure de o viață decentă, de salarii bune ca 
să-și întrețină familia, să-și educe copii, să dispună de acoperiș 
deasupra capului etc. Indicatorii nominalizați intră în structura 
politicii economice și sociale a statului. Aceste lucruri le putem 
verifica consultând datele oferite de sondajele de opinie [1] realizate 
de Institutul de Politici Publice (tabelul 1). 

 
           
Tab. 1. Măsura interesului față de politică (%) 
 

An Foarte 
mult 

Mult  Nici mult, nici 
puțin  

Puțin  De loc  

2005 6,8 18,3 31,9 25,7 16,1 

2015 10,0 22,0 35,0 18,0 13,0 

2016 5,7 21,1 34,3 23,4 15,2 

2017 3,4 17,5 30,7 30,7 17,4 

2018 2,5 16,6 26,9 26,8 27,1 

2019 8,6 17,9 31,8 26,7 18,5 
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După cum observăm, dinamica interesului față de politică este 
scăzută deoarece persoanele care s-au declarat interesați mult și foarte 
mult de politică numai în anul 2015 au depășit cifra de 30% din 
numărul celor chestionați. Prezența elementului static nu este deloc 
întâmplător, oamenii sunt dezamăgiți de politicieni. Promisiunile 
politicienilor sunt atât de incitante și așa de bine se potrivesc cu visele 
cetățenilor că o bună parte dintre ei le oferă iar și iar încredere. Acest 
lucru se întâmplă inclusiv din cauza că politicienii nu poartă nici o 
răspundere de promisiunile sale, manipulând abil opinia publică. Clar, 
că ar fi foarte bine să fie elaborată și aprobată o lege care i-ar 
sancționa prin amendă pe cei de la putere pentru emiterea de 
promisiuni deșarte. O astfel de lege i-ar responsabiliza pe politicieni 
și ar frâna promisiunile care, de fapt, nu au un suport economic 
concret, iar minciuna ar fi fost descoperită mai ușor de alegători. În 
același context am adăuga, că politicienii ajunși în forul suprem 
legislativ al țării pe listele partidului ”X”, ar fi bine să fie 
responsabilizați și prin excluderea posibilității legale de a 
”migra”/trece în alt partid parlamentar (sau a se declara 
”independent”) împreună cu mandatul câștigat de partidulul ”X”, 
respectiv de a bara în acest mod eludarea opțiunilor exprimate de 
alegători. Discrepanța între politicieni și alegători este creată și prin 
faptul că aceștia, în majoritatea cazurilor, venind în politică și 
ajungând la cârma țării, beneficiază la maxim de acest fapt, creându-
și lor sau rudelor sale un suport material/economic considerabil, 
Oamenii așa și își pun întrebarea „Știu cum să câștige pentru sine, dar 
când o să câștige pentru țară?”. 

Politica poate deveni o prioritate în viața cetățenilor în cazul în 
care, în centrul acestei politici, va fi pusă calitatea vieții lor. În 
sondajele instituției deja amintite, se determină cum valorizează 
populația activitatea conducerii țării în diferite domenii (2). Aceste 
aprecieri, pentru comoditatea consultării, au fost structurate în cadrul 
tabelului 2. 
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Tab. 2. Nivelul de apreciere al activității conducerii țării în 
domeniile de interes prioritar (%). 

 
Indicatori Nu prea 

mulțumit 
Destul de 
mulțumit 

Foarte 
mulțumit 

Deloc 
mulțumit 

201
5 

201
7 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Locuri de 
muncă 

30,
0 

57,4 5,0 6,6 1,0 0,3 62,0 32,0 

Nivel de 
trai 

34,
0 

56,1 6,0 9,0 0 0,6 59,0 33,0 

Salarii 24,
0 

67,4 2,0 5,3 0 - 70,0 20,1 

Pensii 18,
0 

70,1 2,0 3,3 0 0,2 74,0 21,9 

Industrie 28,
0 

56,9 4,0 5,7 0 0,2 58,0 29,8 

Agricultu
ră 

34,
0 

48,5 11,0 14,6 1,0 0,3 50,0 31,0 

Combater
e corupție 

19,
0 

70,1 3,0 3,3 1,0 0,2 72,0 21,9 

 
Precum observăm, sondajele (selectate de noi în dinamică) ne 

demonstrează, că în toate domeniile menționate diferența între cei 
care sunt destul de mulțumiți și foarte mulțumiți crește foarte încet. 
De fapt, aceste rezultate decodifică, în mod indirect, cauza plecării 
cetățenilor noștri peste hotare la muncă. Ca aceștia să rămână acasă și 
să lucreze întru prosperarea propriei țări, ar trebui să crească 
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semnificativ procentul cetățenilor ce se declară ”mulțumiți” de 
activitatea pe care o desfășoară aici și să fie apreciați la nivel. 

 Cetățenii nu sunt mulțumiți de acțiunile întreprinse de 
conducerea țării în cea ce privește direcțiile principale de activitate și 
de asigurare a bunăstării lor (3).  Acest fapt se răsfrânge și asupra 
aprecierii date direcției de activitate din țară, mai evident această 
apreciere o putem observa din tabelul 3. 

 
Tab. 3. Aprecierea direcției de dezvoltare a țării (%). 

      
Ani 2005 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Direcție 
corectă 

28,8 8,0 8,8 13,5 17,4 23,9 

Direcție 
greșită 

56,0 88,0 84,0 77,4 72,7 65,9 

 
Respondenții determină că direcția de dezvoltare a lucrurilor în 

țară mai mult este greșită decât corectă și acest fenomen este 
caracteristic pentru un timp destul de îndelungat, cea ce ar fi necesar 
sa-i pună în gardă pe guvernanți. Printre cele dorite de cetățeni de la 
conducătorii țării se află: 

- Asigurarea unui trai decent (posibilitatea de a avea o locuință și 
venituri care ar acoperi necesitățile principale ale sale și ale copiilor); 

- Asigurarea unor locuri de muncă bine plătite; 
- Asigurarea cu pensii decente a celor care au muncit; 
- Respectarea tuturor libertăților civice garantate de legislație; 
- Asigurarea dezvoltării spirituale; 
- Asigurarea păcii. 
Aceste necesități, care sunt dorite de majoritatea oamenilor, dacă 

vor fi asigurate, ar modifica/schimba și opinia generală a populației, 
de la cea preponderent negativă spre cea pozitivă.  
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Pentru a satisface  necesitățile de bază ale oamenilor, este 
necesar să dispunem de o economie dezvoltată, însă nici guvernanții 
care au fost, nici cei actuali, n-au reușit în mai mult de treizeci de ani 
s-o creeze(4). Opinia cetățenilor despre dezvoltarea economică poate 
fi văzută din datele tabelului 4. 

  
           Tab. 4. Dezvoltarea economică în opinia publică (%). 
 

Ani Mult 
mai 
bună 

Puțin 
mai 
bună 

Neschimbată 

 

Puțin mai 
proastă 

Mult mai 
proastă 

2005 4,2 34,1 40,8 13 4,2 

2015 1,0 4,0 21 43 2,0 

2016 0,7 8,8 37,4 29,6 20,6 

2017 0,7 15,5 42,3 21,1 13,9 

2019 2,6 23,8 47,9 16,1 5,9 

După cum observăm, aprecierea cetățenilor a dezvoltării 
economice de la una ”mult mai bună” spre ”puțin mai bună” are o 
înfățișare deplorabilă, deoarece indicatorii în loc să crească în 
comparație cu anul 2005, au scăzut cu 12 %. 

Politicienii și guvernanții din administrația publică până în 
prezent ”știu” mai mult cum să împrumute bani sau cum să vândă 
bunul public, deseori cu pagubă pentru stat, decât să câștige (de altfel, 
de unde într-o țară săracă ar fi atât de mulți milionari, multimilionari 
și case-palate? (Problema ar merita să fie supusă unei investigații 
aparte). Veniturile pot crește, evident, dacă ar fi create mai multe 
întreprinderi noi, care ar fi în stare să facă față concurenței atât în 
țară, cât și peste hotarele ei, unde capitalul de stat ar fi prioritar, sau 
dacă ar fi asigurată dezvoltarea întreprinderilor existente care aduc un 
venit real. Însă, aceste lucruri nu se prea întâmplă. 
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Situația economică precară are un impact negativ și asupra 
calității vieții. Opinia publică exprimată de respondenți despre felul 
cum ei trăiesc o putem vedea consultând Tabelul 5. 

 
Tab. 5. Nivelul de mulțumire al respondenților de felul în care ei 

trăiesc  
% 

Ani Foarte 
mulțumit 

Destul 
de mult 

Nu 
prea 
mult 

Nici mulțu- 
mit, nici 

nemulțumit 

Deloc 
mulțumit 

2005 1,1 16,9 32,0 35,1 12,1 

2015 1,0 17,0 32,0 30,0 18,0 

2016 1,3 15,4 30,5 39,4 18,1 

2018 1,3 18,8 30,7 35,6 13,2 

2019 3,0 25,3 23,6 36,4 11,2 

Din dinamica evoluției opiniilor putem determina, că, 
nesemnificativ, dar a crescut numărul celor care consideră că viața lor 
a devenit mai bună. Faptul nu se referă, însă, la majoritatea 
populației, care, confruntându-se în permanență cu greutățile vieții, 
nu vede vreo perspectivă de depășire a stării de lucruri existente în 
țară. 

Cetățeanul contemporan suportă anevoios devalorizarea muncii, 
același fel de muncă este cu mult mai jos prețuit la noi în comparație 
cu alte țări. Munca îndelungată la un agent economic, la o instituție de 
stat ori privată de asemenea nu este prețuită la justa ei valoare, fapte 
ce îi motivează pe mai mulți oameni să plece din țară.  

Înșelarea oamenilor se produce în continuu timp de decenii fără 
ca organizatorii să fie trași la răspundere și fără a se asigura condițiile 
legale necesare ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Un exemplu 
concret în acest sens este nu doar ”furtul miliardului”, ci și bonurile 
de proprietate emise în anii 90 ai secolului al XX-lea, datorită cărora 
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cetățenii fuseseră prinși în rolul de coproprietari de uzine, fabrici, 
restaurante etc. Dacă este să ne oprim la bonuri, de fapt, acesta a fost 
un joc bine gândit al puterii, rar cine dintre acționarii simpli a rămas 
cu dividende, majoritatea s-au ales cu nimic și cine a fost tras la 
răspundere? (problemă ce ar fi necesar să fie investigată aparte). În 
calitate de argument vom aduce Societatea pe acțiuni de tip deschis 
,,CAIS”; aceasta, conform documentelor, a achiziționat din ianuarie 
1994 până în aprilie 1995 bunuri publice – 37 obiecte cu un cost de 
7992432.00 mii de unități în bani (procesul de achiziționare în 
perioada de timp indicată nu era încă terminat). Acum, această 
societate pe acțiuni se află în proces de lichidare. Acționarii își pun 
întrebarea ce se va întâmpla cu acțiunile lor. De ce este în proces de 
lichidare ei tot nu cunosc, deoarece această societate funcționează 
netransparent (6). Problema transparenței veniturilor și cheltuielilor 
există și la nivel de stat. Oamenii ar dori să știe exact unde se duc 
(mai cu seamă acum, în situația de pandemie) miliardele de lei, pentru 
a se asigura, că banul public se cheltuie rațional și nu este delapidat. 

Aspectul economic al vieții sociale provoacă interes tuturor. 
Activitatea fiecărui om este necesar să fie remunerată în dependență 
de intensitatea ei; cei ce ne guvernează ar fi bine, în acest sens să 
înceapă de la sine, însă, chiar în acest an se propuse să mărească 
salariile tuturor deputaților cu 4000 lei. Apare întrebarea, oare toți 
deputații activează cu aceeași intensitate? Este greu de crezut. 
Respectiv, apare o nedreptate față de cetățenii țării: salariile celor ce 
activează în gimnazii/licee depind de norma didactică, de gradul 
pedagogic și de alte performanțe, cei din domeniul științei și școlii 
superioare iarăși, remunerarea se realizează conform gradului 
științific, didactic și al numărului de ore etc., cerințe destul de stricte 
deși salariile au fost și continuă să fie extrem de mici; în orice 
domeniu luat în calitate de exemplu, în majoritatea cazurilor, munca 
are rigori destul de stricte. 

În concluzie menționăm: 
- toate partidele vor să acceadă la putere, cele care reușesc ar fi 

bine să mai facă câte o rotație a cadrelor sale (să aleagă nu pe cei mai 
docili, ci pe cei mai ingenioși și mai responsabili), poate în așa fel 
activitatea acestora în interes public ar reuși să fie mai eficientă; 
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- menținerea unei politici economice și sociale descurajante are 
un impact negativ. Mulți oameni dintre cei mai activi (tineretul, 
persoanele de vârstă mijlocie) nu mai vor să muncească în propria 
țară și pleacă peste hotare pentru a-și asigura o viață mai avută și o 
bătrânețe asigurată; 

- politica economică a statului poate fi percepută de cetățeni 
pozitiv doar atunci când  diferența între cei bogați/ supra bogați și cei 
săraci nu va fi atât de evidentă; 

- politica poate fi percepută ca valoare de populație doar în cazul 
în care declarațiile politicienilor (referitoare la orice domeniu de 
activitate), scrise sau verbale, se vor realiza în practică. 
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VALOARE AL VIEȚII SOCIALE 
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dr. conf.,  Asociația Sociologilor și Demografilor 
 

Prietenii în viața fiecărui om au o importanță incontestabilă și o 
valoare netrecătoare. Nu întâmplător una dintre maximele populare 
indică ”Spune-mi cine este prietenul tău și îți voi spune cine ești tu”. 
Însă, în viață nu întotdeauna poți conta pe esența acestei maxime, 
deoarece nu fiecare om poate distinge aparențele din comportamentul 
altuia de realitate. Cum însă arată omul real, în ce mod poți să-l 
decodifici? Înțelepciunea populară spune: ”Până nu mănânci cu omul 
o maje de sare, nu-l poți cunoaște”, deoarece doar pe parcursul 
timpului vom cunoaște esența celui care îl considerăm de prieten(ă). 
Și tot înțelepciunea populară spune: ”Prietenul la nevoie se 
cunoaște”. Problemele care apar în viața fiecărui om, adesea, joacă 
rolul unui test de încercare a trăiniciei prieteniei. 

Omul nu poate avea o sumedenie de prieteni, deoarece scala de 
valorizare a unui prieten este destul de înaltă. Cine nu ar putea să ne 
fie prieten(ă)?: - nu-ți poate fi prieten(ă) cel care închide ochii la 
greșelile evidente ale tale; - acel/acea care se milogește în fața ta; - 
acel/acea care caută să aibă doar favoruri de la tine; - acel/acea care, 
atunci când te confrunți cu greutăți, în loc ca să te ajute – face să-ți fie 
și mai greu sau manifestă indiferență; - acel/acea care dorește doar să 
o/îl asculți ce spune ea/el, nu însă și ceea ce spui tu etc. 

Există păreri că, doar acele persoane care nu au rude țin la 
prietenie și prieteni. Însă nu-i chiar așa, deoarece adesea ceea ce-i poți 
spune unui prieten, nu-i poți divulga unei rude și invers – ceea ce-i 
poți spune unei rude, nu-i poți divulga unui prieten. 

Prietenii pot fi grupați în mai multe categorii: prieteni de familie, 
de studii (liceu, gimnaziu, universitate etc.), prieteni–vecini, prieteni 
de serviciu etc. Conform duratei prieteniei, distingem: prietenii de 
scurtă durată, prietenii de lungă durată și prietenii pe viață.  

Dintre caracteristicile de bază ale unui prieten adevărat, le 
menționăm pe următoarele: - nu te invidiază, ci se bucură de 
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succesele și fericirea ta; - nu te trădează și te preîntâmpină de 
pericolele ce te pot paște; nu te vinde și nu te cumpără, el ține la tine 
ca la un/o frate/soră veritabil(ă); - nu-ți caută cusururi; - nu-ți știrbește 
demnitatea ori verticalitatea; - nu se supără la cuvinte/gânduri 
exprimate stângaci (supărarea este o molie care, pe neobservate, 
roade din prietenie); - prietenul/prietena, prin cuvinte bune, spuse la 
timp, te poate salva și/sau înălța etc. 

În prietenie nu are importanță naționalitatea, etnia ori religia, ci 
are importanță ca cel pe care îl ai prieten(ă) să fie om de omenie. 
Importanță are capacitatea de a fi bun(ă), binevoitor(oare), de a ști să 
asculte partea opusă, de a cunoaște limita până unde se poate a testa 
sinceritatea prietenului/prietenei. Dacă te supără ceva în prieten(ă) – 
să ai delicatețe de a șlefui ceea ce te deranjează și această acțiune să 
fie în favoarea prietenului/prietenei, în primul rând, iar în favoarea ta, 
doar în al doilea rând. 

Prietenia are o mare importanță în dezvoltarea comunicării și 
informării interpersonale. Acest aspect îl putem evidenția mai bine 
din sondajele (1) efectuate de Institutul de Politici Publice (vezi 
Tabelul 1). 

 
Tab. 1. Cea mai importantă sursă de informare a persoanelor (%). 

Indicatori 

 

Ani 

2015 2016 2017 2018 2019 

Televiziune 84 79,4 79,7 75,2 49,4 

Ziare 12 11,8 8,7 8 1,7 

Radio 23 25,6 25,4 23,3 5,2 

Familie 11 16,1 11,6 12 3,8 

Prieteni, vecini 13 17 15 13,6 2,4 

Colegi de serviciu 3 2,5 3,5 4,2 0,7 

Internet 41 41,3 48,1 45,8 33,8 
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Din cele prezentate în tabel, putem vedea importanța surselor de 
informare în viața cotidiană. Prioritatea în procesul de informare a 
populației o dețin sursele electronice, însă, în comunicarea și 
informarea interpersonală tradițională, prietenii și vecinii (ultimii îi 
putem raporta tot la prieteni) ocupă primul loc. Acest fapt este 
important, deoarece ei nu doar se informează, ci și fac un schimb de 
opinii, deși în ultiml an a scăzut raitingul tuturor surselor de 
informare, inclusiv, și a prietenilor. Colegii, la prima vedere, ar trebui 
să se situeze pe primul loc, doar cu aceștia ne întâlnim zilnic, însă 
opiniile selectate ale respondenților demonstrează că acest fel de 
informare și de schimb de opinii ocupă ultimul loc. Într-adevăr, 
colegul/colega nu întotdeauna poate fi prieten(ă), uneori din cauza 
concurenței pe piața de muncă, alteori din cauza invidiei; în rezultat, 
se pierde încrederea în acel om și comunicarea se blochează. 

În încheiere, menționăm: Când ai mulți prieteni, este necesar să-
ți pui întrebarea – cine dintre ei te-ar ajuta în caz de greutăți ale vieții? 
Prietenul(a) bun(ă) se întâlnește rar, de aceea este necesar să-l/s-o 
prețuim. Se întâmplă că și prieteniile de durată se întrerup, la bază 
fiind o cauză de nimic. În astfel de situații, n-ar fi corect să uităm tot 
ce a fost valoros în relația de prietenie. O prietenie adevărată nu se 
leagă ușor. Te simți mai bogat, atunci când pe lângă frați și surori, 
mai ai și prieteni apropiați sufletului. Prietenia se întrerupe repede, 
dacă la baza ei stă un scop mercantil. Pentru a avea prieteni buni, este 
necesar și tu să fii la fel, un bun prieten. Omul fără prieteni este ca și 
un câmp fără de flori sau arborele fără de ramuri. 

 
Referințe bibliografice: 
1. Barometrul Opiniei Publice. R. Moldova., Institutul de Politici 
Publice, Noiembrie 2015, p. 29; Ibidem, Octombrie 2016, p. 28; 
Ibidem, Noiembrie 2017, p. 28; Ibidem, Noiembrie 2018, p. 28; 
Ibidem, Decembrie 2019, p. 12. 
2. https://booknation.ro/272-citate-despre-prietenie-cea-mai-mare-
comoara-omului  
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Adnotare: În articol este prezentată perspectiva teoretică a 
fenomenului de violență în familie și sunt prezentate câteva 
caracteristici a persoanelor-abuzatori și a persoanelor abuzate 
în cazurile de  violență în familie. 

Abstract: The article gives a view a theoretical view of 
phenomenon of family violence and gives and explanation of some 
charectaristics of a batterer and of a battered person in cases of 
family violence.  

Key words: violence, relationship, family, conflicts, wife, 
husband, kids. 

Cuvintele-cheie: violență, relații, familie, conflicte, soție, 
soț, copii. 

Alcohol and drugs abuse are considered to be in a direct 
relation with battering life partner. The researches show that 
there is a high correlation between these two actions.  American 
researcher Maria Roy, found that about 85% of battering partners 
abused alcohol or other drugs. [1] But, it does not mean the 
complete correlation because of individual difference s of how 
alcohol abuse affects battering. The practical researches show 
that most abusive men who successfully completed alcohol 
treatment continue their battering behavior afterwards. Some 
batterers admit that they consciously use alcohol before an 
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abusive incident. In his studies, the American researcher Lenore 
Walker showed that the alcohol lowers the inhibitions to 
battering while provide an excuse for” losing control”. The abuse 
comes more dangerous with the addition of alcohol and drugs 
into the equation; the most serious injuries were sustained by 
women whose partners were consistently heavy drinkers. [2, 3]     

Sometimes substance abuse occurs with both of partners. The 
couple may drink or use grugs together and both may be 
addicted. Some batterers make pressure on their partners in order 
to push them to use alcohol or drugs. They want to normalize 
their own substance use with this pressure. In this case, the 
substance abuse is woven into their shared lifestyle and while 
they each may have their individual ways of using substances to 
cope with stress, they may also share a powerful bonding around 
substance abuse.  

A woman can use drugs or alcohol to cope with the stress of 
being battered as well. It may serve to assuage or blunt some of 
her pain and fear. In this case the substance abuse will impair her 
ability to make sound judgments about breaking out of the 
relationship and protecting herself and her children. It also may 
add to her feelings of guilt and responsibility, and lower her self-
esteem about her ability to be a good partner or mother. Alcohol 
is also a depressant, and will exacerbate any existing depression 
in both partners. 

Childhood history of spouse abuse – In her studies, the 
American researcher Maria Roy, found that in 4000 couples in 
New York, over 80 % of batterer men grew up witnessing their 
fathers beat their mothers. [4, p. 74] These men learned through 
role modeling that violence between spouses is acceptable and 
that consequences for it will be few, if any. There also seems to 
be some evidences that certain attitudes that often accompany 
battering seem to be passed from generation to generation. Some 
beliefs devaluing women are transmitted in the family. Similarly, 
is transmitted the idea that the perpetrators are not responsible for 
their violent actions. The damages made on children of battered 
women may be lifelong. The researches show that men who lived 
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in homes where their mothers were abused tend to be angrier and 
to have a lower self-esteem than men who did not. [1] In the 
same time, Roy`s study showed that there is no direct provement 
of traditional belief that women unconsciously seek out abusive 
partners because they are trying to duplicate what they witnessed 
in their childhood. [1, 4] 

Traditional view on gender role means that men who are 
violent believe in men's superiority over women. Those men 
think that male's role in to “in charge” in making all decisions 
and that they have the right to enforce subservience in their 
partners.  

Financial control happens in a battering relationship, when 
women have much less access to the couple`s money than the 
men. The American researcher Mildred Page low, in one of her 
studies, showed that from 350 victims of domestic violence, 
about 25 % who returned to their abusers admitted they did so 
because they could not support themselves and their children 
independently. [5] When one partner in the couple has no one 
idea how to manage the money it means a possible inequality in 
their relationship in the future. The financial control can be 
considered a way or a tactic of a man that needs to maintain 
control on those around them.  

Charm is pretty common tactic. In many cases the batterers 
are described by the victims as being very charming persons. In 
time, these people show extremely rapid change of their mood, 
from charming and carrying attentiveness to furious name-calling 
and abuse. 

Dependency and jealousy (possessiveness) are proper for 
batterers in many cases. These men have a strong emotional 
dependency on their partners, which makes them feel vulnerable 
of the possibility of loss. They overcompensate for this 
vulnerability by attempting to control every aspect of their 
partner's lives so as to reduce the chance that she will leave. “If 
his partner makes any autonomous moves, the batterer may 
become violent, homicidal, or even suicidal in an attempt to 
prevent what he sees an abandonment.” [6, p. 29] The batterer 
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does it because he thinks that it is a provement of devotion to his 
partner, but, in fact, it is paranoid, manipulative, and bullying 
quality of his behavior toward her. 

Depression is shown sometimes in as a quality of abusive 
person. This seems to correlate strongly with remorse over his 
behavior or with threatened ending of the relationship. In some 
cases, when the women begin the process of separation, the 
abuser become suicidal. He makes promises to change. On this 
level, the batterer may seek out treatment with their problem with 
violence. Here is possible to help this person, but it is possible 
with appropriate intervention that puts responsibility for the 
violence onto the perpetrator, with a support of him personally 
and with affirming his ability to change. But here is important to 
understand for helping professionals that batterer will try to make 
pressure to focus on getting his partner to return as being 
“successful” outcome to a treatment program he might undertake. 
If the victim returns the cycle of control (that she tries to escape) 
will easily repeat. That is why is important to help and to 
encourage the batterer to understand that he must make changes 
for his own improved functioning. He must be helped to built a 
healthy relationship as a goal for the future. 

In the following rows there will be described the 
characteristics of battered women. 

Low self-esteem and depression are characteristics of a 
battered woman. The American researcher Lenore Walker tells in 
her studies that a battered woman has a lack of self-esteem and 
tends to underestimate her abilities in many different areas. [2, p. 
32] When describing a battered woman is also possible to use the 
term passive. Depression and passivity are often used to describe 
women who are abused in their partnership. It is very difficult to 
distinguish whether these personality traits might not, in fact, be 
a result of battering over time. Emotional and physical abuse will 
have a negative effect on victim`s self-concept. The permanent 
need to adapt to controls and manipulations for minimizing the 
danger will reduce their ability to participate actively in many 
areas of their lives. These behaviors can be explained as being 
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ways to adapt to the situation not as being causes or encouraging 
acts for violence. In some cases, the violence can produce in the 
victim an idea that she is responsible for lack of success in the 
relationship. This tendency to underestimate her personal values 
and qualities can cause the battered woman to stay longer in the 
violent relationship. In same time, she can think that she is not 
able to separate from him and to begin a ”new life”. But, do not 
be forget, that the threats of the partner are still real and a 
woman’s perception of the possible danger of leaving her partner 
should always be taken seriously.  

Traditional view on family roles means that battered 
woman should have similar to the abuser view on family life and 
gender roles. The man is responsible for supporting the family as 
breadwinner and for decision makings. The woman must take 
care of the children and the home. In this situation, the battering 
behavior may be seen as an expression of the unequal control that 
is viewed as legitimate for both partners. It is important to mark 
here that, although the battered woman cannot agree of the 
physical or emotional abuse, she may view it as necessity in order 
to maintain the natural order. If so, for the battered woman will 
be difficult to understand the battering as an unacceptable action 
and, as a result, she will not be able to take steps to protect 
herself effectively. If both partners have an explanation for the 
abuse, it will allow the batterer to escape the responsibility. 

Taking the responsibility for violence happens when there 
is a traditional view of the male being in charge in the 
relationship. In this case the violence is a way to maintain control 
in the hand of men, that usually, is the batterer. The violence can 
be seen as a way of maintaining the balance of power. The 
women that have these kinds of view may not see that control 
resting in their partners is problematic. They can come to the 
conclusion that she is not doing well in her role of wife and 
mother, that is why the husband becomes violent. If so, she tries 
to strive more diligently to meet his expectations. 

Passivity, as already was mentioned, comes to woman when 
leaving the relationship and protecting children. Today's 
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researches are not unanimous when it comes to this subject 
because there is widespread misunderstanding of why battered 
woman may appear passive and what that passivity consist of. 

In 1973, Amnesty International published a “chart of 
coercion” where were shown some techniques to brain-wash 
political prisoners, soldiers, hostages. Those are: isolation, 
threats, occasional indulgences, demonstrating omnipotence, 
degradation and enforcing trivial demands. All these can be used 
to break the will of prisoners. [7, p. 173]. These are common 
techniques used by batterers to establish the control in their 
relationship. It is important to mention, that these techniques are 
very effective even without physical actions. But, when there are 
added beating, choking, hitting, hair-pulling, sexual assault, we 
get a sense of the emotional power such interaction might have 
on battered woman. Confusion, anxiety, fear, all combined in the 
mind of a battered woman, reduce her will to act, to do something 
in order to make changes. Instead of looking on her relationship 
as being a stressful for her entire life, she might begin to focus on 
how to keep functioning on every-day life, how to keep the 
violence far from children, how to please her partner, how to 
avoid of getting hit again and again. In this context, the passivity 
of a battered woman can be seen as a way to hope safety. There is 
important to show the battered woman that there are possibilities 
for her to live apart from her abuser, and it is possible to ask 
independently to make that possibility to be real. 
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applications of the results of his investigation.  
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Știința înseamnă putere, conform unuia dintre cele mai cunoscute 

aforisme ale lui Francis Bacon. Prin acesta se subliniază importanța 
practică a științei și capacitatea cunoașterii științifice de a îmbunătăți 
viața omului, de a contribui la progresul societății. Această atitudine 
optimistă, care nu ține cont de costurile sociale ale științei a fost 
împărtășită de către omenire o perioadă îndelungată de timp. Dar în 
secolul XX, odată cu dezvoltarea tehnologiilor avansate, capabile să 
dăuneze omenirii sau chiar să o distrugă, apar tot mai multe întrebări 
cu privire la rostul științei, la influența ei asupra întregii omeniri. 
Comunitatea științifică, societatea în întregime a început să se 
chestioneze cu privire la consecințele utilizării rezultatelor obținute în 
cadrul științei și la responsabilitatea socială a savantului pentru 
rezultatele activității sale. În a doua jumătate a secolului XX discuțiile 
cu privire la posibilele efecte negative ale utilizării rezultatelor științei 
sunt generate mai ales de dezvoltarea fizicii, a altor științe exacte, de 
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crearea armamentului nuclear. Mai târziu, este pusă inevitabil și 
întrebarea despre responsabilitatea socială a savanților din cadrul 
științelor sociale și umaniste.  

Actualmente, se dezvoltă furtunos biotehnologia, ingineria 
genetică, aducând multe foloase umanității. Dar, în același timp, în 
dezvoltarea acestor domenii există și amenințări potențiale pentru om, 
de exemplu, din neatenția experimentatorului, care pot fi  soldate cu 
consecințe nefaste ireparabile. Devine posibilă crearea de organisme 
și microorganisme cu influență poate chiar letală pentru om.  

Progresul tehnico-științific, care este posibil doar datorită 
dezvoltării științei, acutizează multe dinte contradicțiile societății 
contemporane, iar unele dintre manifestările sale pot avea consecințe 
catastrofale. Din acest motiv, progresul tehnico-științific nu trebuie să 
fie un scop în sine, ci să țină cont de interesele omului și ale 
umanității. 

Cercetarea aspectelor morale ale relației dintre societate și știință 
devine tot mai importantă pe măsură ce posibilitățile tehnologiei 
contemporane devin mult mai extinse. Atunci când dezvoltarea 
tehnico-științifică influențează mediul înconjurător, sănătatea omului 
și condițiile noastre sociale, trebuie să existe reglementări de către 
mecanismele reglării sociale. Deci, specialiștii din domeniul tehnicii, 
sunt obligați să urmeze principiile etice, de exemplu, imperativele 
morale ale lui Kant și Jonas. Mai mult decât atât, savanții și inginerii 
sunt obligați să reflecte asupra mecanismelor și instituțiilor de reglare 
deja existente (cum ar fi dreptul național, regional, internațional) și să 
se chestioneze dacă aceste mecanisme și instituții oglindesc în mod 
satisfăcător principiile etice sau trebuie să fie perfecționate [1, p. 88].  

În lumea contemporană, știința nu mai poate fi gândită fără 
raportare la un sistem de valori și la un sistem de moralitate. Unul 
dintre domeniile care se dezvoltă în legătură cu aceasta este etica 
științei. Etica științei include norme morale cu referire la cele mai 
diverse laturi ale activității savanților, cum ar fi: procesul de pregătire 
și de realizare a cercetării, publicarea rezultatelor științifice, aplicarea 
în practică a rezultatelor obținute și petrecerea dezbaterilor științifice. 
În cadrul eticii științei se cercetează specificul relațiilor morale din 
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interiorul comunității științifice, dar a celor dintre știință și societate 
în întregime.   

Știința este strâns legată de dezvoltarea moralei, depinde de 
valorile morale. Această relație este una mutuală, deoarece la rândul 
ei, morala este cercetată de către știință și poate fi uneori chiar 
reglementată de către aceasta. În cadrul științei se fixează limitele și 
reperele cunoașterii, limitele a ceea ce este permis și ce este interzis 
din perspectivă morală. În acest sens, știința nu doar produce noi 
cunoștințe, dar și elaborează anumite norme etice. 

De menționat, totuși că știința are mai multe ipostaze. În cazul în 
care este percepută doar ca un ansamblu de cunoștințe științifice, ea 
nu implică categoriile de moralitate, iar scopul său principal este de a 
descoperi adevărul obiectiv. Dar, în alte ipostaze ale sale, știința 
include și cercetătorii, și relațiile dintre acestea, și instituțiile de 
cercetare, etc. Din această perspectivă, știința nu poate fi 
nepărtinitoare și liberă de aspectele morale, de categoriile etice, nu 
pot fi ignorate aspectele etice ale activității savanților, ale relațiilor 
din colectivele de muncă, ale relațiilor dintre știință și societate. 

Unul dintre subdomeniile eticii științei este etica cercetării 
științifice. În cadrul ei se examinează alele norme și principii morale 
care trebuie respectate în carul cercetării științifice, Cele mai 
importante dintre ele sunt:  

- datoria față de societate. Cercetătorii și cercetările trebuie să 
contribuie la bunăstarea societății; 

- integritatea. Savanții trebuie să demonstreze onestitate. Ei nu 
trebuie să falsifice rezultatele, să deformeze adevărul; 

- nediscriminarea. Discriminarea în funcție de gen, rasă, religie 
ș. a. nu își au locul în comunitatea științifică. 

 Cercetătorii trebuie să facă toate eforturile necesare pentru a 
se asigura că activitatea lor este relevantă pentru societate şi că nu 
dublează cercetările realizate anterior, în altă parte. Ei trebuie să evite 
plagiatul de orice tip, să respecte principiul proprietăţii intelectuale şi 
proprietatea comună a datelor în cazul cercetărilor realizate în 
colaborare cu un supraveghetor(i) şi/ sau cu alţi cercetători [2]. 
Printre cele mai cunoscute încălcări ale eticii cercetării științifice se 
numără: plagiatul, falsificarea datelor, ascunderea informației, etc. 
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În cadrul comunităților științifice s-au dezvoltat sisteme proprii 
de norme și valori morale, imperative, interdicții care reglementează 
activitatea științifică – codiri etice ale savanților. Acestea se 
fundamentează pe înțelegerea faptului că respectarea normelor morale 
în sfera științei nu doar este benefică pentru întreaga societate, ci și 
sporește gradul de încredere al societății față de mediul științific. 
Savanții trebuie să poată avea încredere în rezultatele prezentate de 
către colegii lor. Dar și societatea trebuie să poată avea încredere în 
corectitudinea savanților și în adevărul rezultatelor prezentate în 
rezultatul cercetărilor.  

Savantul este obligat să facă trimiteri la ideile pe care le folosește 
în lucrările sale, să nu plagieze, să fie tolerant în raport cu oponenții 
săi. Din perspectivă morală nu este acceptabil ca savantul să își 
impună ideile prin intermediul pârghiilor administrative. Savantul 
trebuie să contracareze conformismul în cadrul comunității științifice.  

Una dintre problemele etice cu care se confruntă știința 
contemporană și care își găsește oglindire în etica științei este 
dumpingul etic. Acesta reprezintă realizarea de către cercetătorii 
dintr-o anumită țară (de obicei bogată), în alta (de obicei săracă) a 
unor experimente, care nu sunt permise, sau care nu sunt bine văzute 
în prima țară. De multe ori, aceste experimente sunt legate de 
cercetările din sfera medicinii. Riscul dumpingului în știință crește pe 
măsură ce știința se internaționalizează tot mai mult. Este cunoscut 
cazul medicului italian Serhio Canavero, care în 2015 a plecat în 
China, pentru a încerca transplantarea de cap pe ființe umane, 
întâlnind o puternică opunere acestei idei la Universitatea din Torino 
la care activa pe atunci. Dar, idea a fost blamată și de către alți 
cercetători. De exemplu, sociologul și bioeticianul american Wolpe 
consideră că aplicarea unei astfel de tehnologii primitive pe ființele 
umane este neîndreptățită și iresponsabilă din perspectivă etică. [3, p. 
209]  

O problemă importantă care este în vizorul eticii științei este 
problema responsabilității sociale a savantului pentru rezultatele 
activității sale, pentru consecințele aplicării acestor rezultate în 
practică. Aplicarea în practică a rezultatelor științei poate avea 
consecințe benefice, dar și consecințe grave asupra umanității. Însuși 
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savantul nu activează într-un vacuum, el cercetează și creează într-o 
anumită societate, care îl influențează prin istoria, obiceiurile, 
normele sale. La rândul său, și savantul influențează societatea - prin 
însăși existența sa, prin gândurile, idealurile, aspirațiile pe care le are. 
Dar, mai ales, o influențează prin rezultatele activității sale. 

Mult timp s-a considerat că puritatea experimentului, 
conștiinciozitatea și profesionalismul savantului asigură respectarea 
eticii științei. Dar realitatea a arătat că savantul trebuie să prezică 
consecințele sociale ale cercetărilor sale și să își asume 
responsabilitatea socială pentru aceste consecințe. El este responsabil 
pentru consecințele activității sale care pot să influențeze dezvoltarea 
omenirii și a naturii. Savantul trebuie să împiedice obținerea 
rezultatelor care contravin principiilor umanismului, să prevină 
societatea despre posibilele consecințe negative ale folosirii 
realizărilor științei în scopuri meschine.  

Din această perspectivă, este prea puțin ca savantul să acționeze 
și să gândească doar în cadrul legalității, ci trebuie să o facă și în 
cadrul moralității. Situându-se pe poziții etice, savantul este mai atent 
la faptul cum aplicarea rezultatelor activității sale poate influența 
societatea. Însă chiar dacă savantul manifestă responsabilitate socială, 
grijă și atenție, se poate întâmpla ca rezultatele obținute de către el să 
fie folosite în scopuri nefaste societății fără știrea lui. De asemenea, 
cercetătorul antrenat în sfera ştiinţelor fundamentale de cele mai 
multe ori nu-şi dă seama în ce mod pot fi folosite descoperirile sale. 
Mai mult decât atât, în calitate de reprezentant al cercetărilor „pure”, 
fundamentale, savantul poate să nu posede o astfel de cunoaştere [4, 
p.27]. 

Manifestarea responsabilității sociale, abordarea activității sale 
de pe pozițiile moralității solicită de la savant curaj civic. Se poate 
întâmpla ca acesta să fie nevoit să refuze să se implice în cercetarea 
unei anumite probleme, să refuze să folosească în activitatea sa 
rezultate științifice obținute prin încălcarea normelor moralității, să 
demisioneze chiar, în cazul când nu găsește înțelegere din partea 
superiorilor sau a colegilor în ceea ce privește aspectele etice ale 
activității sale. 
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În strânsă legătură cu problema responsabilității sociale, morale a 
savantului se află și problema libertății savantului. În sfera științei a fi 
liber pentru savant înseamnă în primul rând libertatea de a alege tema 
de cercetare, dar și metodele de cercetare, este libertatea gândirii și a 
exprimării. Putem oare noi să afirmăm că savantul este liber dacă 
pentru a alege o anumită temă de cercetare, el trebuie din perspectiva 
responsabilității sociale să se gândească la posibilele consecințe ale 
aplicării în practică a rezultatelor obținute? În cazul când savantul ține 
cont de responsabilitatea socială, el nu are o libertate absolută. El 
poate să aleagă, fiind concomitent responsabil pentru alegerea făcută. 
Principiul libertății savantului trebuie să fie examinat doar în 
contextul responsabilității sociale ale acestuia.   

Savanții sunt responsabili pentru a produce cunoștințe științifice 
credibile, transparente, care nu sunt deformate de interese externe. În 
procesul de producere a cunoștințelor științifice aceștia trebuie să se 
conducă de principiile etosului științei, propus de Merton, sau de alte 
sisteme de valori morale aplicabile activității științifice. Robert 
Merton consideră că normele științei sunt construite în jurul a patru 
valori fundamentale. Prima este universalismul, credința că adevărul 
afirmațiilor științifice trebuie să fie evaluat indiferent de vârstă, sex, 
rasă, naționalitate, religie, autoritate, poziție în ierarhia științifică, 
titluri și ranguri ale celor care le formulează. A doua valoare este 
comunitatea/„comunismul”. Merton consideră că cunoștințele 
științifice trebuie să devină proprietate comună. Cel care le-a obținut 
nu are dreptul de a le monopoliza. O altă valoare este dezinteresul. Se 
presupune că instituțiile științifice trebuie să acționeze pentru un 
beneficiu comun, și nu pentru un interes, un câștig personal al 
indivizilor. În sfârșit, se proclamă ideea unui scepticism organizat, 
care presupune că afirmațiile științifice trebuie supuse examinării 
critice. 

În lumea contemporană nu se mai poate pretinde neutralitatea 
valorică, morală a științei. Știința ca instituție socială, presupune 
existența unui anumit sistem de orientări valorice, și imperative. 
Oamenii de știință trebuie să le însușească pentru a efectua cu succes 
cercetări, pentru a servi cauza Adevărului și pentru a activa pentru 
binele societății. Încălcarea principiilor etice ar trebui pedepsită de 
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către comunitatea științifică. Este oportun ca savanții să realizeze 
lucrări științifice în beneficiul întregii societăți, manifestând 
excelență, integritate, respect, corectitudine,transparență și să 
comunice rezultatele cercetării lor doar după ce au fost verificate. 
Savanții care activează acum, dar și generațiile viitoare de savanți 
trebuie să respecte principiile eticii științifice și să manifeste 
responsabilitate socială. 
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„TRIETICA CONTRADICTORIULUI” ÎN CONTEXTUL 
FILOSOFIC EUROPEAN 

 
Iulia INGLIS, 

 
USM, doctorand 

 
Adnotare: Ca un epistemolog inovator, Ștefan Lupașcu pledează 

pentru un dialog deschis cu noile descoperiri știinţifice. El propune o 
teorie a cunoașterii bazată pe dualitate antagonistă în care 
fenomenele nu sunt liniare și statice, dar dinamice și ritmice. 
Cunoașterea este privită ca dualitate dintre actualizare și 
potenţializare. Sunt analizate probleme de logică și de metodologia 
știinţei, iar principiul antagonismului contradictoriu în cadrul logicii 
sale admite existenţa unei funcţii dinamice, structurale și 
contradictorii. Ștefan Lupașcu propune în acest sens o logică 
dinamică a contradictoriului, deoarece se vrea o dialectică a energiei 
și a contradictoriului, întrucât „postulează contradicţia relativă 
ireductibilă ca fiind imanentă energiei și constituind liantul dintre 
dinamismele energetice antagoniste în sisteme”. Ştefan Lupaşcu 
explică termenul etică specific episemologiei sale prin definirea în 
prefaţa operei “Omul şi cele trei etici ale sale”: “... prin termenul de 
etică înţeleg comportamentul, în acelaşi timp fizic, biologic şi psihic 
al omului, în contact cu fenomenele interne şi externe ale subiectului 
şi obiectului, ale inconştientului şi conştiinţei”. Prin urmare reţinem 
comportamentul etic explicat prin dimensiunea fizică, biologică şi 
psiho-socială. 

 
„Cine stăpâneşte contradicţia [...], stăpâneşte lumea.”     

 Ştefan Lupaşcu (1900 - 1988) 
Ştefan Lupaşcu se naşte la 11 august1900 în Bucureşti. Provine 

dintr-o familie de boieri moldoveni, tatăl său fiind politician şi avocat. 
În 1916 ajunge în Franţa, unde va trăi până la sfârşitul zilelor sale. 
Studiază la Lycée Buffon, Paris. În 1920 îşi susţine bacalaureatul. 
Între anii 1924-1927, studiază filosofia, biologia şi fizica la Sorbona, 
unde îşi ia licenţa în 1928.  
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În 1935 publică prima sa opera filosofică, teza de doctorat 
intitulată “Du devenir logique et de l’affectivité”, susţinută la 
Sorbona, sub conducerea lui Abel Rey. Teza este publicată în două 
volume: “Le dualisme antagoniste et les exigences historiques de 
l'esprit” şi “Essai d'une nouvelle théorie de la connaissance”. Publică, 
în acelaşi an, o teză complementară – “La physique macroscopique et 
sa portée philosophique.” În 1940 publică în România “Experienţa 
microfizică şi gândirea umană”, la Fundaţia Regală pentru Literatură 
şi Artă.   

După război, în 1946, Ştefan Lupaşcu este numit cercetător la 
C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientifique), la secţiunea 
epistemologie, iar în 1947 îi apare volumul “Logique et 
contradiction.”. În 1951 publică “Le principe d'antagonisme et la 
logique de l'énergie - Prolégomènes à une science de la 
contradiction”, în cadrul căreia îşi enunţă pentru prima dată principiul 
antagonismului, pe bazele căruia fundamentează o logică non-
aristotelică (a terţului inclus). 

În 1960 apare “Les trois matières”, apoi urmează “L'énergie et la 
matière vivante” (1962), “Science et art abstrait” (1963), La tragédie 
de l'énergie (1970), “Qu'est-ce qu'une structure?” (1971), “Du rêve, 
de la mathématique et de la mort” (1971), “L'énergie et la matière 
psychique” (1974). 

Opera sa a fost apreciată de-a lungul timpului de către diferiţi 
oameni de vază a culturii universale printre care se numără: Bernard 
d'Espagnat, Basarab Nicolescu, Edgar Morin, Gilbert Durand, 
Georges Mathieu, Salvador Dali, Michel Camus, Thierry Magnin, etc.  

În 1976, i se gravează o medalie de către James Guitet (Club 
Français de la Médaille), pe o faţă aflându-se efigia lui Ştefan 
Lupaşcu, iar pe cealaltă faţă formulele fundamentale ale logicii 
terţului inclus. Îi apar Psychisme et sociologie (1978) şi L'univers 
psychique (1979), iar în 1984 primeşte premiul Academiei Americane 
de Arte şi Ştiinţe. 

În 1986 publică ultima sa carte, “L'homme et ses trois éthiques”, 
în colaborare cu Solange de Mailly-Nesle şi Basarab Nicolescu şi în 
1987 devine membru fondator al Centre International de Recherches 
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et Études Transdisciplinaires (C.I.R.E.T.). Moare la 7 octombrie 
1988. 

O  abordare inovatoare în filosofia științei contemporane ar fi 
neoraționalismul dialectic la Ștefan Lupașcu prin formularea logicii 
dinamice a contradictoriului care este inspirată şi se bazează pe 
cunoştinţele ştiinţifice din domeniile relevante ale cunoaşterii 
științifice de la jumătatea secolului al XX-lea, dorind concilierea 
ştiinţelor şi filosofia. În volumul “Le Principe d'antagonisme et la 
logique de l’énergie”, în care expune principalele elemente ale logicii 
sale, Ştefan Lupaşcu a urmărit evoluţia cunoaşterii ştiinţifice în cele 
mai avansate domenii: microfizică, genetică, cibernetică, psihologie, 
lingvistică şi matematică, confruntând, verificând şi adaptându-şi 
ideile cu şi la cele mai recente descoperiri. Ştefan Lupaşcu şi-a 
denumit logica dinamică a contradictoriului, pentru că elimină 
principiul identităţii, pe cel al non-contradicţiei şi pe cel al terţului 
exclus, în beneficiul terţului inclus. O astfel de logică este una a 
antagonismului contradictoriilor, având caracter dialectic cu valori 
logice dinamic-contradictorii în fluxul neîntrerupt de actualizări şi 
potenţializări. Se fundamenteză principiul antagonismului ca lege de 
bază a logicii sale dinamice a contradictoriului. Această logică este 
considerată ca polivalentă, tripolară, transfinită care diferă esențial 
atât de logicile tradiţionale, cât şi de cele dialectice sau logico-
matematice: ,,Un fenomen, un element, un eveniment oarecare cu 
caracter logic este, prin constituţia sa dualistă contradictorie, un 
dinamism implicând prin aceasta un dinamism contradictoriu, 
structural şi funcţional contradictoriu, încât orice actualizare dinamică 
implică o potenţializare dinamică contradictorie şi orice non-
actualizare sau non-potenţializare, o non-actualizare sau non-
potenţializare contradictorie”. [2]  

Analizând diferite tipuri de materie: anorganică, cât şi organică, 
procesele din micro - şi macro-lume se formulează logica dinamică a 
contradictoriului. El studiază corelaţia dintre materie şi energie din 
teoria relativităţii lui A.Einstein, discută despre principiul 
antagonismului şi logica energiei, despre logica contradictoriului, 
despre cele trei materii, pornind de la materia din micro - şi 
macrolume şi materia vie, trecând în continuare la analiza materiei 
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nevii, vii şi a materiei vii cu sistem nervos (materie psihică), analiza 
şi cele trei tipuri de materii - energii corespunzătoare. [2, p.29] 

Într-o lume, cum este lumea contemporană, în care reprezentarea 
indeterministă este mai preferabilă celei deterministe, unde evoluţia şi 
entropia devin compatibile, noile structuri superior organizate pot să 
apară în urma interferenţei non-echilibrului, ireversibilităţii şi 
instabilităţii. Deci concluzia: la fel ca şi în cazul fiinţelor umane, 
punerea în lumină a complexităţii şi frumuseţii naturii nu se poate 
înfăptui prin dominare şi control, ci prin cooperare şi dialog. Cele 
şapte concepte ale logicii lui Lupaşcu — potenţializare, actuizare, 
omogenizare, eterogentare, devenire, dezvoltare şi opusul acesteia, 
afectivitatea - sunt explicate pornindu-se de la principiul energiei. 
Logica lui este multivalentă, având o arie mai largă de logicitate, o 
logicitate graduală care depăşeşte logicul şi ilogicul. Într-o atare 
logică, contradicţia nu este între dinamic şi static, activ şi pasiv, ci 
între două sau mai multe dinamisme, între dinamismul dinamismului 
şi dinamismul staticului. Laturile contradicţiei dinamice tind spre 
antagonism prin actualizări şi potenţializări succesive, specifice, în 
funcţie de cele trei tipuri de existenţă a materiei: materia macrofizică, 
cea biologică şi cea neuro-psihică. Fiecărui nivel de organizare a 
materiei îi corespunde o anumită stare a energiei: energia 
omogenizantă ţine de domeniul macrofizic, cea eterogenizantă 
corespunde nivelului biologic, iar energia antagonică (a stării T) 
susţine structurile neuro - psihice.  

Ştefan Lupaşcu pleacă de la contradicţie şi ajunge la contradicţie. 
Lumea anorganică este în stare de omogenitate crescândă, în timp ce 
eterogenitatea descreşte, iar lumea organică se caracterizează printr-
un raport invers între omogenitate şi eterogenitate; aceasta înseamnă 
că, în acest domeniu, atunci când omogenul se actualizează, 
eterogenul se potenţializează, iar când eterogenul se actualizează, 
omogenul se potenţializează. Potenţa este nimic şi, totuşi, este ceva 
fără de care actul nu poate fi act: secund din punct de vedere logic şi 
adevărat din punct de vedere ontic.  Pentru acest filosof, nu există o 
limită de netrecut între materie şi spirit, astfel încât, la nivel cuantic, 
se poate vorbi despre existenţa unei speciale subiectivităţi dinamice; 
distincţia materie-spirit acoperă parţial distincţia potenţializare - 
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actualizare. În logica, sa, antagonismul este o formă de contradicţie 
dinamică în schimbare, iar nu un raport static de opoziţie contrară, 
astfel că această logică „este strîns legată de apariţia epistemologiilor 
moderne, în care predomină principiile unei logici mai cuprinzătoare; 
logica clasică, formală [.,.] va fi considerată, faţă de aceasta, drept un 
caz polar, ideal“ [2] 

După Ştefan Lupaşcu, a cunoaşte înseamnă a exista şi a exista 
înseamnă a cunoaşte, cunoaşterea, ştiinţa şi existenţa fiind sediul 
contradicţionalului, al cunoaşterii cunoaşterii, dar şi al fugii „de 
cunoaşterea cunoaşterii care nu mai este cunoaştere ci o întrebare 
pusă“. Logica dinamismului contradictoriu restrînge logica clasică, 
binară, admiţând coexistenţa a trei termeni asociaţi de autorul ei, după 
cum s-a mai spus, la trei tipuri de „materii-energii“, trei feluri de 
finalităţi, de spaţiu-timp, de comportamente, de ortodeducţii etc. Din 
această perspectivă, Lupaşcu valorifică şi alte concepte precum cele 
de structură, sistem, atracţie - repulsie, relaţie - ruptură, dar şi acele 
forţe antagonice, fie spre omogenizare fie spre eterogenizare.   

Este interesant de urmărit, având în vedere presupoziţiile logico-
filosofice lupasciene, modul în care autorul “Logicii dinamice a 
contradictoriului” surprinde procesul cunoaşterii, prefigurând 
paradigma transdisciplinarităţii. Conform teoriei sale, dezvoltată în 
numeroase lucrări, subiectul şi obiectul cunoaşterii apar ca produse 
funcţionale ale operaţiei logice, alcătuind structura contradictorie a 
adevărului. Deosebit de semnificativ, relaţia dintre ele este, înainte de 
toate, proces, astfel încât se pot evita absolutizările, inţelegerile 
simpliste, unilaterale ale celor doi “poli” logici şi epistemsologici.  La 
nivelul simţului comun, subiectul pare exclus din procesul 
cunoaşterii, fiindcă aceasta este îndreptată asupra a ceva ce e obiect. 
Sursele cunoaşterii psihologice individuale se consideră a fi, în 
principal, două: una internă (datele conştiinţei), cealaltă externă 
(datele comportamentului observabil). Obiectivitatea acestei 
cunoaşteri se dobândeşte prin extensiunea adecvată a autoobservaţiei, 
care nu e reductibilă la introspecţie („privirea interioară”, percepţia 
internă) – care ar trebui să fie redenumită mai adecvat “extrospecţie”, 
aşa cum susţine Ştefan Lupaşcu - ci conţine şi faptele conduitei, 
activităţile proprii.  



 
 

  129 

Cum ajunge individul uman la autocunoaştere? El reuşeşte 
aceasta numai depăşind introspecţia „pură” şi intrând în universul 
cunoaşterii obiective (ceea ce implică, din perspectiva filosofiei 
lupasciene, o suită indefinită de actualizări şi potenţializări. Ştefan 
Lupaşcu consideră că realităţile “interioare” sau psihologice pot fi 
considerate adevărate în măsura în care sunt obiective (obiect al 
cunoaşterii) sau reale în măsura în care constituie un adevăr obiectiv, 
independent de subiect. Problemele metacognitive insolubile cu 
mijloacele clasice constituie rezultatul firesc al logicului care se 
ignoră pe sine (ceea ce este valabil şi pentru cazul cunoaşterii 
psihologice). Excluziunea reciprocă a subiectului şi obiectului în 
cunoaştere are urmarea ignorării procesului cunoaşterii, fie acesta 
exercitat de către omul “evoluat”, “complex”, “cultivat” etc., fiindcă 
şi el se supune, la rândul său, caracterului invers şi contradictoriu al 
elementelor demersului cognitiv. Cum spune Ştefan Lupaşcu, “nu 
este acelaşi lucru să cunoşti şi să cunoşti ceea ce cunoşti”. Psihologia 
cognitivă, arată că cercetarea componentelor comportamentului 
inteligent (de exemplu cele care intervin în rezolvarea de probleme) 
prezintă o deosebită importanţă pentru învăţare şi cunoaştere. 

Dar ce înseamnă pentru Ştefan Lupaşcu termenul “etică”? 
Ştefan Lupaşcu explică termenul etică specific episemologiei 

sale prin definirea în prefaţa operei “Omul şi cele trei etici ale sale”: 
“... prin termenul de etică înţeleg comportamentul, în acelaşi timp 
fizic, biologic şi psihic al omului, în contact cu fenomenele interne şi 
externe ale subiectului şi obiectului, ale inconştientului şi conştiinţei” 
[3]. Prin urmare reţinem comportamentul etic explicat prin 
dimensiunea fizică, biologică şi psiho-socială.  

Se pune întrebarea de ce anume trei etici? Autorul răspunde: 
“pentru că nu există doar o morală, doar un singur tip de activitate 
normativă a binelui şi răului, a bunului şi dăunătorului, a normalului 
şi patogenului, ci exact trei, iar omul este lăcaşul acestor trei orientări 
etice care se luptă între ele”. Ele sunt identificabile, dacă se “trece în 
planul condiţiilor practice ale rezolvării problemelor pe care le pune 
lumea fiinţei umane, prin mijlocirea acestor trei tipuri de etică” [3].  
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Deci, se explică morala prin trei tipuri ale acesteia, sau treu tipuri 
de activităţi normate. Dimensionarea acestor tipuri trebuie să fie în 
acord cu prezentarea omului ca fiinţă bio-psiho-socială.  

Corespunzător, cele trei etici poartă denumiri specifice: etica 
macrofizică (energia omogenizată), etica biologică (energia 
eterogenizată) şi etica neuropsihică (energia antagonistă). Fiecare din 
ele implică o condiţie epistemologică corespunzătoare nivelului său, 
energiei sale.  

Menţionăm că acestor trei tipuri de materii le corespund trei 
tipuri de cauzalitate, trei tipuri de spaţio-temporalitate, trei tipuri de 
sisteme şi sistemogeneze, trei tipuri de structuri şi tot atâtea tipuri de 
dialectici şi etici.  

Noua etică este favorizată de eterogenitate şi este superioară celei 
care este determinată de omogenitate, adică cea care are suport în 
logica clasică (aristotelică). 

Pentru Ştefan Lupaşcu subiectul este sediul nu a două, ci a trei 
orientări, dimensiuni. Viaţa morală oscilează nu doar între pozitiv – 
negativ, bine-rău, normal-patogen, benefic-dăunător etc,  ci este 
prezent şi cel de-al treilea termen, mediu între aceste extreme, şi 
anume virtutea.   

Virtutea presupune tocmai acea stare de trezire a “conştiinţei  
conştiinţei” şi “cunoaşterea cunoaşterii”- starea T -“o stare de 
echilibru şi de conflict contradictoriu dintre cele mai intense ca şi de 
cea mai densă energie”, “centrul de control şi de necondiţionalitate, 
de libertate”, stare “a semi-actualizării” şi “semi-actualizării” [2].  

În cadrul a trei capitole (IV-VI), Ştefan Lupaşcu prezintă cele trei 
etici.  Drumul urmat de autor se dovedeşte necesar pentru înţelegerea 
corectă a celei de-a treia etici. Precizează chiar el acest moment: 
“pentru a percepe această a treia etică umană, trebuie să acordăm 
importanţa cuvenită parametrilor macrofizici şi biologici în sînul 
psihismului, să-i arătăm cerinţele şi dereglările şi să căutăm 
mijloacele necesare pentru a-i remedia neajunsurile”. Şi ca urmare 
subliniază autorul “cercetarea ştiinţifică nu mai poate ignora aceste 
trei tipuri de structuri ale materiei-energii, înverşunîndu-se a reduce 
întregul comportament etic al omului la legile fizice în care integrează 
biologicul şi psihismul, sau încercînd a reduce psihismul la biologic”.  
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Omul este, după Ştefan Lupaşcu “lăcaşul acestor trei orientări etice, 
care se luptă în el” [3] . 

Rolul educaţiei şi al autoeducaţiei este important în asigurarea 
echilibrului stării T, solicitînd evidenţa enormă a “cunoaşterea 
cunoaşterii şi a necunoaşterii”, deasemenea “conştiinţa conştiinţei şi a 
inconştiinţei”. Activitatea şi creativitatea omului sunt semnificative 
pentru producerea varietăţii lumii exterioare, iar de aici decurge 
modul şi rolul libertăţii, respectiv al responsabilităţii sale.  

Astfel, meritul istoric al lui Ştefan Lupaşcu este acela de a fi 
recunoscut faptul că infinita multiplicitate a realului poate fi 
restructurată şi derivată plecând de la numai 3 termeni (triadă) – idee 
pe care a urmărit-o şi dezvoltat-o cu o rară consecvenţă în întreaga sa 
operă filosofică.  Deci aceste trei sistematizări energetice sau materii 
posedă logicile proprii cu legile lor specifice şi necesităţile deductive, 
ca şi metodologiile conceptuale şi tehnice, tipurile de metode ce ne 
permite să le cunoaştem, să acţionăm asupra lor şi chiar să le 
producem.  
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Adnotare: O nouă etapă în istoria ideilor politice este realizată la 
începutul secolului al XIV-lea. Marsilio da Padova edifică o 
concepție despre dreptatea umană, eliberată de preceptele divine. 
Gănditorul din Padova combate pretențiile papei la plenitudo 
potestatis asupra lumii creștine. Contribuția este una revoluționară. 
Viziunea lui Padova este mai mult decât o simplă doctrină a 
consimțămăntului popular. Poporul este prezentat de către gânditor 
ca izvor al legitimității guvernării regale, formulează principiul 
inedit al supunerii guvernării față de justiția laică, iar monarhul, cât 
de virtuos nu ar fi, nu poate să se lipsească de susținerea cetățenilor 
și să încalce legea pe care o dau ei. Padova apare ca primul 
promotor în istoria medievală a ideii provinienței statului prin 
contractual social, este cel care vidențiază ca esențială împărțirea 
puterilor în stat între puterea legislativă, executivă și judecătorească, 
precum și rolul indispensabil al societății civile în alegerea 
conducătorilor. Societatea politică este prezentată aici ca o ordine 
laicizată, întemeiată pe relația dintre popor și guvernanții săi, iar 
referirea la divin dispare. Marsilio of Padova, born in 1280, was a 
professor at the University of Paris. He was one of the most 
important intellectuals that tried to rediscover Aristotle’s 
philosophical and political works. His most important writing was 
Defensor pacis, a very good example of lay thinking during the 
century. Marsilio asserted that the state was a natural institution 
based on Peace and Law and, therefore, he partially separated the 
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politics from the religion. Although he wrote in the century, his ideas 
announced the modern paradigm of the state. 

 
În secolele XII-XIII doctrina plenitude potestatis sub influiența 

conflictului dintre papi și imperatorii Sfântului Imperiu Roman 
capătă un al doilea aspect. De acum în colo Papii de la Roma se 
identificau nu doar ca liderii spirituali ai creștinismului, dar și ca 
deținătorii puterii laice depline, pe care ei o deleagă prinților, 
lăsându-și dreptul de a o revoca. Evident, că lucrarea lui Marsilio din 
Padova“Defensor pacis” scrisă în  1324  a devenit un argument 
serios în favoarea puterii imperiale ca dominantă peste puterea 
papală. Scopul lucrării “Defensor pacis” era de a respinge doctrina 
plenitudinii puterii papilor și a se consacra problemei păcii și 
eliminării conflictelor. Pentru ca pacea să fie asigurată e necesară 
legea, al cărui principal scop constă în justiţia civilă şi în avantajul 
comun. Nici o guvernare, chiar dacă este legitim constituită, nu poate 
dăinui în timp fără a face apel la lege.  

Noua concepţie filosofico-politica, promovată de Padova, este o 
teorie a puterii civile care pune în prim plan principii politice proprii 
constituţionalismului modern, iar primul dintre toate este guvernarea 
legii. Legitimitatea legilor provine din consensul poporului, numit şi 
“legislator humanus”[2,p.163]. Iată de ce locul central în lucrare 
autorul î-l atribuie legislatorului. Scoaterea legii de sub autoritatea 
bisericii şi punerea ei în slujba societăţii civile este un mare merit a 
lui Marsilio din Padova. Autorul operei „Apărătorul păcii” face 
distincţia dintre legea divină şi legea umană. Datorită legăturii între 
lege şi raţiune, tradiţia medievală respinge ideea unei legi injuste.  
Marsilio din Padova consideră însă, că nu raţiunea instituie legea, ci 
forţa coercitivă. De aceea, doar faptele interzise de legea umană pot fi 
pedepsite, iar legea divină în această lume nu este lege în sens juridic 
[2, p.161]. Filosoful, vorbind despre lege, introduce una din cele mai 
importante inovaţii conceptuale ale sale: în tradiţia gândirii politice şi 
juridice, întâlnită în dreptul roman şi apoi în Evul Mediu, în dreptul 
canonic, conceptul principal era cel al legii naturale, întărită de o 
origine divină. Gânditorul italian, în schimb, defineşte legea ca fiind 
un precept coercitiv legat de o pedeapsă sau o recompensă de atribuit 
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pe acest pământ, adică de o sancţiune ce uneşte conceptul de lege de 
cel de sancţiune şi de aplicabilitatea ei imediată. El restrânge 
noţiunea de lege numai la sfera umană, excluzând-o pe cea divină, 
caz mai degrabă unic decât rar în Evul Mediu. În realitate, legea 
divină are şi ea capacitate de a sancţiona, dar dă premii şi pedepse nu 
în viaţă de zi cu zi, ci, mai curând, în afara timpului, într-o lume 
supranaturală. Datoria de a institui legile, considerate de raţiunea 
umană drepte şi folositoare pentru comunitate, revine poporului, 
adică întregului corp de cetăţeni sau părţii sale precumpănitoare, aşa 
numita pars valentior. Această majoritate poate fi înţeleasă în sens 
cantitativ, dar mai ales și în special calitativ: e vorba de deţinătorii 
calităţilor cele mai bune. De aceea, sursa puterii este poporul, care 
poate hotărâ să încredinţeze sarcina guvernării unui principe înzestrat 
cu forţa capabilă să garanteze pacea, adică un principe care să fie 
apărător al păcii fondată pe respectul faţă de legi.  

Cugetând despre tipurile de legi, Marsilio clar delimitează două 
aspecte de concepere a lor – aspectul material și aspectul formal al 
legii [3]. Din punctul de vedere al interpretării aspectului material – 
legea definește lucrurile din perspectiva echității sau inechității, 
dreptății sau nedreptății. Altfel spus, sub aspect material, legea se 
prezintă ca ştiinţa sau doctrina dreptăţii şi a beneficiului civil. Sub 
aspect formal, ea reprezintă comanda coercitivă [2, p.161]. Legea în 
sens propriu al cuvântului este definită de Marsilio ca normă, ca 
indicație, ca regulă formulată de legislator și pentru încălcarea căreia 
sunt prevăzute și anumite tipuri de pedeapsă. Cu alte cuvinte, legea 
este un discurs sau o expresie care se naşte dintr-o anumită prudenţă 
sau din înţelegerea politică. Adică, o ordonanţă făcută din prudenţă 
politică în legătură cu lucrurile drepte sau avantajoase şi care are 
forţă coercitivă.   

Marsilio repetă de mai multe ori, că voința legislativă trebuie să 
aparțină întregii comunități sau părții celei mai merituoase, puternice 
și impunătoare a ei. Sursa întregii puteri politice şi a legii este 
poporul, printre drepturile căruia se numără şi acela de a-şi alege 
conducătorul, iar autoritatea supremă a bisericii în morală şi în 
doctrină ar trebui investită unui conciliu general reprezentativ al 
tuturor credincioşilor – popor şi clerici. Funcţia Bisericii şi a 
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preoţilor este, pur şi simplu, spirituală, care constă în a cunoaşte şi a 
învăţa ceea ce trebuie crezut, făcut sau evitat pentru a deţine sănătatea 
externă. În caz de divergenţe în aceste probleme de credinţă, 
autoritatea supremă este, după Marsilio, nu papa, ci conciliul, care 
simbolizează comunitatea creştinilor.  

Mai mult decât atât, Marsilio din Padova ca gânditor politic 
încearcă să democratizeze și administrarea funcțiilor eclesiastice prin 
intermediul acestui conciliu și să-l plaseze pe papa inferior acestui 
conciliu [ 1, p. 433; 4, p. 114.] Aceasta înseamnă, că funcţia 
spirituală nu legitimează conferirea unei puteri coercitive Bisericii şi 
papei: ei nu vor putea ameninţa cu pedepse temporal şi excomunicări. 
Aşadar, este nejustificată pretenţia papală de exercitare a puterii sale 
asupra împăratului şi a demnitarilor săi. Asemenea pretenţie nu poate 
să genereze decât o formă de conflict între Biserică şi puterea civilă, 
tulburând în mod periculos pacea. În realitate, atât membrii 
comunităţii civile, cât şi membrii clerului trebuie să fie supuşi legilor 
civile, nici mai mult, nici mai puţin, decât laicii. Nu este surprinzător 
faptul că tezele lui Marsilio au fost condamnate vehement de Biserică 
în 1327, pentru conţinutul lor exclusiv laic și eretic, iar filosoful a 
fost condamnat arderii pe rug. 

Filosoful Italian este convins, că guvernământul nu are origini 
supranaturale, ci provine în mod natural din nevoile celor guvernați 
prin alegerea conducătorului [2, p.161]. De fapt, aceste cugetări 
constituie analiza statului ca rezultat al contractului social și reflectă 
orientarea prioritar republicană a lucrării, iar autorul ei se impune ca 
primul promotor în istoria medievală a ideii provinienței statului prin 
contractual social. Substituirea suveranului de către popor în calitate 
de adevărată sursă a puterii; insistenţa în ceea ce priveşte toleranţa 
religioasă; reducerea clerului de la o ierarhie care domina viaţa 
oamenilor la un minister în serviciul acestora: toate acestea, expuse în 
cele mai mici detalii, constituie o profeţie aşa de îndrăzneaţă, ce nu 
are egal în istoria gândirii umane. 

În forma de guvernare pe care o descrie ca perfectă gânditorul 
padovean evidențiază ca esențială împărțirea puterilor în stat între 
puterea legislativă, executivă și judecătorească, precum și rolul 
indispensabil al societății civile în alegerea conducătorilor. 
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Conducătorul suprem – fie că este monarh sau preşedinte – are o 
putere limitată, care ajunge uneori să fie simbolică. Marsilio din 
Padova promovează ideea statului ca factor de menţinere a ordinii şi 
liniştii prin respectarea legii.  

Defensor pacis e prima carte care răstoarnă procedeul şi care 
consideră Biserica drept un oficiu al statului în toate problemele de 
interes pământesc. Defensor pacis e prima carte, în toată această 
lungă controversă, care neagă clerului orice autoritate de 
constrângere, spirituală sau temporală, directă sau indirectă. De 
aceea, trebuie să fie considerată ca o adevărată piatră de temelie, nu 
numai în istoria conflictului dintre Biserică şi Stat, dar şi în 
dezvoltarea globală a gândirii politice.  

Opera lui Padova “Defensor pacis” apare și în calitatea unui 
izvor spiritual principal al mișcării reformiste. Mai mult decât atât. 
Anume Marsilio și nu Machiavelli sau Wiclif, sau Erasmus a 
constituit fundamentul ideologic al Reformației anglicane [3]. 
Thomas Cromwel, ideologul principal al acestei mișcări și consilierul 
principal al lui Ghenrih al VIII-lea, cunoștea foarte bine opera lui 
Marsilio “Defensor pacis”, fiind și unul din inițiatorii traducerii în 
limba engleză și editării ei.    Trebuie să subliniem, că sentimentul 
antipapal al  lucrării se combină foarte reușit cu atmosfera  spirituală 
a Angliei epocii reformației, iar idealul priorității puterii laice peste 
cea sacerdotală exprimă și punctul de vedere al lui Crowel în intenția 
reflectată de ideea constituirii unui stat centralizat puternic. 

  În general, ideea lui Marsilio din Padova că puterea laică 
trebuie să controleze absolut tot ce ține de viața politică internă și 
externă a statului nu putea să nu placă lui Crowel. Adevărat, că unele 
constatări ale lui Padova totuși au fost concretizate la situația 
specifică Angliei de atunci. De exemplu, în traducerea engleză a fost 
exclus compartimentul despre pedepsirea de către popor a 
guvernatorului-despot. Mai mult ca atât, viziunile lui Marsilio din 
Padova erau departe de a fi absolutiste, cu toate că el admitea 
guvernarea unei singure persone în situații excepționale, văzând-o 
devotată poporului.  

Tractatul “Defensor pacis” de asemenea a influiențat evoluția de 
mai departe a teoriei social-politice. Marsilio din Padova a mers mult 
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mai departe de teoriile medievale, care dădeau prioritate sau 
papalității sau reeșeau din paralelismul puterii laice și sacerdotale. În 
opera sa politică Marsilio clar a demonstrat independența și 
autosuficiența puterii laice în rezolvarea tuturor problemelor interne. 
Arătând la rolul voinței comunității în definirea și respectarea legilor, 
el totodată a constituit fundamentul pentru teoria contractului social, 
iar diferențiind aspectul material și formal al legii a atras atenția 
asupra studiului real al procesului legislative. 

Odată cu reformatorii, s-a distrus definitiv însăşi ideea de putere 
politică a Bisericii şi a ierarhiei sale. Statul este marele câştigător al 
Reformei din secolul al XVI-lea: de acum înainte, el va deţine “cheile 
puterii”. În această perspectivă, doctrina lui Marsilio a însemnat mai 
mult decât o simplă presimţire a răsturnărilor de mai târziu. În ciuda 
caracterului ei puternic medieval, concepția politică a lui Marsilio din 
Padova a fost, după expresia reușită a lui Jeannine Quillet, o 
anticipaţie foarte îndrăzneaţă [4, p. 95] a filosofiei politice moderne. 
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Abstract: The furniture of the peasant house in its historical and 
artistic evolution, is part of our cultural heritage and deserves a more 
in-depth research, both of the few pieces preserved in peasant houses 
and museums, as well as in archives, and specialized literature. The 
incursions in the brief description of the furniture from the places of 
worship in its historical evolution allow us to connect with the 
peasant furniture. And the field research, carried out by us, on the 
entire territory of the Republic of Moldova, as well as the presence of 
peasant furniture in ethnographic museums in the country, allows us 
to have access to the few pieces of furniture preserved, from the late 
nineteenth century - first half XX, and which presents a material of 
vast artistic value. 

Keywords: furniture, traditional, peasant, evolution, woodworking, 
artistic value 

Mobilierul locuinței țărănești în evoluția sa istorică și artistică, 
face parte din patrimoniul nostru cultural și merită o cercetare mai 
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aprofundată, atât a pieselor puține păstrate în locuințele țărănești și în 
muzee, cât și în arhive, și literatura de specialitate. Acest studiu ne-ar 
permite o valorificare mai adecvată a pieselor de mobilier care au 
intrat în habitatul țăranilor, care fiind nu atât de numeroase la număr 
aveau o semnificație importantă din punct de vedere funcțional cât și 
artistic, cum ar fi lăzile de zestre și sofcele. Din păcate, din cauza 
materialului perisabil din care era construit mobilierul, majoritatea 
fiind din lemn, și atitudinii generațiilor ulterioare referitor la 
mobilierul învechit, odată cu evoluția și apariția a divertismentului 
larg ce o oferă piața de astăzi, a adus la dispariția parțială sau totală, 
în unele locuri, a acestuia. Aceasta ne o confirmă cercetările realizate 
de noi în teren, în ultimii ani, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

În pofida faptului că s-au făcut mai multe cercetări, de arheologi 
și istorici, de etnologi și cercetători în studiul artelor, cu privire la 
casele țărănești, delimitarea spațiului interior cât și a broderiilor, 
covoarelor și țesăturilor, care făceau parte din decorarea interiorului, 
cercetările cu privire la mobilierul țărănesc au fost abordate 
tangențial, și nu a devenit până acum obiect de studiu aparte, fapt ce a 
determinat actualitatea și importanța cercetării realizate de noi. 

Din cele mai vechi timpuri civilizația lemnului a fost dominantă. 
Lemnul era un material accesibil, cu proprietăți multiple, adaptate 
confecționării diferitor obiecte și satisfacerii necesităților vitale. În 
pofida faptului că nu avem vestigii a prelucrării lemnului de la 
începutul civilizației, din cauza materialului perisabil, realizarea 
artistică a obiectelor din alte materiale, care se prelucrau mult mai 
greu și au putut ajunge până în zilele noastre, ne permite să afirmăm, 
că obiectele din lemn, inclusiv și mobilierul era prezent pe parcursul 
său istoric. 

Încă din paleoliticul superior (35 mii-10 mii ani în urmă), în 
stațiunea de la Cosăuți, s-au depistat resturile unor locuințe de 
suprafață, de formă ovală sau circulară, ce adăposteau vetre de foc, de 
asemenea s-au găsit atelier de cioplire. Inventarul arheologic este 
alcătuit dintr-o cantitate imensă de piese de silex, foarte multe unelte. 
Apare interes pentru obiectele de artă şi de artă mobiliară, 
confecționate din fildeș de mamut și piatră, exemplu fiind pandantive, 
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figurine antropomorfe și zoomorfe, podoabele și obiectele de cult. [1, 
p.29]  

Iar în epoca neolitică (a doua jumătate a mil. VI a.Chr - începutul 
mileniului III a.Chr), datorită procesului de sedentarizare a 
comunităților umane, a permis perfecționarea metodelor de prelucrare 
a pieselor de os și piatră cât și confecționarea primelor vase de lut ars. 
Ceramica era ornamentată prin incizii în stil geometric. 

Un mare interes artistic și 
științific o reprezintă un complex de 
două statui, Gânditorul „și femeia 
lui” (3500-4000 a.Chr), descoperită 
la Cernavoda. Iar bine cunoscutul, 
„Gânditor” reprezintă un om așezat 
pe un scăunel, cu coatele sprijinite 
pe genunchi și capul în pumni. 
Scăunelul respectiv este decorat 
geometric cu piciorușe evidențiate, 
fiind o replică fidelă a scăunelelor 
de piatra și cele din lemn din 
perioada respectivă. Această 
statuetă este considerată o 
capodoperă a artei neolitice 
universale. [2, p.27]  

Colecțiile arheologice din epoca eneoliticului (sfârșitul 
mileniului V a.Chr - începutul mileniului III a.Chr), sunt cele mai 
reprezentative. Este epoca când pentru prima dată sunt confecționate 
piese din metal (cupru). Predomină uneltele executate din os și piatră. 
Iar elementele  artistice de pe vasele de ceramic a culturii Cucuteni-
Tripolii, cultura Bolgrad-Alden și a triburilor de păstori din stepele 
nord-pontice, oferă o varietatea de ornamente aplicate, decorate în 
tehnică incizată sau pictată. 

Epoca bronzului (începutul mileniul al III-lea - sfârșitul 
mileniului II a.Chr.), este constituită din trei etape, fiecare cu trăsături 
particulare ale culturilor arheologice care le alcătuiesc. În fondurile 
Muzeului Național de Istorie a Moldovei, se păstrează mai multe 

 

Fig.1. „Gânditorul”. 
Muzeul de Istorie Națională și 

Arheologie Constanța 
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piese cu valoare de unicat – topoare, pumnale, seceri, ace, vase, 
podoabe și piese votive. 

Prima perioadă a fierului, perioada Hallstattului Tracic, este 
importantă prin faptul că a pus bazele culturii geto-dacice care a 
existat în secolele VI-I a. Chr. Geții au avut așezări și cetăți fortificate 
cu valuri și șanțuri. Locuințele simple aveau pereții de lemn pe 
fundații de piatră. Din care mai reprezentative sunt – Trebujeni, 
Butuceni, Saharna Mare și Mică, Stolniceni, Mașcați. În epoca 
fierului, ca urmare a dezvoltării tehnologiei de extracție a minereului 
și a metalurgiei, s-au răspândit meșteșugarii specializați. Acest fapt ne 
permite să considerăm că prelucrarea artistică a lemnului s-a 
intensificat, odată cu diversificarea uneltelor și obiectelor 
confecționate din metal. [3]   

Cererea crescândă pentru obiecte confecționate din fier a sporit 
schimburile de mărfuri. Existența relațiilor şi întreținerea acestor 
contacte cultural-economice cu populația coloniilor nord-pontice 
grecești, începând cu mijlocul mileniului I a. Chr, se confirmă prin 
descoperirea în așezări și necropole a pieselor de import – amfore, 
vase de lux, podoabe de aur, ş.a. Ceea ce nu putea să nu influențeze 
locuitorii acestor ținuturi.   

Din arta traco-dacică prezintă interes, reprezentarea scaunului pe 
Rhytonul de la Poroina Mare (sec. IV - III a. Chr.) (Fig.2 a,b,c), care 
„are forma unui corn din argint, parțiala aurit, terminat în protomă de 
taur. Buza cornului, aurită, ușor răsfrântă în exterior este decorată de 
o bandă îngustă ornamentată cu linii oblice incizate şi un rând de ove 
duble cu un punct în interior. Pe gâtul recipientului este reprezentată, 
în tehnica repusajului, o scenă de cult înfățișând patru femei: două 
afrontate, așezate pe un scaun fără spătar, ținând fiecare într-o mână 
un rhyton, cu decor de nervuri dispuse în ove alungite, şi în alta o 
fială cu umbo, iar celelalte două, în picioare, cu mâna dreaptă 
ridicată.” [4]  



 
 

  142 

 

Fig.2a Fig.2b Fig.2c Fig.3 
 

 
Fig 2. a,b,c - Rhytonul de la Poroina Mare, Foto: Marius Amarie 
Fig.3. Coiful de la Coţofăneşti – detaliu, Foto: Marius Amarie 
http://www.capodopere2019.ro/rhytonul-de-la-poroina-mare.html, 

accesat 02.06.2020 
 
Din analogiile stilistice descrise de același autor evidențiem 

următoarele: „O scenă asemănătoare este redată și pe una dintre 
cnemidele din tezaurul de la Agighiol, în care un războinic șezând pe 
un scaun cu patru picioare, ține în mână un rhyton. De asemenea, pe 
obrăzarul drept al coifului din aur descoperit la Cucuteni-Băiceni 
(Fig.3), este reprezentat un războinic aşezat pe un scaun cu spătar, 
care ţine în mâna stângă un rhyton, iar în cea dreaptă o fială. Având în 
vedere analogiile stilistice și tehnica de execuție specific autohtonă, 
stângăcia artistului și chiar lipsa ideii de perspectivă în spațiu suntem 
îndreptățiți să considerăm că rhytonul de la Poroina Mare este un 
produs local al artei traco-getice, aflată la interferența influențelor 
grecești cu cele scitice, realizat într-o manieră indigenă și că datează 
din secolele IV - III a. Chr.” [4]   

Vestigii ce ne mărturisesc despre prelucrarea lemnului și 
aplicarea lui în construcție pot fi observate pe relieful Columnei lui 
Traian din Roma, înălțată în 113 d. Hr., în cinstea victoriei asupra 
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dacilor. Aici, printre altele, putem observa elementele decorative 
lucrate în lemn la frontoanele caselor, frize romboidale etc. ce ne 
mărturisesc despre o cultură deja formată a prelucrării lemnului. [5, 
p.10]  

Despre meșteșugul prelucrării lemnului, este descris de 
profesorul Gheorghe Postică în lucrarea sa „Civilizația medievală 
timpurie din spațiul pruto-nistrean (secolele V-XIII)”, în care 
demonstrează că în perioada medievală timpurie, populația băștinașă 
a atins un nivel relativ înalt în tehnologia lemnăritului, prin prezența 
în așezări a scândurilor, pregătirea cărora necesită cunoștințe și 
instrumente speciale.  De asemenea găsim că: „Lemnul avea cea mai 
mare întrebuințare în domeniul construcției – locuințe, dependințe, 
ateliere meșteșugărești, fântâni, garduri, fortificații etc., - pentru care 
erau preparate bârne de diferite dimensiuni, nuiele şi scânduri, 
atestate prin descoperiri de fragmente carbonizate sau prin amprente 
pe bucăți de lut ars. Lemnul era utilizat de cele mai deseori la 
edificarea locuințelor. Din bârne sau nuiele, erau construiți pereții, 
podurile și acoperișurile caselor. Pereții se construiau conform unor 
tehnici speciale, pe baza de furci sau „cunune” din bârne orizontale. 
Scândurile erau folosite în amenajarea interiorului caselor, la 
construcția de paturi, mese și scaune. Bârnele și scândurile erau 
prinse, de regulă cu ajutorul unor cepuri de lemn sau prin metoda 
retezării și prinderii capetelor în sistemul „cozii de rândunică”. În sec 
X-XIII, în unele așezări încep să fie utilizate cuie de fier și scoabe de 
fier.” [6, p.167]  

În baza săpăturilor arheologice din mai multe localități, cum ar fi 
Hansca, Molești, Rudi Echimăuți, Alcedar ş.a, au fost descoperite 
instrumente speciale pentru prelucrarea lemnului (topoare, tesle, 
răzuitoare, burghiuri, strunguri, dălți și cuțite) datate cu secolele V-
XIII. [6, p.167-168] Despre aceste instrumente, în afară de Gh. 
Postică, o confirmă mai mulți cercetători în acest domeniu, cum ar fi 
I. Tentiuc [7, p.115-116], G.B. Fiodorov [8, p.50] ş.a. 

Îndeletnicirile meșteșugărești purtau pecetea economiei naturale, 
de aceea ele aveau caracterul industriilor casnice, atât pe domeniile 
feudale cât și în gospodăriile țărănești. În veacul al XV-lea se constată 
un progres vizibil în principalele meserii, cum ar fi prelucrarea 
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metalelor, lemnului, pietrei, a pieilor, țesutul, olăritul, morăritul ş.a. 
Totuși, acestea nu vor evolua spre manufacturi decât mult mai târziu: 
producția manufacturieră va apare, în Transilvania, în secolul al XVI-
lea, iar în Muntenia și Moldova o sută de ani după aceea. [9, p.135-
136]  

 Dispariția numeroaselor obiecte lucrate în lemn limitează 
considerabil câmpul observațiilor asupra operelor sculpturale ale 
secolelor XIV-XV. Lucrările executate în piatră sânt aproape în 
întregime legate de edificiile religioase sau de cultul morților. [9, 
p.152] 

Secolul al XVI-lea a putut păstra mai multe opere de o reală 
valoare artistică executate în lemn. De cele mai multe ori, aici e vorba 
de decorarea edificiilor de cult, în special sunt ușile, stranele, jilțurile, 
iconostasele ş.a., care sunt bogat ornate și împodobite cu decor 
geometric sau floral, mai rar cu figuri animaliere sau antropomorfe. 
[5, p.11] Deosebit de relevante pentru arta lucrării lemnului sânt ușile 
bisericii de la mănăstirea Cotmeana și ușa bisericii de la mănăstirea 
Tazlău. Cea din urmă a fost lucrată în 1596 de către meșterul Cosma. 
În consonanță cu înclinația generală din acel moment spre somptuos 
și decorativ, opera acestui meșter foarte înzestrat îmbină în aceleași 
eforturi stiluri de proveniență gotică, renascentistă și orientală. [9, 
p.199] Pe lângă ornamentul geometric, sub forme de rozete și alte 
elemente decorative, este sculptat un element figurativ care ne 
prezintă stema Moldovei pe un scut încadrat de un patrulab. [5, p.11]   

Prin efortul obștilor monahale, la multe mănăstiri, între care și 
Voroneț, pe parcurs de secole au fost confecționate numeroase valori 
atât ecleziastice, cât și culturale. Dintre puținele relicve voronețene 
care prezintă pe deplin valoarea artistică a lemnului se cunosc:  

–  „JILŢ DOMNESC (Fig.4), numit „tronul Măriei Sale Ștefan 
cel Mare”, confecționat din lemn (2,22 x 70 x 87 cm), datat cu sec. 
XVI, după unii cercetători din vremea lui Petru Rareș. Este apreciat 
drept o valoroasă piesă de sculptură în lemn, relicvă de artă medievală 
cu elemente renascentiste. Jilțul este înfrumusețat cu elemente 
geometrice și vegetale, și foarte rar figurativ umane. Scaunul 
domnesc prezintă și unele porțiuni sculptate, ce înfățișează scene de 
vânătoare.” [10, p.64]  
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–  „Un alt JILŢ ARHIERESC (Fig.5), este plasat în naos, pe 
dreapta,  datat cu sec. XVI și considerat a fi al mitropolitului Grigorie 
Roșca. Jilțul este făcut din lemn de tisă, predominând culorile verde și 
roșu, părțile laterale – cu baluștri, cu sculptură simplă decorativă, cu 
motive geometrice, pe spătar are roza vânturilor, cu diametrul de 47 
cm, dedesubt sunt trei rânduri de baluștri de 10 cm înălțime, iar pe 
lateral – câte 4 rânduri de baluștri.” [10, p.65-66] 

– „Naosul bisericii este întregit pe dreapta și pe stânga de două 
strane, în care sunt montate perechi câte șase jilțuri (Fig.6), datate cu 
sec. XVI, Fiecare dintre cele 6 perechi de jilțuri reprezintă o sculptură 
în lemn de paltin (1,85 x 53 x 71 cm), vopsite, predominând culorile 
roșu, galben și albastru – policromat. Spătarele jilțurilor au două 
rânduri de baluștri de 14 cm înălțime, pe lateral câte trei rânduri de 
baluștri și sunt sculptați simplu, cu floare, și dedesubt motive 
geometrice. Lateralele exterioare ale jilțurilor au sculptură sub formă 
de vrejuri de floare și flori, pictate în roșu, albastru și ocru. Sub aspect 
artistic, aceste strane au o variație de motive decorative și fiecare 
porțiune a lor aduce ornamente de diferite stiluri ingenios îmbinate. 
Cercuri încrucișate, de tip bizantin, se suprapun în alte porțiuni unor 
ornamente gotice sau unor împletituri bizantine și orientale. 
Baghetele, în formă de popici și cu mici nasturi strunjiți, alternează cu 
motive traforate. Pe unele strane – motivul florii de mărgărită, înscris 
într-un cerc, frecvent și în fresce. Este o suprapunere peste motivul 
discului solar. Acest cerc sau rozacee, așezat în mijlocul spetezei, este 
înconjurat cu un joc de tulpini, cu câte un mic trifoi la vârfuri. În 
pronaos sunt plasate alte strane, de o factură mai rudimentară, pe care 
o inscripție le datează cu anul 1577.” [10, p.65]  

De asemenea la mănăstirea Voroneț se mai păstrează două cruci 
sculptate în lemn datate cu anii 1542 şi 1550. [10, p.65]  
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Fig.4. Jilţ 
domnesc 

(dupã 
restaurare), Voroneţ 

Fig.5. Jilţ 
arhieresc, de la 

Voroneţ 

Fig.6. Jilţuri din 
strana bisericii 

„Sf. Gheorghe”, 
Voroneţ 

 

Un interes deosebit o reprezintă și jilțurile domnești de la 
Moldovița și Probota. Primul este destul de somptuos, fiind decorat 
pe întreaga suprafață. De jur împrejur este dispus un ornament 
geometric cu împletituri și elemente de ajur. Speteaza înaltă este 
înfrumusețată cu o rozetă impunătoare care domină compoziția 
întregii construcții. Toate aceste componente formează un ritm bogat 
și o plasticitate expresivă ce vorbesc de un nivel înalt al măiestriei 
meșterului. Jilțul de la mănăstirea Probota, are aproximativ aceleași 
caracteristici stilistice, reprezentând la fel o valoare artistică. [5, p.11]  

Mobilierul artistic din reședințele domnești și din casele boierești 
din Moldova și Țara Românească care ar data din secolul al XVII-lea 
nu s-a păstrat. Totuşi putem urmări evaluarea prelucrării artistice a 
lemnului din lăcașurile de cult. “Articolul cel mai răspândit din 



 
 

  147 

această categorie este iconostasul. Din prima jumătate a secolului al 
XVII-lea datează iconostasele de la Buhalnița, Dobrovăţ, Rădeana, 
Vînători-Neamţ, Bistriţa-Vîlcea, Crasna-Gorj ş.a. Dar cele mai multe 
și mai reușite sânt din a doua jumătate a secolului și mai cu seamă din 
timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu, așa cum se poate vedea 
pe exemplul iconostaselor de la Filipeștii de Pădure (1688), 
Măgureni, Arnota și Hurez (1694), biserica domnească din Târgoviște 
(1697), biserica mănăstirii Polovragi (1699). Atât icoanele dispuse în 
câteva registre cât și grinzile dintre registre, împreună cu colonetele 
dintre icoane, sânt decorate cu deosebită finețe. Cele dintâi sânt 
pictate, celelalte două, adică grinzile și colonetele, sânt ornate cu 
reliefuri, vrejuri vegetale și reprezentări animaliere. Arta lucrării în 
lemn s-a manifestat din plin la executarea ușilor de la iconostase și de 
la intrarea în unele biserici. Cele de la iconostase au, de regulă, o 
ornamentică sofisticată, aparent supraîncărcată. Motivele aproape 
exclusive de ornare sânt vegetale și florale, dar ușile pot avea și un 
mic spațiu pictat. Ușile de la intrare sânt executate de asemenea cu 
elemente vegetale și florale, dar în relief plat, ceea ce le imprimă o 
anumită discreție și eleganță. Aceste elemente pot fi cuprinse în 
dreptunghiuri mai mari ori mai mici, întretăiate de linii sau, mai des, 
de grinzi împodobite în alt registru decât câmpul decorat.” [9, p.237]  

Pentru întregirea tabloului, ne vin în ajutor descrierile făcute de 
cronicari și călătorii străini. De exemplu, relatările făcute de Paul de 
Alepa (1637-1667), cuprinde mai multe descrieri de biserici și 
mănăstiri vizitate prin Țara Românească și Moldova. Printre ele 
găsim și descrierea jilțului din biserica mănăstirii Golia: „Jilțurile sunt 
lucrate cu o artă minunată, făcute din chiparos, lucrate la strung și 
sculptate ca o dantelă.” [11, p.40]. Un alt jilț descris este de la 
mănăstirea și biserica Galata: „În fața coloanei din dreapta este și 
jilțul aurit al răposatului domn, (reoferindu-se la Petru Șchiopul), cu 
un baldahin cu o cruce sus și doi vulturi de cele două părți. Deasupra 
capetelor lor sunt două coroane aurite în întregime cu foi de aur.” [11, 
p.51]   

Paul de Alepa ne oferă și o imagine a unui interior din casele din 
acele timpuri: „Înlăuntrul caselor sunt scaune de jur împrejur și o 
masă sprijinită la mijloc pe un picior ca în casele europenelor. În loc 
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de mobilier sunt numai covoare și covorașe atârnați pe pereți.” [11, 
p.27]  Din această descrierea putem concluziona că era un număr 
restrâns de piese de mobilier în locuințe. 

În sec. XVIII putem observa o varietate stilistică în prelucrarea 
artistică a lemnului, începând de la cel de factură orientală, în 
interiorul caselor înstărite și bogate. Multe articole, cum ar fi ușile 
bisericilor Cotroceni (1707), Antim (cca 1715), Stavropoleos, 
paraclisului de la Hurez, ale bisericilor monastice Surpatele și 
Tismana, sânt lucrări tipic brâncovenești prin efortul de a realiza o 
compoziție simplă cu un decor vegetal debordant. Ornamentația 
barocă, tot mai des este întâlnită la iconostase. Aceasta cerea o 
pregătire foarte bună a meșterilor care lucrau în lemn, fapt ce duce la 
apariția unor șantiere vestite în acea vreme, ca cele din București, 
Craiova, Brașov, Iași, Suceava etc. Printre cele mai frumoase 
iconostase din epocă se află cele din bisericile Bengeşti (jud. Gorj), 
Sf. Gheorghe a vechii mitropolii din Iași, Sărindar din Bucureşti, a 
schitului Balamuci (jud. Ilfov), a mănăstirii Antim, cel al catedralei 
din Blaj ş.a. În stil baroc sânt lucrate și multe piese de mobilier, cum 
sânt, de ex., jilțurile arhierești de la patriarhie, din muzeul Mogoșoaia, 
din bisericile Sf. Gheorghe din Iași, Sf. Ilie-Rahova (București) ş.a.  

De aceeași manieră sânt executate multe analoghioane și 
tetrapoduri. Puțin mai târziu apar primele semne de trecere la faza 
rococo, așa cum se poate vedea în bisericile Banu și Burdujeni-Târg 
sau în cele ale mănăstirilor Putna și Moldovița. Astfel prezența 
volutelor, scoicilor, liniilor sinuoase, abundența dantelărilor este un 
lucru obișnuit. [9, p.291]    

Una din cele mai vechi biserici de lemn din Basarabia este 
considerată Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din 
Petrușeni, care a fost construită la 1702. Biserica dată a fost un model 
elocvent de arhitectură de cult de factură populară, meșterii rurali 
urmând tradițiile vechii arhitecturi medievale a lemnului. Era 
compartimentată tradițional în naos, pronaos şi altar. [12, p.43]   

Despre amploarea folosirii lemnului în construcția bisericilor 
denotă faptul că în anul 1812 din 775 de biserici, câte au fost 
înregistrate în Basarabia, doar 40 erau de piatră, celelalte fiind de 
lemn. Dintre ele la începutul secolului XXI în spațiul nostru cultural 
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au rămas peste 80, ceea ce înseamnă că avem un patrimoniu destul de 
modest față de vechea tradiție și față de câte au păstrat țările 
învecinate. Doar 17 biserici dintre cele care au supraviețuit 
intemperiilor vremii datează din secolul al XVII-lea – prima jumătate 
a secolului al XIX-lea și sunt continuatoare ale vechilor tradiții 
seculare autohtone. Conform unor estimări de aproximare: de-a 
lungul a peste cinci secole de existență de la descălicarea țării din 
1359 în Moldova medievală cuprinsă de Nistru și crestele munților 
Carpați s-au construit și perindat în timp între 12-15 mii de exemplare 
de biserici realizate din bârne de lemn de stejar sau brad.  [13, p.78]    

La Muzeul de Stat de Arte Plastice din Chișinău se găsesc mai 
multe lucrări datate cu sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX. 
Acestea prezintă fie diferite detalii de iconostas, cadre de icoane, frize 
decorative, fie detalii de troițe cum ar fi Apostolul Ioan și chipul 
Maicii Domnului. Detaliile au decor expresiv, bine armonizat și 
atrăgător. [5, p.15]  

Spre sfârșitul sec. XIX, începe procesul declinului artei 
sculpturale, sfârșitul fiindu-i prevestit tocmai de delirul somptuos al 
formelor rafinate, care se face simțit mai ales în iconostase. 
Dominante devin principiile clasiciste. Sculptura este redusă, iar 
nivelul artistic devine mult mai scăzut. [5, p.11]   

În sec. XX, declinul în arta tradițională este resimțit și mai mult. 
Cum afirmă V. Malcoci, „Datorită unor noi modalități de a gândi 
plastic, paralel cu declinul artei religioase tradiționale, este favorizată 
apariția și evoluția sculpturii laice moderne.” [5, p.16]  

Privitor la interiorul țărănesc, găsim un material prețios realizat 
de Institutul de Cercetări Sociale al României: Regionala Chișinău, 
între anii 1939 – 1940, care reprezintă viața socială a basarabenilor 
din acel timp, iar studiul multilateral realizat în teren, în câteva sate 
reflectă și succint despre descrierile interioarelor din locuințele 
țărănești ce reprezintă un interes sporit în lucrarea de față. Astfel 
găsim în articolul realizat de profesorul Ioan Antonovici – unde 
menționează  ca „satul Copanca nu prezintă manifestări atât de bogate 
de artă plastică, așa cum se întâlnesc în alte sate basarabene... Casele 
cu două odăi și mai rar cu trei, sunt cele mai obișnuite.”  Iar despre 
mobilierul întâlnit în aceste case scrie ca: „Deosebirile de aspect ale 
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interioarelor diferitelor neamuri sunt neînsemnate. Aceiași mobilă 
sumară, mese, scaune, blidare, câte un bufet, mereu același pat de 
lemn sau de fier, cu cuvertură ornată cu chenar brodat, se întâlnesc 
peste tot. În pat două – trei teancuri de perne neutilizate, din cauza 
fețelor frumos brodate sau dantelate. Pe masa acoperită cu 
„stricătoare” (fața de masă) din două lățimi, stă câte un samovar, 
redus, de multe ori, la un rol decorativ.” Iar despre interiorul casei 
mari scrie că „... e nelipsit drăniţarul sau culmea – un băț suspendat, 
de cele două capete, cu sfori, de plafon. Pe acest băț – garderobă, stau 
înșirate toate broboadele, fustele, colanele şi alte obiecte de 
îmbrăcăminte festive ale femeilor.” [14, p.546]  

Incursiunile în descrierea succintă a mobilierului din lăcașele 
culte în evoluția s-a istorică ne permite să afirmăm, în lipsa 
materialului documentar despre mobilierul țărănesc, că prelucrarea 
lemnului și prezența lui în casele țărănești, chiar în număr limitat de 
piese, era inevitabilă. Iar cercetările de teren, realizate de noi, pe 
întreg teritoriul al R. Moldova, cât și prezența mobilierului țărănesc în 
muzeele etnografice din țară, ne permite să avem acces la puținele 
piese de mobilier păstrate, de la sf. sec. XIX – prima jumătate a 
sec.XX, și care ne prezintă un material de o vastă valoare artistică. 

În concluzie, putem spune că cercetarea făcută de noi are 
importanța de a valorifica piesele de mobilier, încă existente, cât şi 
restabilirea tabloului general cu privire la evoluția acestuia până la 
mijlocul sec. XX, din punct de vedere istoric, funcțional și artistic. 
Oferind un material prețios pentru meșterii populari, care depun efort 
pentru valorificarea și păstrarea patrimoniului cultural, pentru 
designerii de mobilier care încearcă să introducă elemente tradiționale 
în mobilierul modern, pentru istorici și etnografi care tind să prezinte 
habitatul țăranilor cât și pentru toți iubitorii de frumos sau interesați 
de acest subiect. 
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transcendente, Lucian Blaga și Mircea Eliade încearcă să readucă 
conștiința umană, permanent confruntată de o sete de cunoaștere și 
egocentrism, la regenerarea valorilor etico-morale care vor constitui 
o condiţie primordială a existenţei. Astfel, ambii filosofi valorifică 
„imaginile primordiale” circumscrise imaginarului colectiv care 
generează filiaţii ontofilosofice, susţinând impresia de „revenire” 
spirituală a umanității. Arhetipurile transcendente ale lui Blaga și 
Eliade oferă deschiderea către toleranță, echilibru social și accesul 
la universalitate. 

Cuvintele-cheie: arhetip, sacru, profan, Marele Anonim, cenzură 
transcendentă, imaginar colectiv. 

Arhetipul este în conexiune cu modurile de existentă, relaționare 
și comportament ale omului. El are consistență specifică numai 
conotat cu aspecte culturale, valorice și transcendente. Transcendența 
devine un element structural şi structurant al conştiinţei, reactualizată 
prin intermediul arhetipurilor care angajează total fiinţa, proiectând 
experienţa personală în impersonal. Perspectiva psihologiei, de unde 
provine termenul de arhetip, relevă interesul cercetării noastre din 
optica interiorizării lumii şi concordanţa acesteia cu sondarea 
angoaselor sau în descoperirea senzaţiilor ce sunt stratificate, ascunse, 
nebănuite de catre om și care şi-a deschis accesul de comunicare 
lăuntrică prin imaginarul simbolic. O trăsătură dominantă a 
imaginarului transcendent e cea de armonizare și echilibrare a 
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existenței umane. În cercetarea noastră ne propunem să depistăm 
principalele imagini transcendente-nucleu de esență arhetipală și 
analizarea lor în contexul filosofiei lui Blaga și Eliade. Manifestările 
ethosului de esență transcendentă, condensate în simboluri cu valoare 
existenţială, devin mai relevante în circumstanţe istorice/culturale 
cruciale, fapt ce dezvăluie valoarea lor primordiala. Arhetipologia lui 
Blaga și Eliade se pliază în investigarea unei imagini de ansamblu a 
omului arhaic cât și universal. Afinitatea structurală dintre cei doi 
filosofi este reliefată de viziunea asupra lumii, de temele de reflecție, 
de deschiderea omului către transcendență, creație, echilibru 
existențial. Atât Blaga cât și Eliade nu sunt preocupați de nume sau 
de forme, ci de idee. La Blaga, Marele Anonim este un principiu 
metafizic suprem, nenumit însă Dumnezeu, pentru a nu induce 
confuzia cu noţiunea strict delimitată teologic şi dogmatic, autorul 
preferând o denumire simbolică: „Să-l denumim simplu şi 
cumsecade: Marele Anonim”[1,p.449]. Filosoful Anton Dumitriu însă 
îi atribuie următoarele caracteristici Marelui Anonim: ,,Marele 
Anonim a lui Blaga este un baci mioritic ce cântă din caval unor oi ce 
pasc doar iarba indicată de Cenzura transcendentă”[2,p.235-236]. În 
Cenzura transcendentă, Lucian Blaga afirmă: „Din motive care ţin de 
domeniul echilibrului existenţial, Marele Anonim se apără pe sine şi 
toate misterele derivând din el, de aspiraţiile oricărei cunoaşteri 
individuale, creând între acestea şi misterele existenţiale o reţea de 
factori izolatori. Reţeaua izolatoare pusă – între misterele existenţiale 
şi cunoaşterea individuală – se manifestă în forma specială a unei 
,,cenzuri”. De vreme ce cenzura aceasta îşi are centrul izolator 
dincolo de orizontul nostru crono-spaţial, o numim ,,cenzură 
transcendentă”. Prin ea (...) se refuză cunoaşterii individuale orice 
cuprindere pozitiv-adecvată a misterelor existenţiale”[3,p.451]. 
Misterul nu poate fi revelat total, nu din cauza neputinţei subiectului 
cunoscător, ci fiindcă misterul nu se lasă revelat. Marele Anonim îşi 
apără misterele existenţei. Influenţa sa nu este un efort discontinuu, ci 
permanent. Se aplică asupra întregii cunoaşteri, în chip structural, în 
toate articulaţiile ei şi chiar preventiv, încât să nu se poată revela 
nimic. Nu există o cunoaştere totală, după cum nu există o revelare 
totală. Cuvântul ,,revelaţie” nu are în filosofia lui Blaga semnifcaţia 
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teologică ci reprezintă orice eventuală izbucnire sau arătare pură a 
unui mister existenţial.  

M.Eliade, însă, se concentrează asupra ipotezelor sale referitoare 
la simbolism datorită cărora speră să afle modalitățile prin care 
conștiința umană se eliberează de suferința cauzată de existența 
profană. În lucrarea Cosmologie și alchimie babiloniană, el 
precizează că într-o anumită zonă cerească, între zeul care o 
reprezintă — există relaţii magice, de „corespondenţă” şi „influenţă”. 
Eliade, referindu-se la funcția unificatoare a simbolismului religios, 
atrage atenția asupra logicii simbolurilor, care implică multivalența 
acestora, capacitatea lor de a revela în simultaneitate o multitudine de 
sensuri: ,,toate lucrurile participă la arhetipuri, toate au anumite 
virtuţi, magice prin ele însele sau prin participare. E destul ca un 
obiect neînsufleţit să aibă o anumită formă sau o anumită culoare — 
ca el să se trezească deodată cu nenumărate latenţe, cu virtuţi 
magice”[4,p.64]. Pentru omul arhaic, structurile arhetipale se 
petreceau firesc, armonizând fiecare existență cu ritmurile cosmice. În 
corelaţie cu această perspectivă este şi viziunea filosofului român 
Vasile Tonoiu care definește „ontologia arhaică” ca „o viziune asupra 
lumii şi a omului, care se constituie şi se exprimă în şi prin modalităţi 
proprii – mit, imagine şi simbol, rit... –, creaţii spirituale şi practic-
spirituale care codifică şi semnifică, în felul lor, marile tipuri de 
situaţii socio-umane şi existenţiale” [5,p.202].  

Mircea Eliade și Lucian Blaga analizează deseori arhetipurile şi 
simbolurile în conexiune cu altele opuse ca sens, dar elementele 
carora intră în relaţii riguros coerente, argumentând dificultatea unei 
delimitări clare. Prin configuratia sa, Eliade demonstrează că sacrul 
este etimologic construit prin negația unui termen preexistent care 
este profanul, dar această negație nu presupune eliminarea unui 
termen din acest cuplu metafizic, ci doar o organizare după un 
principiu centrifug, opus unui principiu centripet. Analizând, în 
special, lucrările publicate de Mircea Eliade, profesorul religiilor 
Thomas Altizer observă faptul că simbolismul paradoxal al 
coincidenței contrariilor pare să fie cel mai apropiat de sufletul lui 
Eliade [6,p.81-104]. Omul aspiră spre reintegrarea sa în Unitatea 
primordială: „Orice act religios, oricât ar fi de ,,primitiv” (ritual, 
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adorare, liturghie etc.), este o încercare de refacere a unității cosmice 
și de reintegrare a omului, pentru că în orice act religios se realizează 
un paradox; se împlinește coincidența contrariilor. Primitivul care se 
închină unei pietre sau unui arbore realizează, chiar în acest întunecat 
act religios al său, o coincidentia oppositorum; pentru că piatra sau 
arborele, în conștiința lui, devine Tot, rămânând în același timp parte; 
este un lucru sacru, rămânând, în același timp, un obiect oarecare în 
cosmos”[7,62-63]. M.Eliade subliniază faptul că prin această 
modalitate a sacrului se realizează acea misterioasă „venire laolalta” 
[8,p.70], despre care scria în Oceanografie. Pe tot parcursul activității 
sale, Eliade a căutat semnele autolimitării sacrului în profan în toate 
implicațiile umane. Sacrul și profanul exprimă conexiunea proxemică 
cu raportul bine și rău. Deosebirea dintre om și aprecierea condiției 
sale se manifestă nu numai în judecățile lor de valoare ci și în 
deosebirea dintre lucrurile bune pe care ei le consideră demne de 
urmărit, în ierarhia pe care o stabilesc între valorile de către toți 
recunoscute, ierarhie în privința căreia ei sunt deacord sau dezacord. 
Conform acestei interpretări, ,,omul face binele numai grație 
divinității, în vreme ce răul este consecința libertății lui greșit 
folosite”[9,p.75]. Nietzsche numește oamenii modernității în termenii 
de ,,spirite libere” care sunt ,,nivelatoare, sclavi elocvenți, scribi 
conțopiști în serviciul gustului democratic și a ideilor sale ,,moderne”, 
(...) dar care nu sunt liberi, (...) oameni ridicoli de superficialitate, 
îndeosebi în tendința prin care se reușește din plin așezarea adevărului 
de-a-ndoaselea!” [10,p.24]. Pentru Eliade homo religiosus este însetat 
de semnificații, de adevar, care i se prezintă sub haina sacrului sau a 
valorilor existențiale fundamentale. Pentru Nietzsche ,,de la început 
credința înseamnă jertfire: jertfirea întregii libertății, a orgoliului, a 
spiritului”[10,p.26]. Conform perspectivei religioase, libertatea 
omului presupune o sursa posibilă a răului și a păcatului. Nietzsche la 
fel considera: ,,dincolo de bine și de rău ca o formulă primejdioasă 
prin care ne punem cel puțin la adăpost de confuzii”[10,p.24]. 
Prezența categoriilor contrare implică universalitate. Din perspectiva 
lui Mircea Eliade, ele se prezintă nu doar în gândirea europeană, ci și 
în gândirea occidentală. Astfel suntem motivați să exemplificăm 
similaritățile între raporturile de opoziție, abordând conceptele 
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fundamentale din filosofia și cultura chineză, si anume, cuplul Yin 
(elementul întunecat) și Yang (elementul luminos). Doctorul și 
sculptorul Ioan Ladea, în cartea sa Yin si Yan. Modelul Lumii. 
Fragmente din Prolegomene la o acupunctura traditională, abordând 
raportul Yin-Yang, confirmă că ,,pentru a nu altera convingerea că 
diferențele sunt concurente, înțelepții Chinei antice au considerat că 
Yin și Yang-ul se luptă între ele, ceea ce îngăduie traducerea, dar nu 
ca contestații categorice. Aceasta se petrece în condiții patologice, dar 
și patologicul este o parte a naturii, (…) plenitudinea uneia dintre cele 
două stări se rezolvă prin trecerea în starea adversă care poate ilustra 
pentru un occidental noțiunea de paradox”[11,p.32-33]. La rândul 
său, Rudolf Otto, pentru început plasează sacrul în perspectiva 
opoziţiei dintre rational şi iraţional. Aspectele de ordinul raţionalităţii 
îşi găsesc legitimitatea numai prin raportarea la acel suport de factură 
iraţională, incapabil de a fi surprins în concept. În formulele creștine, 
nici eliberarea de vină și păcat ,,nu ar putea fi înfăptuită fără 
contribuția iraționalului”[12,p.49].  

Simbologia contrariilor la Blaga nu se suprapune ci, din contra, 
crează confruntări între două tendințe contrare: pe de o parte 
aspirațiile omului de a revela misterul şi măsurile de apărare luate de 
Marele Anonim în vederea salvării centralismului 
existențial”[13,p.436]. Sintaxa arhetipală a sacrului-profanului, 
Marelui Anonim-cenzurii transcendente, sunt varietății ale aceleiași 
tipologii – a unui principiu primordial. Acestea se caracterizează prin 
prezența unui logos organizator. Arhetipurile transcendente ale lui 
Blaga și Eliade nu permit amplificări nelimitate, ci în limita unei 
toleranțe care garantează coerența întregului univers. Depășirea 
acestei limite ar rezulta cu un haos existențial. În sens general, lumea 
contemporană suferă de o degradare a arhetipurilor, scenariilor 
spirituale. Este evident că epoca modernă, pozitivistă și logocentrică, 
mai este dominată de configurații arhetipale transcendente, doar ca 
omul actual explorează tot mai mult imaginarul anarhetipic, care 
implică structuri neintegrate într-un sens unic şi coerent. Din 
perspectiva lui Mircea Eliade, la fel ca din cea a lui Carl Gustav Jung, 
conţinuturile inconştientului, fiind rezultatul trăirilor legate de aspecte 
existenţiale ale strămoşului omului modern, adică ale lui homo 
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religiosus, acestea fac referire la aspecte religioase sau integrează 
imagini primordiale în mod simbolic. Omul areligios în totalitate, „în 
stare pură”, este foarte greu de găsit în realitate, chiar şi în cele mai 
desacralizate societăţi. Sacrul este, prin excelenţă, o piedică în calea 
libertăţii sale. Omul nu va deveni el însuşi decât atunci când va fi în 
întregime demistificat, şi nu va fi cu adevărat liber decât după ce va fi 
ucis pe ultimul zeu [14,p.116]. Omul modern refuză să admită 
dependenţa sa de puteri care sunt dincolo de controlul său, cum ar fi 
conţinuturile inconştientului. Dar, deşi omul doreşte să se creadă 
stăpânul propriului suflet (stăpân pe sine), atâta timp cât nu îşi poate 
controla propriile emoţii şi stări emoţionale sau conţinuturile 
inconştientului, cu siguranţă nu este propriul său stăpân, însă 
arhetipurile nu pot fi stăpânite pentru că ele sunt autonome [15,p.82-
83].  

Spre deosebire de M.Eliade, care va ilustra ulterior o viziune a 
rupturii ontologice prin desacralizarea lumii, L.Blaga va tinde 
constant să (re)instaureze un univers armonios prin încercările umane 
de a descoperi Marele Anonim prin actele de cunoaştere şi creaţie 
culturală. Re-sacralizarea lumii îşi revendică, astfel, o valoare 
ontologică, exprimând nostalgia fiinţei şi aspiraţia de a restitui 
armonia şi puritatea lumii. În consens, prezentăm teza lui Vasile 
Tonoiu care confirmă că „pentru omul religios revelaţia spaţiului 
sacru are o valoare existenţială”[5,p.336]. Confluenţele la nivelul 
structurii imaginarului stau, potrivit lui Lucian Blaga, „la baza aşa-
zisului sentiment spaţial specific al unei culturi sau al unui complex 
de creaţii spirituale, individuale ori colective” şi „poate dobândi rolul 
de factor determinant pentru structura stilistică a acestora” [16,p.163]. 
Deschiderea celor doi filosofi români spre „ontologia arhaică” 
(tăinuind un model fiinţial originar şi o spiritualitate organică), are o 
valoare compensativă, suplinind criza realului şi favorizând 
identificarea unor repere ontologice necesare pentru a institui un sens 
de a fi în lume a fiinţei. Astfel, arhetipalitatea celor doi filosofi 
români constituie fundamentul creaţiei și condiției umane, cele două 
cupluri opuse: Marele Anonim-cenzura transcendentă, sacru-profan, 
componentele fiind, la rândul lor, în relaţie de interdependenţă, 
devenind, prin urmare, un model arhetipal universal. Opțiunea 
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blagiană și eliadiană, deşi orientată spre revigorarea stratului arhaic al 
valorilor primare, revendică o valoare modernă, relevând, pe de o 
parte, „conştiinţa crizei moderne” a spiritualității și imaginarului 
religios, care decurge, aşa cum susţine Adrian Marino, „din 
recunoaşterea caracterului său polisemantic, profund ambiguu” 
[17,p.97-98], iar, pe de altă parte, tentativa de a depăşi „criza”, prin 
adoptarea, succesivă, a celor două atitudini complementare pe care le 
implică: „nostalgia” după modelele de gândire mitică şi „revolta” 
împotriva structurilor anarhetipale care are drept scop de a exclude 
din schema inconștientului structurile arhetipale primordiale și 
instaurarea altora, compatibile cu necesitățile omului societății la un 
moment dat. Este inevitabilă crearea unor alte noi modele originale, 
ele fiind mascate după structura arhaică și rezultatele monitorizate de 
actorii sociali ai acestor scenarii care de multe ori sunt incompatibile 
cu sistemul valoric modern.  

În concluzie, menţionăm că arhetipurile exprimă continuitatea 
devenirii umanului în dublul sens: cel al contemporaneităţii omului cu 
datele esenţiale ale structurii şi devenirii colective în care există, dar 
şi acel al actualizării structurilor simbolice, care îl preced. Omul 
modern refuză valorile referențiale care nu au semnificații în centrul 
construcţiei de sens. Recursul la valorile spirituale primordiale care 
au o altă semnificație și valoare decât cele utilitar-funcţionale sunt 
cele mai comune modalităţi de ,,reactualizare” a construcțiilor 
arhetipale după proiecția umanistă a lui Lucian Blaga și Mircea 
Eliade. 
 
Referințe: 
1. Blaga L., Cenzura transcendentă (Trilogia cunoașterii - vol. II), 
Iași, ed. Humanitas, 1998. 
2. Badescu I., Darie C., Dicționar de sociologie rurală. Concepte - 
Teme - Teorii, București, ed. Mica Valahie, 2011. 
3. Blaga L., Trilogia cunoașterii, București, ed. Humanitas, 2013. 
4. Eliade M., Cosmologie și alchimie babiloniană, Iași, ed. Moldova, 
1991. 
5. Tonoiu V., Ontologii arhaice în actualitate. Bucureşti, ed. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989. 



 
 

  159 

6. Thomas J. J. Altizer, Mircea Eliade and the Dialectic of the Sacred, 
The Westminster Press, Philadelphia, 1963. 
7. Eliade M., Mitul reintegrării, București, ed. Vremea, 1942. 
8. Eliade M., Oceanografie, București, ed. Humanitas, 1991. 
9. Corneliu M., Robert L., Orozontul sacru, Iași, ed. Polirom, 1998. 
10. Nietzsche F., Dincolo de bine și de rău, București, ed.Humanitas, 
2007. 
11. Ladea I., Yin și Yan. Modelul Lumii. Fragmente din Prolegomene 
la o acupunctură tradțională, București, ed. Arhetip  RS, 1996. 
12. Otto R., Sacrul, Cluj-Napoca, ed. Dacia, 2002. 
13. Blaga L., Trilogia cosmologică: Diferenţialele divine. Aspecte 
antropologice. Fiinţa istorică, Bucureşti, ed. Humanitas, 1997. 
14. Eliade M., Sacrul şi profanul, Bucureşti, Editura 
Humanitas,1995. 
15. Jung C .G., M-L von Franz, Approaching the unconscious, în: 
Man and his Symbols, Anchor Press, London, 1964. 
16. Blaga L., Trilogia culturii, Bucureşti, ed. Humanitas, 2011. 
17. Marino A., Dintr-un dicţionar de idei literare. Ediţie întocmită de 
Florina Ilis, Rodica Frenţiu, Cluj-Napoca, ed. Argonaut, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  160 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ A PROFESORILOR DIN  
ȘCOLILE GIMNAZIALE ÎN CONTEXTUL HIBRIDIZĂRII 

EDUCAȚIEI: PROGRAMUL DE INTERVENȚIE 
 

PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE 
GYMNAZIAL SCHOOLS IN THE CONTEXT OF 

HYBRIDIZATION OFR EDUCATION: THE 
INTERVENTION PROGRAM 

 
Vergina MOGOȘAN 

 
drd, ULIM,  

director Școala  gimnazială ”Prof. Nicolae Caranda”,  
Glogova, Gorj, România, 
v.mogosan@yahoo.com 

 
Adelina ȘTEFÂRȚA 

 
dr., conf. univ., ULIM 

adelinasmd@gmail.com 
 

Rezumat: Programul de intervenție a urmărit pe parcursul a 12 
ședințe, desfășurate la Școala Gimnazială ,,Prof Nicolae 
Caranda,,Glogova, Gorj, România, aprofundarea  cunoștințelor de 
dezvoltare personală a 20 de profesori de gimnaziu participanți care 
sunt interesați în îmbunătățirea competențelor psihosociale necesare 
în contextul hibridizării procesului de predare-învățare-evaluare al 
ultimilor ani. 

 
Cuvintele-cheie: profesori, școală, dezvoltare profesională, 
competențe, profil de formare, elev. 

 
Necesitatea includerii consiliere și dezvoltare personală (în 

continuare CDP) în curriculum școlar este evidențiată de direcțiile 
specificate de Rețeua European Lifelong Guidance Policy Network 
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(2007-2015) cu privire la importanța dezvoltării timpurii a 
competențelor de management al carierei (Career Management 
Skills), cât și de strategiile naționale și europene din domeniul 
sănătății și mediului, cum ar fi Strategia Națională de Sănătate 2014-
2020 care susține promovarea aspectelor socio-emoționale în cadrul 
activităților curriculare sau Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 
(2015).  

Programul de intervenție pe care îl propunem în cadrul cercetării 
de doctorat este realizat prin mai multe ședințe de dezvoltare 
personală care au fost desfășurate în perioada octombrie-decembrie 
2019 la Școala Gimnazială ,,Prof. Nicolae Caranda”, Glogova-Gorj. 
Au participat 20 de cadre didactice din această școală cu scopul de a-
și îmbunătăți competențele psihosociale necesare în contextul actual 
privitor la hibridizarea actului de predare- învățare-evaluare conform 
noilor programe școlare pentru gimnaziu intrate în vigoare în 2017.  
 

Nr. 1  
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală:   
Viziunea şi misiunea dezvoltării personale pentru profesia 

didactică.  
Scopul: Determinarea rolului dezvoltării personale în profesia 

didactică şi identificarea modelelor de implementare practică.   
Obiectivele: Actualizarea conceptului dezvoltare personală a 

cadrului didactic; Argumentarea ştiinţifică a elementelor constructive 
ale dezvoltării personale; Sintetizarea strategiilor de implementare 
practică a planului personal de dezvoltare personală; Analiza 
Formulei DP, a planului de dezvoltare personală.  

Conţinutul: Viziunea şi misiunea DP a CD; Elementele 
constructive ale conceptului DP; Modele de implementare practică; 
Plan personal de dezvoltare personală; Minighid de dezvoltare şi 
optimizare personală. 

Nr. ore: 6 ore 
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Nr. 2  
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală:  
Modalităţile de cunoaştere și autocunoaştere în dezvoltarea 

personală.  
Scopul: Determinarea modalităţilor de cunoaştere şi 

autocunoaştere în dezvoltarea personală.  
Obiectivele: Sistematizarea modalităţilor, metodelor de 

cunoaştere în dezvoltarea personală; Identificarea modalităţilor de 
cunoaştere personală din perspectiva eficacităţii individuale; 
Implementarea activităţilor practice de cunoaştere personală; 
Intervenţia activ- creativă prin tehnici individuale şi de grup. 

Conţinutul: Autocunoaşterea şi formele de manifestare; 
Modalităţi de cunoaştere personală; Forme de cunoaştere personală; 
Mecanisme practice de cunoaştere; Intervenţia activ - participativă în 
cunoaşterea personală prin tehnici creative.  

Nr.ore: 6 ore.  
 

Nr. 3  
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală:  
Declaraţia autovalorii.  
Scopul: Sistematizarea formelor de cunoaştere şi autocunoaştere 

personală.  
Obiectivele: Stabilirea contactelor interpersonale de deschidere, 

colaborare.  
Determinarea şi încurajarea formelor creative de prezentare; 

Argumentarea emoţiilor trăite în procesul de creaţie.  
Conţinutul: Blazonul personal, al echipei. Poezia Eu sunt. 

Tehnica Râul vieţii. Reflecţii asupra Minighidul de dezvoltare 
personală. Planul de dezvoltare  personală.  

Nr. ore: 3 ore.  
 

Nr. 4  
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală:  
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Condiţiile facilitatoare de creare a unui climat psihosocial 
favorabil în abordarea personală, organizaţională.  

Scopul: Conştientizare importanţei condiţiilor facilitatoare 
pentru climatul psihologic favorabil în dezvoltarea personală a 
cadrului didactic.   

Obiectivele: Identificarea structurii şi condiţiilor pentru crearea 
climatului psihosocial favorabil; Examinarea dimensiunii şi formelor 
de manifestare a climatulul psihosocial; Implementarea activităţilor 
ce stimulează condiţiile facilitatoare; Realizarea schimbului de 
experienţe.  

Conţinutul: Indicatorii condiţiilor facilitatoare pentru 
dezvoltarea personală; Zona de confort: ieşirea din zona de confort – 
calea către DP; Structura climatului psihosocial; Dimensiunile şi 
condiţiile de implementare în viaţa de zi cu zi a climatului favorabil.
 Nr. ore: 6 ore.  
 

Nr. 5  
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală:  
Comunicarea eficientă – un instrument al dezvoltării personale.

  
Scopul: Conştientizarea importanţei creării condiţiilor eficace 

comunicării asertive în profesia didactică. 
Obiectivele: Analiza structurală a comunicării asertive; 

Identificarea condiţiilor facilitatoare pentru crearea comunicării 
asertive; Examinarea dimensiunii şi formelor de manifestare ale 
comunicării eficace.  

Conţinutul: Efectul primelor impresii; Elementele 
comportamentale ale stilului asertiv; Modalităţi de implementare a 
metodei Recadrarea.Tehnici de evaluare a stilului de prezentare, a 
comunicării asertive. 

Nr.ore: 6 ore  
 

Nr. 6  
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală:  
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Mecanisme de reglare/autoreglare afectivă în procesul 
educaţional  

Scopul: Determinarea mecanismelor de reglare, autoreglare 
afectivă.  

Obiectivele: Identificarea componentelor reglării afective; 
Analiza componentelor inteligenţei emoţionale, inteligenţei 
spirituale; Structurarea unui program de sugestii pentru dezvoltarea 
afectiv-relaţională; Evaluarea maturităţii emoţionale prin probe 
psihologice, teste, în activităţi practice.  

Conţinutul: Corelaţia tridimensională  a reglajului afectiv. 
Competenţa interpersonală şi îmbunătăţirea ei prin prisma 
inteligenţelor. Inteligenţa emoţională  si mecanismele de identificare 
a ei. Profilul psihologic al persoanei inteligente emoţional. Tehnici de 
dezvoltare a afectivităţii echilibrate. 
Funcţiile adaptării şi necesităţile ei în corelaţia echilibrului afectiv. 
Contul Bancar Emotiv: depuneri importante pentru o viaţă de succes.
  Nr. ore: 3 ore.  
 

Nr. 7  
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală: 
Caleidoscopul reglării afective  
Scopul: Exersarea metodelor efective de eliberare a încordării 

interne.  
Obiectivele: Determinarea exerciţiilor ce permit echilibrul 

psihoemoţional; Stabilirea contactului emoţional cu cadrele 
didactice; Implicarea activă şi schimb de exerciţii, tehnici, metode 
utilizate în activitatea profesională, personală.  

Conţinutul: Exerciţii şi tehnici de echilibrare afectivă. Reflecții 
prin acrostih asupra regulilor generale de comunicare eficace, 
autoreglare afectivă.   

Nr. ore: 3 ore.   
 

Nr. 8  
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală:  



 
 

  165 

Motivarea și automotivarea în profesia didactică  
Scopul: Determinarea nevoilor individuale ale cadrelor didactice 

pentru motivarea în profesia didactică. 
Obiectivele: Identificarea nevoilor personale de motivareîn 

profesia didactică;Evaluarea/autoevaluarea motivaţiei în profesia 
didactică; Implementarea planului de motivare în profesia didactică.
  

Conţinutul: Competenţele pedagogice ale profesiei. Specificul 
activităţii didactice. Structura motivaţiei externe, interne. Ierarhia 
nevoilor individuale. Motivarea în profesia didactică. Principiile 
automotivării. Strategii de motivare. Principiile motivării în profesia 
didactică.  

Nr. ore: 6 ore.  
 

Nr. 9   
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală:  
Dezvoltarea autoeficacităţii cadrului didactic.  
Scopul: Dezvoltarea autoeficacităţii cadrului didactic prin 

însuşirea şi realizare programelor de dezvoltare 
Obiectivele: Elucidarea surselor şi efectelor dezvoltării 

personale; Identificarea dimensiunilor autocunoaşterii, 
autoeficacităţii, autoreglării; Analiza corelaţiei: comunicare 
eficientă– eficacitatea personală; Evaluarea/autoevaluarea 
indicatorilor dezvoltării personale.  

Conţinutul: Eficienţa personală– esenţa şi formele de 
manifestare. Dimensiunile şi însuşirile  autoeficacităţii. Modelul 
surselor şi efectelor judecăţilor autoeficacitătii. Aşteptările personale 
şi   autoeficacitatea. Eficacitatea personală şi probleme de adaptare. 
Diagnosticul autoeficacităţii prin teste corelative. Tehnici de 
autoevaluare a autoeficacităţii. Sugestii şi recomandări pentru crearea 
unui Cont al încrederii.  

Nr. ore: 6 ore.   
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Nr. 10  
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală:  
Motivaţia pentru succes prin atitudinea faţă de schimbare.  
Scopul: Determinarea factorilor ce conduc la motivaţia pentru 

succes prin atitudinea faţă de schimbare. 
Obiectivele: Elucidarea conceptului succes; Analiza procesului 

schimbare, schimbarea atitudinii; Stabilirea caracteristicilor unei 
activităţi de succes.  

Conţinutul: Elementele constructive ale succesului. Dezvoltarea 
atitudinii. Elementele constitutive ale schimbării atitudinale. Paşii 
acţionali ai motivaţiei către succes.  

Nr. ore: 6 ore.  
 

Nr. 11  
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală:  
Perspectivele viitorului.  
Scopul: Stabilirea unui traseu personal de dezvoltare.  
Obiectivele: Identificarea direcţiilor-cheie pentru succesul 

profesional; Ghidare după planul personal de dezvoltare personală; 
Monitorizarea planului timp de 1 an, de 3 ani, de 5 ani.  

Conţinutul: Jurnalul de succes. Eseul pedagogic.  
Nr. ore: 3 ore.  

 
Nr. 12  
Denumirea subiectului pentru şedinţele de training\ 

consiliere în dezvoltare personală: 
Reflecţii intrapersonale şi interpersonale privind programul DP a 

CD din perspectiva psihosocială.  
Scopul: Generalizarea şi sistematizarea reflecţiilor privind 

realizarea programului formativ.  
Obiectivele: Stabilirea opiniilor privind realizarea programului; 

Identificarea stărilor afective trăite în procesul formativ; Structurarea 
planurilor de viitor.  
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Conţinutul: Fişa de evaluare a programului. Activitate în grup 
prin metoda Evaluare în 4 cadrane.  

Nr. ore: 3 ore. 
 
În urma măsurărilor efectuate după participarea la ședințele de 

dezvoltare personală profesorii și-au îmbunătățit simțitor imaginea 
despre sine și despre rolul implicării lor în procesul educațional având 
în vedere pătrunderea tot mai accentuată a fenomenului hibridizării 
educației, alcătuindu-și fiecare un plan de dezvoltare personală pentru 
viitor. 

 

 

 

FABULA ÎN GRAFICA DE CARTE MOLDOVENEASCĂ 
(1945-2015) 

Victoria ROCACIUC 

doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător, 

Institutul Patrimoniului Cultural al MECC 

Adnotare: Cercetarea urmărește scopul valorificării și creării 
unui registru de ilustrații grafice ce ar contura și ar oferi o structură 
a subiectelor și principiilor de tratare plastică a fabulelor publicate 
pe parcursul evoluției artei graficii de carte moldovenești sovietice și 
post-sovietice. Acest studiu va oferi posibilitatea de cercetare mai 
amplă a creației grafice de carte reieșind din subiectul și genul 
literar abordat în plan ilustrativ. Sarcina respectivă dictează mai 
multe etape de aprofundare în analize și discuții științifice, inclusiv 
cele ce se referă la estetica și critica literară. Articolul de față 
reprezintă o introducere în studierea a principiilor de tratare 
artistică ale literaturii de acest gen narativ.  
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Cuvinte-cheie: grafică, carte, ilustrație, procedeu, tehnică, 
tendință, motiv, fabulă. 

Abstract: The research is focused on capitalizing on and 
creating a register of graphic illustrations that would outline and 
provide a structure of subjects and principles of plastic treatment of 
fables published during the evolution of Soviet and post-Soviet 
Moldovan book graphics art. This study will offer the possibility of 
more extensive research of graphic book creation based on the 
subject and literary genre approached in the illustrative plan. That 
task dictates several stages of in-depth analysis and scientific 
discussion, including those related to aesthetics and literary 
criticism. This article is an introduction to the study of the principles 
of artistic treatment of literature of this narrative genre. 

Keywords: graphics, book, illustration, process, technique, 
trend, motive, fable. 

Sursele documentare oferă diverse tratări și abordări analitice ale 
noțiunii de fabulă. Este cunoscut că fabula este: 1) succesiune a 
faptelor care compun acțiunea unei lucrări narative sau dramatice; 2) 
dramă; 3) succesiune de evenimente povestite într-un text narativ (în 
raport cu modul în care acestea sunt prezentate); 4) scurtă povestire 
alegorică, de obicei în versuri, în care autorul, prin procedeul 
personificării animalelor, a plantelor și a lucrurilor, satirizează 
mentalități și moravuri, enunțând învățătură morală. Totodată, 
fabula (lat. fabula „vorbire”, „poveste”) reprezintă o figură de stil 
narativă, și anume o scurtă narațiune la care participă, de regulă, 
animale personificate, introdusă într-o expunere, de obicei retorică, cu 
scopul justificării, pe temeiul analogiei (comparației), a unor 
argumente și îndemnuri; este o pildă inventată (fictivă) practicată și în 
antichitate (Aristotel) [1]. 

Fabula este opera epică de mică întindere, cu caracter satiric și 
moralizator, în care întâmplările sunt puse pe seama animalelor, 
obiectelor sau fenomenelor, care întruchipează anumite tipuri umane 
criticate de autor. Fabulele au întotdeauna o morală, explicită sau 
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implicită, din care cititorul primește anumite învățăminte. Actualul 
program de învățământ oferă idei legate de trăsăturile fabulei, 
precum: evidențierea principalelor figuri de stil utilizate în fabulă 
(personificarea și alegoria), evidențierea tipurilor umane satirizate de 
autor, sursele umorului, existența moralei (explicită sau implicită) și 
forme de argumentare sau planuri, spre exemplu:  1) date despre autor 
și opera sa;  2) definiția fabulei și morala textului; 3) concluzii. 
Punctul doi poate include mai multe subpuncte: 1) adaptarea definiției 
și a moralei la textul dat; 2) rezumatul fabulei; 3) caracterizarea 
personajelor și reliefarea tipurilor umane reprezentate de acestea; 4) 
evidențierea figurilor de stil centrale a textului, personificarea și 
alegoria; 5) modurile de expunere și rolul lor, 7) sursele umorului [2]. 
Fabula este o poveste cu tâlc, o istorioară moralistă, povestită în 
versuri, cu personaje necuvântătoare (adesea animale) ce critică 
moravurile societăţii, în general, sau defectele omeneşti, în particular. 
Alte caracteristici ale fabulei sunt: este compusă din naraţiune (un 
text epic, cu acţiune simplă, subiect, personaje, narator, cea mai 
folosită figură de stil fiind personificarea) şi morală uşor de înţeles, 
iar în plus – are un caracter educativ.  

În context, ne interesează și istoria fabulei, autorii reprezentativi, 
raportul și locul ei între poezia și proza. Dintre marii autori de fabule 
îi amintim pe: Esop, La Fontaine, George Ranetti, Fedru, Ivan Krîlov, 
Grigore Alexandrescu, Anton Pann, Alexandru (Alecu) Donici, 
Dimitrie Bolintineanu, Gheorghe Tăutu, Constantin D. Aricescu, 
Costache V. Carp. 

Jean de La Fontaine a fost un poet, dramaturg şi prozator francez 
ce s-a impus în literatura universală prin fabulele sale, publicate în 12 
cărţi, în perioada 1668-1694. Fiind inspirat de anticii Esop şi Fedru, 
precum şi de tradiţiile populare, şi înzestrat cu un talent deosebit, el a 
depăşit caracterul unilateral didactic al vechilor fabule, 
transformându-le în adevărate opere de artă. Caracterului de fabulă 
uneori sunt atribuite povestirile satirice scurte ale lui Ambrose Bierce.  

Ivan Krîlov este cel mai cunoscut fabulist rus. Fabulele sale 
ridiculizează conflictele morale ale epocii, în versuri libere, într-o 
limbă populară, adesea presărată cu proverbe şi zicători. Sunt 
remarcabile mai ales prin gama variată a ironiei şi satirei, limbajul 
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vioi şi pitoresc. Krîlov apare ca un inovator al fabulei ruse – el 
respinge regulile convenţionale ale clasicismului, înlătură morala 
seacă şi didacticistă cultivată de fabuliştii dinaintea lui. Astfel, 
ilustrațiile create de artiștii ruși au servit ca surse de inspirație sau 
sunt incadrabile în fenomenul artistic și ideile de prototip sau arhetip 
ale lui Carl Jung etc. [3].  

Fabula, ca specie clasică, este una din principalele manifestări 
satirice şi polemice din zona comicului în perioada de constituire a 
literaturii române moderne. Folosind investigarea laturilor morale, 
fabula fost preţuită şi gustată de publicul vremii. Scriitorii 
reprezentativi ai epocii abordează fabula, fie scriind câteva opere, fie 
dedicându-se în întregime speciei: Dimitrie Ţichindeal, Gheorghe 
Asachi, Constantin Stamati, Gheorghe Săulescu, Constantin Facca, 
Constantin Bălăcescu, Grigore Alexandrescu, Alecu Donici şi Anton 
Pann [4]. Mai sunt cunoscute și fabulele lui Ion Luca Caragiale, 
George Topârceanu etc. În opera fiecărui fabulist se pot identifica 
punctele literare de plecare, pentru că subiectele ce formează 
obiectivul criticii moralizatoare sunt limitate ca număr. Primele 
fabule ale lui Grigore Alexandrescu sunt prelucrări sau traduceri după 
La Fontaine şi Florian. Cel mai însemnat fabulist român, Grigore 
Alexandrescu (1814-1885) prelucrează prototipuri clasice folosite 
înaintea sa de La Fontaine, Florian, Voltaire şi Krîlov. Meritul său stă 
în maniera în care aceste teme sunt transferate, actualizate, adaptate la 
problemele vieţii sociale şi politice româneşti. Poetul îşi alege din 
regnul animal reprezentările cele mai potrivite, conform cu 
specificitatea morală atribuită, pentru a întruchipa trăsătura umană. 
Alecu Donici a fost un poet şi fabulist român-basarabean, care a 
tradus şi publicat o mulţime de creaţii ale clasicilor literaturii 
universale [5]. Clasificări și evoluția fabulei sunt studiate de mai 
mulți cercetători [6]. Librăriile și bibliotecile oferă o gamă largă de 
cărți cu fabule [7]. Am constatat că oamenii din domeniul filologic 
realizează lucrări teoretice, teze de licență etc. axate și pe analiza 
ilustrațiilor de fabule. Deci, e firesc să începem cercetări din direcții 
opuse, având subiecte și puncte comune de studiat. 

Scopul nostru este să pornim crearea unei baze de date de autori, 
ilustrații și titluri de cărți editate în spațiul nostru geografic ce se 
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referă la această tematică importantă în procesul didactic și formarea 
unei personalități armonios dezvoltate. Cercercetările deja întreprinse 
ne oferă posibilitatea să începem realizarea acestor sarcini.  Astfel, 
deja am reușit să studiem imagini de arhivă, o bună parte a colecțiilor 
muzeale și alte surse documentare care permit începutul unor 
cercetări ce presupun o continuare.   

Documentările în arhiva familiei artistului plastic Leonid 
Grigorașenco (Fig.3) au confirmat că în jurul anilor 1952, artistul a 
ilustrat fabulele lui Alexandru Donici [8]. Aceste ilustrații pot fi 
comparate cu cele ale graficienilor de carte ruși: A. M. Laptev (1944, 
1947) și V. A. Serov (1951) la fabulele lui I. Krîlov («Волк на 
псарне» sau „Lupul la coteț”, Fig.1), dar și cu cele ale lui Iacob 
Averbuh la aceeași fabulă. Cunoașterea perfectă a genului animalier,  
talentul artistului de a adăuga animalelor trăsăturile umane, gesturile 
și mimica absolut tipică oamenilor servește perceperii textelor 
fabulelor. 

Pentru ilustrațiile la fabulele lui I. Krîlov, în anul 1953 (Fig.2), în 
rândurile candidaților în membri UAP a intrat graficianul, ilustratorul 
și autorul de afișe Iacob Averbuh (1922-1998). Printre ilustraţiile lui 
Ioacob Averbuh [9] se remarcă cele la fabulele lui Krîlov (1953), 
desenul viu, liber și mult narativ le evidențiețiază față de celelalte 
lucrări ale artistului. Compoziția și racursiurile alese de artistul 
accentuează precizia nartivă, dar și demonstrează experiența artistului 
în domeniul afișului. În prezent, imaginile fotografice ale acestora se 
păstrează în Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica 
Moldova. Acelaşi profesionalism se va demonstra şi în desenele lui 
Ioachim Postolachi la fabulele lui Al. Donici. 

În anul 1970, graficianul Arii Sveatcenko a ilustrat fabulele lui 
Al. Donici (linogravură, Fig. 4) [10]. Artistul a fost distins cu 
diplomele de participare la concursurile republicane și unionale de 
artă a cărții. În interpretarea plastică a conținutului cărții, Arii 
Sveatcenko a tins să exprime stări, emoții și caractere psihologice ale 
personajelor, bazându-se pe simțul perfect al posibilităților de regie și 
scenografie în realizarea cadrului ilustrativ. Personajele create de 
artistul adesea sunt redate în acțiune, accentuând dinamismul 
evenimentelor din cadrul narativ. Precum a menționat criticul Raisa 
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Aculova, atenției și darului  pictorului se supun povești ale diferitor 
popoare ale lumii, fabule, povestiri ale autorilor moldoveni. 
„Ilustrațiile lui A. Sveatcenko se disting printr-un decorativism 
accentuat și expresivitate a culorilor. Linia desenului se îmbină reușit 
cu tușele coloristice”. În albumul «Мастера книжной графики 
Молдавии» editat în 1984 de G. Bosenco a fost incluse ilustrațiile lui 
Arii Sveatcenko la povestea populară moldovenească „Păcală și 
Tândală” (tuș, 1977) [11], o parte dintre care se păstrează și în 
colecțiile Muzeului Național de Artă al Moldovei și „Cocostârcul și 
vulpea” de G. Asachi (acuarelă, guașă, 1978, Fig. 6) [12]. Pentru 
ilustrarea acestor cărți artistul a căutat principiile expresive inedite. 
Concentrarea privirilor în combinație cu statismul simetric al figurilor 
personajelor din scene și imagini ale cărții „Cocostârcul și vulpea” de 
G. Asachi, în care vulpea servește pe cocostârcul la ea acasă se 
schimbă prin dinamizarea mișcărilor acestora când vulpea s-a 
indignat că a rămas flămândă stând în ospeție la cocostârcul. Pentru 
ilustrarea cărții „Cocostârcul și vulpea” de G. Asachi Arii Sveatcenko 
a fost distins cu diplomele de gradul II la Concursurile republican și 
unional de artă a cărții din 1978. Aceste ilustrații sunt remarcabile și 
prin caracterul asociativ al elementelor semantice și morfologice. 
Critica timpului a apreciat această lucrare drept una dintre cele mai 
izbutite creații ale graficianului. „Utilizarea unei game de culori ce ne 
amintește pe cea folosită de arta populară a covorului, costumului 
național, utilizarea unor elemente etnografice pentru zugrăvirea 
plastică a chipurilor și a anturajului lor contribuie la înzestrarea 
eroilor fabulei cu caractere naționale”, menționa Raisa Aculova [13].. 
Iar Boris Brânzei a scria că Vulpea și Cocostârcul încă din copilărie 
cunoscute de cititori sunt ca și cum din nou văzute de către artistul. 
Arii Sveatcenko a confirmat elocvent că  interpretarea grafică a 
fabulei cunoscute nu e deloc epuizată,  că subiectul popular conține în 
sine multe nuanțe noi inedite. 

Înţelepciunea „Fabulelor” lui Alexandru Donici (1988) din 
ilustrații (Fig. 5) lui Isai Cârmu comportă prezenţa elementelor 
ironice, groteşti, totodată, emanând căldura sufletească şi emoţională 
a relaţiilor între personaje. Psihologia relaţiilor este redată aici prin 
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abordarea genurilor portretist şi animalier. În cadrul ilustraţiilor, Isai 
Cârmu accentuează că oamenii şi animalele trăiesc emoţii identice. 

Fabulele semnate de Efim Tarlapan au fost ilustrate de graficienii 
Iuri Rumenațev și Mihail Bacinschi. Silistica și tehnica xilogravurii 
proprie ilustrațiilor lui Mihail Bacinschi poate fi analizată alături de 
creația în aceeași tehnică a lui Isai Cârmu. 

Asupra unor cărți pictorița Violeta Zabulica-Diordiev a lucrat 
împreună cu soțul ei Radu Diordiev: „Aventurile lui Oliver 
Twist”, „Bunicuța cu povești” (autor Constantin Dragomir), etc. De 
asemenea, în anul 2004, Violeta Zabulica-Diordiev a fost menționată 
cu premiul „Cea mai bună ilustrație de carte pentru lucrul la Fabulele 
lui Esop” [14]. 

Desigur, exemple de ilustrare a fabulelor de graficienii 
moldoveni sunt mult mai multe și merită o cercetare mai amplă, ținem 
să continuăm studierea subiectului abordat prin selecția și clasificarea 
acestora. Prilejul de analiză comparativă ne oferă și reproducerile de 
ilustrații ce însoțesc textul de față. Astfel, observăm legături directe 
înte abordările compoziționale din ilustrațiile de fabule și cele de 
basme sau povești ale diferitor popoare, create de graficienii diferiți. 
Avem prilejul să analizăm și trăsăturile psihologice cu care artiștii 
plastici au reușit să înzestreze pe eroii ilustrați.  
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Fig. 1. V. A. Serov. Ilustrație la fabula lui I. Krîlov «Волк на 

псарне» („Lupul la coteț”), 1951. 
 



 
 

  175 

 
Fig. 2. Iacob Averbuh. Ilustrație la fabula lui I. Krîlov «Волк на 

псарне», 1953. 

 
 
Fig. 3. Leonid Grigorașenco. Ilustrație la fabula lui Al. Donici, 1952. 
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Fig. 4. Arii Sveatcenko. Ilustrație la fabula „Măgarul și 
priveghetoarea” de Al. Donici, 1970-1971. 
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Fig. 5. Isai Cârmu. Coperta cărții „Fabule” de Al. Donici, 1988. 
 
 

 
 

Fig. 6. Arii Sveatcenko. Ilustrație la fabula „Cocostârcul și vulpea”  
de  G. Asachi, 1978. 
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ETICA ȘI SPECIALISTUL SECOLULUI XXI 
 

Viorelia LUNGU 
 

 dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei 
 

Adnotare: Fiind în prezenți în Societatea Cunoașterii unde 
Universitatea are un rol primordial în pregătirea specialistului în 
devenire, se insistă pe formarea competențelor necesare și 
asigurarea unei educații adecvate rigorilor timpului. Astăzi, suntem 
marcați de era tehnologiei care ne-a schimbat modul de viață, dar și 
constatăm faptul că, suntem „prinși” în problematica lumii 
contemporane (ecologică, ritmul accelerat al schimbării etc. ). 
Situația dată, confirmă necesitatea axării pe Etica profesională ca 
domeniu în pregătirea managerilor/inginerilor, pentru a înțelege că 
nu doar norma, ci și responsabilitatea este importantă, pentru a 
supravieţui ca civilizaţie, deoarece problemele reclamă recursul la 
etică şi morală. În concluzie, modelul de specialist pe care trebuie să-
l producă universitatea, este de a fi angajat într-o rapidă schimbare: 
de la un utilizator de cunoştinţe şi tehnici la un inovator, creator de 
noi tehnici,  aplicator de cunoştinţe dar și de comportament etic. Iar 
disciplinile socio-umane, educă specialistului în devenire faptul că, 
știința, dezvoltarea tehnicii etc., sunt pentru om – paradigmă 
universală și nu invers. 

 
Cuvinte cheie: etică, etică profesională etc. 
 
Misiunea universităţii, în Societatea Cunoaşterii, este de a 

transmite, a valorifica şi a produce cunoştinţe, în scopul adaptării la 
cerințele și provocările actuale ale societății, formând competențele 
necesare, promovând calitatea.  

Confirmarea celor spuse pot fi identificate în Strategia de 
dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” din 
Republica Moldova [1] ce evidențiază că, educația are un rol 
primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi 
edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. 
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Rezultatul acestor acțiuni este remarcat de prof. dr., ing. A. 
Hadăr [2], când afirmă că, trebuie să pornim de la principiul potrivit 
căruia, educaţia este forţa motrice a creşterii economice, a ridicării 
standardului de viaţă şi a bunăstării sociale.  

Iar, Dorogan V., și Todos P. consideră că, obligaţiunea supremă 
a societăţii faţă de tineri este asigurarea unei educaţii adecvate 
rigorilor timpului [3, p.11]. 

Prezentul determină faptul că, „epoca noastră este una a 
postdatoriei, în care oamenii recunosc nevoia unei etici minimale, a 
unei datorii slabe, și norme liberale, pluraliste, pragmatice, care să 
facă posibilă existenţa societăţii postmoderne. Ceea ce se invocă, 
după cum susține C. Lazări, este nu norma, ci responsabilitatea 
necesară [4, p.97 ], fapt ce confirmă importanța axării pe Etica 
profesională ca domeniu în pregătirea managerilor/inginerilor. 

În opinia lui Polin, etica, în sensul cel mai larg, se prezintă mai 
întâi ca un ansamblu de semnificaţii şi de valori destinate a descrie, a 
înţelege, a defini acţiunea omului prin care el se impune şi se situează 
în libertatea sa, în raport cu ceilalţi oameni şi cu lumea [5, p.101] 

F. Paulsen definește etica ca ştiinţa valorilor care dau vieţii 
valoare absolută, a normelor şi puterilor voinţei şi acţiunii, pe care se 
sprijină realizarea acestora [apud 6, p.139]. Orice teorie completă a 
vieţii morale cuprinde, atât o teorie a valorilor, cât şi o deontologie [7, 
p.139]. 

Etica este considerată ştiinţă a comportamentului, moravurilor; 
studiu teoretic al principiilor care guvernează problemele practice, 
ansamblul regulilor de conduită acceptate de către o comunitate 
anumită, reguli care sunt fundamentate pe distincţia dintre bine şi rău 
[8,  p.9]. 

Etica profesională ca domeniu al cunoaşterii ştiinţifice/filosofice, 
actualizează şi valorifică dimensiunea profesională/pragmatică a 
eticii. [9, p.97 ], 

Etica, Etica profesională şi deontologia inginerului – sunt 
domenii ale investigaţiei ştiinţifice, sunt cursuri universitare, axate pe 
comportamentul persoanei, conducătorului, cetăţeanului, managerului 
[10, p.12]  
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L. Roșca menționează că geneza eticii profesionale poate fi 
reflectată prin analiza corelatului normelor şi cerinţelor morale cu 
diviziunea muncii, cu diversificarea activităţii social-utile a omului. 
[11, p.13] 

Etica, comportamentul moral este o necesitate evidentă, fapt 
accentuat de Andre Malraux și G. Lipovetsky, când susțin: că 
pretutindeni revitalizarea valorilor şi spiritul de responsabilitate sunt 
invocate ca imperativul numărul unu al epocii noastre, sfera eticii a 
devenit oglinda privilegiată în care se descifrează noul spirit al 
timpului, secolul XXI va fi moral/etic sau nu va fi deloc [ apud 12 , 
p.4], concretizând faptul că nu vom supravieţui ca civilizaţie.  

Din cele menționate mai sus, se conturează o dilema: progresul 
tehnico-ştiințific are aspect doar positiv sau și negativ? Sau: suntem 
beneficiari sau victime?  

 Progresul tehnico-ştiințific se definește ca fiind punerea în 
aplicare a tuturor cuceririlor ştiințifice şi tehnice care au la bază 
cercetarea, dezvoltarea, creativitatea şi inovarea, în scopul ridicării 
nivelului tehnic, al dezvoltării proceselor tehnologice, a eficientizării 
proceselor de muncă [13].  

Beneficierea de noi sisteme de comunicare, perfecționarea 
mijloacelor de muncă, a tehnologiei de producție, de transport, s-a 
făcut posibilă datorită ingineriei, a noilor tehnologii care ne 
remodelează spectaculos viața.  

Schimbarea inevitabilă care ne-o aduce acest proces tehnologic, 
scoate în evidență aspectele Pozitive ale Progresului Tehnico-
Ştiințific, dintre care reliefăm următoarele directii:  

‐ Progresele tehnologice au ajutat companiile şi organizațiile să 
economisească timp şi costuri de producție, prin internet rapid. În 
trecut, numai companii mari isi puteau permite accesul la Mass-
Media pentru  publicitate, ajungând la o piață țintă mai rapid. Astăzi, 
cu ajutorul tehnologiilor avansate, o organizație mică poate utiliza 
cele mai avansate instrumente de marketing pe internet cu un buget 
mic. 

‐ Rețele sociale. Tehnologia modernă a făcut simplă socializarea. 
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‐ Comfortul personal. Noua tehnologie arhitecturală a 
îmbunătățit tipurile de locuințe pe care le construim astfel, existența 
inovațiilor ne ușurează viața. 

‐ Progresul tehnologic în medicină şi îngrijirea sănătății, duce la 
prelungirea speranței şi a duratei de viața a omului. Astfel, prin 
avansul tehnologic, profilul molecular specific al unui pacient va 
dicta tratamentul acestuia, iar acesta va beneficia de medicamentul 
potrivit, la momentul potrivit [14].  

‐ Tehnologia modernă de transport face foarte uşoară deplasarea 
pe distanțe lungi și în un timp rapid. 

Conştıentızăm însă că suntem în acelaşi timp şi victimile ale 
acestei dezvoltări. Ca aspecte negative ale Progresului Tehnico-
Ştiințific evidențiem:  

-  Datorită supraîncărcării de informație, managementul timpul 
este evident,  anumite medicamente cu aceleași componente 
contrafacute, ca modalitate de plagiere, radiație în urma utilizării 
excesive a tehnologiilor - afectează grav sănătatea omului şi conduce 
la boli majore.  

-  Impactul asupra omenirii, dependența de noile tehnologii. 
Omul nu mai are nevoie să gândească, nu mai face calculul mental şi 
nu-şi mai dezvoltă memoria. Izolarea socială este în creştere, oamenii 
petrec mai mult timp jucând jocuri video, neglijând viața lor reală.  

- Consecințe asupra mediului. Poluarea excesiva şi defrişarea; 
afectarea florei şi faunei prin urbanizarea excesivă au pus o presiune 
asupra resurselor pământului. Pentru a avea o dezvoltare durabilă, 
resursele trebuie să fie conservate în beneficiul generațiilor viitoare. 

- Impact asupra pieții muncii. Tehnologia modernă a înlocuit 
multe locuri de muncă. Exemplu: multe firme de ambalare şi-au 
robotizat liniile de producție pentru a creşte producția şi eficiența. 
Omul devine ineficient.  

Erich Fromm în cartea „Anatomia distructivității umane” 
abordează problema globală a distructivității din perspectiva 
agresivității și vine cu diferite exemple a utilizării tehnologiilor în 
distrudrea umanității (arme, scaune electrice etc. ) [15] 

În acest sens, Skinner examinează motivele pentru construirea 
bombei, camerei de gazare, cau scaunul electric, direct legată de 
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tehnicizarea distruderii odată cu înlăturarea implicării afective 
complete. Ajungându-se la concluzia că fiecare folosește mașina 
pentru scopurile programate- prin urmare, aparent raționale. [apud 16] 

În continuare, autorul se întreabă dacă aceste considerații, 
referitoare la natura tehnică a distructivității moderne la scară largă, 
ar duce la faptul că omul tehnic contemporan nu este motivat de 
distrugere. [17] 

Dacă pe de o parte, progresul tehnico-ştiințific reprezintă pârghia 
esențială pentru ridicarea nivelului economic al fiecărei națiuni şi 
influențează hotărâtor adaptarea întreprinderilor dintr-o țară la 
modificările care au loc pe plan mondial. Pe de altă parte, se 
evidențiază un efect negativ asupra omenirii din mai multe 
perspective, dar mai grav este ruptura de comunicare reală și axarea 
pe cea virtuală, deficiențe în dezvoltarea proceselor psihice cognitive, 
inteligență emotională scăzută etc.  

Observăm tot mai mult evidența problemelor contemporane [18, 
pp.9-11] ce dovedesc faptul că, atât tehnicizarea cât și a felului cum 
este utilizată, duce la autodistrugere.  

În epoca noastră tehnologia, având ca instrument mașina, a 
depășit măsurile suportabile pentru om. Și deși pare că omul 
stăpânește lumea prin mașini, susține E. Fromm, în realitate este 
stăpânit împreună cu lumea, de mașini și de logica mecanicistă. 
Mecanicismul a devenit o tumoare care amenință nu doar civilizatia 
din care a provenit, ci și omenirea care a creat-o. Precum tumoarea 
care apare în organism, se dezvoltă pe seama acestuia, până când îl 
epuizează și îl distruge, tot astfel și mecanicismul duce omul și 
civilizatia lui la distrugere și disparitie. [19] 

De regulă se remarcă faptul că, pentru refacerea unui mai bun 
echilibru cultural, pe lângă progresul tehnologic este nevoie și de 
progresul moral. Dar cand omul se mișcă egocentric, progresul moral 
este subminat. [20] 

De aceea, este  firesc ca studenţii să cunoască, să fie pregătiți și 
să aplice în practică comportamentul etic și responsabilitata socială, 
prin procesul de învățare universitar, unde cursurile trebuie să 
reprezinte tipuri de valori transdisciplinare cu un accent pe 
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umanizare, fapt ce va asigura înţelegerea și soluționarea problemelor 
contemporane. 

În acest sens, este important comportamentul etic, gândirea 
filosofică asupra vieții, ce a devenit o cerinţă incisivă şi universală 
pentru supravieţuirea omenirii.  

Dacă admitem că lumea în care trăim are o problemă politică, ori 
o problemă ecologică, sau o problemă de securitate mondială, etc., 
putem conchide - soluţionarea tuturor acestor probleme depinde de 
modul în care este percepută şi rezolvată problema morală, promovată 
intens încă de filosofii antici.  

Misiunea de baza a oamenilor de ştiință în proiectarea de noi 
tehnologii, este de a aplica cunoştințele într-un mod care să păstreze 
universul în care trăieşte. Iar educaţia, are menirea să contribuie la 
educarea unei personalităţi apte de a prevedea pentru a preveni, de a 
declanşa schimbarea pozitivă atât la nivelul propriului eu, cât şi în 
afara sa [21, p.27]. Aceasta poate fi concepută ca o reconstrucţie 
permanentă a existenţei şi experienţei viitoare, ceea ce îl face pe omul 
mileniului III să corespundă, la un nivel superior expectanţelor 
sociale de înnoire şi îmbogăţire culturală, dar şi capabil a soluţiona 
problemele contemporane.  

Analiza dezavantajelor şi a avantajelor progresului tehnologic 
este importantă pentru a putea alege o variantă care să nu ne afecteze 
viitorul. Omul trebuie să controleze tehnologia şi nu tehnologia pe 
om. Dar pentru aceasta este nevoie de responsabilitate, să gândească 
asupra beneficiile pe termen scurt şi implicațiile pe termen lung ale 
fiecărei acțiuni umane. 

În esență, tehnologia va avea întotdeauna aspecte pozitive cât şi 
negative, deoarece depinde de ce se utilizeaza tehnologia şi cine o 
foloseşte. De aceea, este necesar să îmbunătăţim morala în 
instituțiile de învățământ și ulterior pe piața muncii, prin a oferi 
modele pozitive, prin care tineretul şi întreaga societate să-şi 
consolideze credinţa că prin educaţie, efort, muncă, creativitate, 
corectitudine, fiecare se realizează în planul aspiraţiilor sale şi 
contribuie la dezvoltarea ţării pe coordonatele unei perspective 
clar definite. 



 
 

  184 

De aceea, modelul de specialist pe care trebuie să-l producă 
universitatea, este de a fi angajat într-o rapidă schimbare: de la un 
utilizator de cunoştinţe şi tehnici la un inovator, creator de noi tehnici,  
aplicator de cunoştinţe dar și comportament etic. De aici şi noile 
cerinţe faţă de procesul de formare. 

C. Lazari [22, p.96] confirmă faptul că conţinutul reînnoit al 
Strategiei Lisabona, concretizat în Parteneriatul pentru creştere şi 
dezvoltare 2005, prevede o mutare a accentului  de la indicatorii 
cantitativi ai creşterii economice spre relevarea rolului şi importanţei 
indicatorilor sociali ai dezvoltării şi ai impactului acestora în 
asigurarea echilibrului şi liniştii în societăţile europene, a 
modernizării sistemului social european. 

În concluzie, atât problemele mari cât şi cele mici reclamă, în 
mod obligatoriu, recursul la etică şi morală, fapt promovat de 
Consiliul UE încă din 1999 [23, p.4], iar inginerul, datorită 
inteligenței artificiale,, pentru a fi de succes și performant este nevoie 
de a deține competențe ca: etica, inteligența emoțională și inteligență 
socială. Argumentele prezentate mai sus dovedesc faptul că prin 
disciplinile socio-umane, educă specialistului în devenire faptul că 
știința, dezvoltarea tehnicii etc sunt pentru om – paradigmă 
universală și nu invers. 
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FORMAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ LA CLASELE ALOLINGVE. 

ПОДГОТОВКА КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ 
НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ В РУССКИЯЗЫЧНЫХ 

ШКОЛАХ. 
 

Aliona SIMION  
 

profesor, Liceul Evrica, Chișinău 
 

Adnotare. Chiar dacă procesul comunicării este unul larg răspândit 
și foarte studiat, utilitatea lui în clasele alolingve este de un real 
folos. Dezvoltarea abilităților de comunicare deopotrivă la copii cât 
și la cadrele didactice ușurează nu doar procesul de asimilare al 
informației ci și poate atrage ca un magnet spre înțelegerea culturii 
majoritare, ieșirea din izolare și apropierea spre o bună comuniune. 
Înțelegerea nevoilor copilului, empatia, exemplul personal și 
înțelegerea situației social-culturale, atragerea prin povești și jocuri 
facilitează armonia dintre cei doi actori în acest minunat proces 
numit predare. 
 
Аннотация.  Даже если процесс общения широко 
распространен и хорошо изучен, его полезность на уроках 
иностранного языка имеет реальное применение. Развитие 
коммуникативных навыков как у детей, так и у учителей 
облегчает не только процесс усвоения информации, но и 
привлекает в качестве магнита понимание культуры 
большинства, выхода из изоляции и подхода к хорошему 
общению. Понимание потребностей ребенка, сочувствие, 
личный пример и понимание социокультурной ситуации, 
привлечение историй и игр способствуют гармонии между 
двумя участниками в этом замечательном процессе, 
называемом обучением. 
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Cuvinte cheie: comunicare, formarea abilităților de comunicare, 
alolingvi, limba română. 

 
Ключевые слова: общение, обучение навыкам общения, 

румынский язык, русскиязычных школах. 
 
Dacă ne întrebăm ce este comunicarea și facem o  simplă analiză 

vom aduna mai mult de o sută de definiţii date acestui concept. Omul 
nu trăieşte şi nu acţionează de unul singur. El este membru al 
societăţii umane şi comunică permanent cu alţi oameni. Aproape 
fiecare de domeniu de activitate are la bază procese importante de 
comunicare; fără comunicare nu putem transmite informații, nu ne 
putem orienta, nu ne putem dezvolta, dar mai mult decât atât nu 
putem funcționa ca oameni, ca personalităţi. Comunicarea este unul 
din genurile de bază ale activităţii umane. Activitatea de comunicare 
se efectuează direct în timp ce facem schimb de gânduri  şi 
sentimente cu ceilalţi oameni sau stabilim cu dânşii relaţii reciproce. 
Termenul comunicare este întradevăr enigmatic şi complex, 
comunicarea este ceva pe care noi toţi o practicăm şi totuşi este o 
noţiune atât de vastă şi destul de greu de definit. Virginia Satir în 
cartea lui Nemţeanu Costin ,, Comunicare sau înstrăinare, cum 
comunicăm?” (1987) argumentează:,, Înţeleg comunicarea ca pe o 
umbrelă uriaşă care acoperă şi influenţează tot ceea ce se întâmplă 
între fiinţele umane. Odată ce fiinţa umană a sosit pe pământ, 
comunicarea este cel mai important factor şi singurul care determină 
ce fel de relaţii realizează ea cu alţii ş ice se întâmplă cu ea în lume.”  

Stabilirea unei comunicări este preponderent determinată de 
acoperirea aşteptărilor de către surse şi de abilitatea acestora de a 
convinge iar misiunea este și mai grea atunci când în fața noastră 
avem un contingent cu totul special copii. Acceptarea comunicării cu 
copii alolingvi nu este doar un simplu act pedagogic sau un act lipsit 
de responsabilitate aşa cum s-ar părea la prima vedere. Nu putem nici 
să-l asemănăm cu predarea unei limbi străine și nu este cum ar putea 
crede unii o îmbinare de stiluri de predare și metode între limba 
majorității și o limbă stăină. Comunicarea cu copii alolingvi 
presupune mai întâi o bună cunoaşterea a lor, a limbajului acestora, a 
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culturii din care fac parte, a obiceiurilor și tradițiilor din acea 
comunitate apoi a nevoilor şi intereselor lor. În absenţa acestor 
elemente acceptul poate fi echivalent cu imposibilitatea transmiterii 
adecvate a informaţiei și cu interpretarea eronată a acestora. Cuvîntul, 
comunicarea este importantă şi plină de semnificații însă cel care 
produce comunicarea precum și cel ce o primește  sunt  oameni cu 
temperamentul şi caractere puternice  ambii cu personalitățile lor și cu 
un mod unic de a percepe realitatea înconjurătoare.  

Cazul Republicii Moldova din acest punct de vedere nu este 
deloc unul de succes. Limba română chiar și predată ca o limbă 
străină nu este deloc atractivă pentru minorități. Aceștia consideră 
obiectul lipsit de importanță, îl ignoră consecvent iar această atitudine 
negativă vine deopotrivă atât din partea lor cât și a noastră ca 
majoritari. Chiar dacă științific noi știm foarte bine cum stau lucrurile 
și ce limbă vorbim cu regret factorul politic a folosit limba română ca 
pe un scut, o amenințare doar pentru a atrage voturi și a crea conflice. 
Apoi problema identității și încă a căutării unora dintre noi au 
constituit și constituie încă un factor ezitant și de regres în atragerea 
comunităților alolingve către asimilarea limbii majorității. Un 
profesor ce predă limba română alolingvilor trebuie să se cunoască în 
primul rând pe sine, să știe cine este care-i sunt rădăcinile ce tradiții și 
ce valori are acest popor. Predarea limbii române se face prin 
inserarea în metodica predării a mai multor informații: de ordin 
semantic, fonetic, istoric, geografic, antropologic, datini, obiceiuri și 
tradiții locale, specificul zonal, inclusiv referințe către literatura 
universală prin studii comparate. Copii trebuie atrași prin unicitatea și 
frumusețea limbii române și mai întotdeauna prin comparații, povești 
și jocuri. 

În formarea abilităților de comunicare pentru alolingvi putem să 
facem referire la De Vito care în 1988 stabilea careva scopuri 
esenţiale ale comunicãrii:  

 descoperirea personalã - care constã în raportarea la alţii şi 
obţinerea de elemente pentru propria noastrã evaluare;  

 descoperirea lumii externe - expliciteazã concret relaţiile 
exterioare ale obiectelor şi evenimentelor înţelese cu ajutorul 
comunicãrii;  
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 stabilirea relaţiilor cu sens - ne aratã cã prin comunicare 
cãpãtãm abilitatea de a stabili şi menţine relaţii cu alţii, deoarece în 
mod obişnuit ne place sã ne simţim iubiţi şi apreciaţi de alţii;  

 schimbarea atitudinii şi comportamentelor - presupune ideea 
de comunicare, mai ales cea realizatã prin intermediul mass-media, 
cãreia îi este proprie schimbarea atitudinii şi comportamentelor 
noastre şi ale altora;  

 joc şi distracţii - comunicarea înţeleasã ca mijloc de destin-
dere, de a face glume etc.  

Atunci când comunicăm o persoană primeşte un mesaj, fie el oral 
sau scris, pe care va încerca să-l decodeze. Demersul are mai multe 
etape: identificarea fiecărui cuvânt, recunoaşterea sensului său 
lexical, analiza relaţiilor dintre cuvinte, efectuarea unei combinatorici 
semantice astfel încât să se obţină un sens global, îndeplinirea 
operaţiilor de referinţă asupra realităţilor în chestiune. Pentru ca 
înţelegerea să se producă, discursul trebuie organizat având la bază 
careva legi comunicaţionale. Oswald Ducrot (1996) stabileşte câteva 
astfel de legi care pot fi folosite cu succes în procesul predării: 

1. Legea sincerităţii: este bine ca ambii actori ai actului 
comunicațional să fie sinceri unul cu celălalt, mereu se face referire la 
adevărul științific și se argumentează poziția iar dacă ceva nu se 
cunoaște se întreabă; 

2. Legea interesului: comunicăm și predăm copiilor și ceea ce 
îi interesează sau credem noi că le va fi de un real folos în societate; 

3. Legea informaţiei: repetarea informației este utilă însă 
transmiterea ei unei persoane care deja o are poate îngreuna cu mult 
actul predării (în acest caz se pierde surpriza, curiozitatea, scade 
dezinteresul și se instaurează plictiseala); 

4. Legea exhaustivităţii: tema predată se tratează complet iar 
subiectul de interes se epuizează în întregime; 

5. Legea litotei înseamnă a spune mai puţin decât ştii din 
modestie, artificiu sau consideraţie, fără intenţia de a înşela sau a 
induce în eroare interlocutorii. 

O observaţie la aceste legi putem să precizăm că ele nu trebuie 
respectate neapărat simultan.  Pentru cadrele didactice, legile 
sincerităţii, informaţiei şi exhaustivităţii ar trebui să fie inviolabile. 
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Legea interesului este mai greu de menţinut, programele şcolare 
obligând uneori educatorul să-şi plictisească audienţa cu informaţii 
care nu o interesează. Acest neajuns poate fi eliminat prin prezentarea 
materialului într-o formă atractivă. Legea litotei poate funcţiona ca un 
artificiu, care concură la elaborarea unui discurs mai interesant. 

În procesul de predare a limbii române faptul că limba este 
bogată iar unele cuvinte au mai multe înţelesuri este un lucru cu 
adevărat bun deoarece se pot găsi echivalențe și similitudini mult mai 
ușor și apropiate de limba interlocutorului. Să nu uităm un simplu 
fapt; cuvintele ambigue, o consecinţă inevitabilă a evoluţiei limbii fac 
de fapt comunicarea mai uşoară şi ar putea fi o metodă prin care se 
atrage spre învățare micii învățăcei. 

Cu copii întâlnim deseori și situații în care aceștia au lipsit sau nu 
au asimilat lecția pentru acasă și atunci sunt nevoiţi să-și ceară scuze 
în fața cadrului didactic. Putem folosi de asemenea acest moment să 
le acceptăm scuzele, să deturnăm situația oarecum în favoarea noastră 
nu ca o pierdere sau pedeapsă ci din contră momentul  respectiv să 
reprezinte un nou început. Ryan Fehr şi Michele Gelfand de la 
Universitatea din Maryland s-au folosit de cunoştinţele existente din 
alte discipline, ca sociologia ori dreptul, pentru a explora ideea că 
scuzele sunt exprimate în trei forme, iar impactul lor depinde de 
caracterul receptorului. 

Cele trei tipuri de scuze sunt următoarele: 
  compensarea - "Îmi pare rău că am vorbit urât. Nu o să mai 

repet această greșeală"; Psihologii au descoperit că scuzele axate pe 
compensare sunt cel mai mult apreciate de cei care sunt mai 
individualişti. 

 empatia - "Îmi pare rău că te-am mințit, probabil simţi că pe 
viitor nu te vei mai putea baza pe mine"; Scuzele bazate pe empatie 
sunt considerate cele mai eficiente de cei care se văd pe sine ca fiinţe 
sociale, aflate în raporturi apropiate cu alţii; preţuirea unei alte 
persoane, cum ar fi un prieten bun, este foarte importantă pentru acea 
persoană. 

 recunoaşterea încălcării regulilor - "Îmi pare rău că nu mi-am 
făcut temele. Am încălcat regulile stabilite de comun acord anterior, 
care mă făceau să fiu mai responsabil". În fine, scuzele bazate pe 
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recunoaşterea încălcării unor reguli sunt evaluate ca fiind cele mai 
eficiente de persoanele care se văd ca parte a unui grup mai larg. 

Mesajul fundamental al acestor studii, spun cercetătorii, este 
acela că actul cererii de scuze trebuie adaptat în funcţie de audienţă. 
Deasemenea cerutul scuzelor îl putem folosi ca un moment 
introductiv pentru o viitoare temă, o temă pentru acasă și întărirea 
relației cu copilul prin apropierea lui față de obiect și atingerea 
scopurilor și obiectivelor propuse. Să nu uităm că putem folosi 
aproape fiecare eveniment inclusiv cele care par a fi negativ în scop 
productiv prin schimbarea valorii lor într-o valoare pozitivă. 

În procesul de comunicarea cu alolingvii putem folosi de 
asemenea un alt proces la fel extrem de important pe lângă 
parafrazare sau ascultare și anume ambiguitatea. Cuvintele cu sensuri 
multiple reprezintă o caracteristică universală a limbajului un ”bilet” 
de gândire ce-ţi poate permite să intri la film sau te poate face să 
plăteşti o amendă, în funcţie de context. Ambiguitatea este așadar o 
proprietate inerentă a limbilor naturale, fiind utilizată de cele mai 
multe ori în mod intenţionat, sub formă de jocuri de cuvinte sau 
calambururi. Un profesor competent trebuie să fie în stare să 
transmită în limba ţintă nu numai sensul cuvintelor ci şi stilul 
caracteristic al autorului original, el trebuie să poată să găsească în 
limba ţintă corespondente pentru jocurile de cuvinte din original.  

Prin urmare, cadrul didactic este un factor esenţial în traducerea 
jocurilor de cuvinte bazate pe diverse tipuri de ambiguitate. Se poate 
întâmpla, de exemplu, ca profesorul să recunoască prezenţa jocurilor 
de cuvinte în textul original, dar să nu reuşească să găsească o 
strategie de traducere care să-i permită să creeze acelaşi efect asupra 
copilului. Pe de altă parte, este posibil ca profesorul să nu recunoască 
pur şi simplu jocul de cuvinte din original, caz în care putem vorbi de 
o stăpânire precară a limbii respective. Distribuţia semnificaţiilor per 
cuvânt este gândită să urmeze o lege puternică, atribuită principiului 
”efortului minim” de către lingvistul observator George Zipf: să 
vorbeşti clar cere efort, dar la fel este să înţelegi vorbirea ambiguă. 
Compromisul este că unele cuvinte au multiple sensuri, în timp ce 
majoritatea nu. Importanţa uriaşă a ambiguităţii pentru a reuşi 
comunicarea optimă, atât în sensul efortului minim, cât şi al navigării 
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pe reţelele semantice”, ceea ce descrie felul în care cuvintele pot fi 
legate împreună pentru a forma propoziţii. Cuvintele ambigue precum 
”eu” sau ”tu” servesc adesea acelor reţele ca nişte hub-uri ce leagă 
idei altfel neconectate, făcând, în final, posibilă comunicarea 
gândurilor complexe. Pronumele (”el”, ”ei”, ”tu”), împreună cu 
articolele (”un”, ”o”) și conjuncțiile (”și”, ”dar”, ”sau”) se numără  
printre cele mai rudimentare și cele mai folosite cuvinte din limba 
engleză. Clasele alolingve întâmpină deseori dificultăți la limba 
română în grupurile de litere: ,,che-chi,, ,,ghe-ghi,, și ,,ce-ci,,. Poate 
apărea de asemenea și confuzia literelor ,,m,, ,,p,,. Denumite colectiv 
”cuvinte funcționale”, acestea sunt atât de simple și de bine înțelese 
încât majoritatea persoanelor nu le procesează activ atunci când 
interpretează propozițiile – în schimb, creierul nostru le procesează 
rapid și inconștient. Uneori în asimilarea de informații inclusiv la 
copii de vârste mici este mai probabil să își amintească cuvinte pe 
care au fost instruiţi să le uite şi să uite cuvinte pe care a fost instruiţi 
să și le ramintească. Un rezultatul clar este acela că, în comparaţie cu 
elevii cărora li s-a spus să memoreze cuvintele, cei cărora li s-a spus 
să le uite şi-au amintit uşor mai multe dintre cuvintele iniţiale din 
categoriile pentru care trebuiau să se ofere noi exemple.  

În continuare detaliem câteva condiţii ale unei comunicări 
eficiente în interacțiunea cu copii alolingvi: 

1. Atitudinea pozitivă (existenţa unor sentimente pozitive faţă de 
comunicare în general și aprecierea interlocutorului sau a discursului 
acestuia, stima de sine ridicată şi sentimentul competenţei în 
domeniu, temperarea tendinţelor egocentrice. 

2. Sinceritatea  reprezintă deschidere către interlocutor, ca 
reacţie la mesajul partenerului de comunicare, ca recunoaştere a 
propriilor gânduri sau sentimente. Copilul nu este un dușman și un 
partener egal. 

3. Empatia, să mă pun în pielea interlocutorului și să simt ceea 
ce simte și el. (Metoda Pillow presupune o analiză relaţiei de 
comunicare din patru perspective: 1. Eu am dreptate, tu greşeşti, 2. Tu 
ai dreptate, eu greşesc, 3. Amândoi avem dreptate şi amândoi greşim, 
4. Problema nu e atât de importantă cum pare a fi. E de preferat 
punctul patru cu posibilitatea de a reconstrui și relansa dialogul.) 
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4. Sprijinul-interlocutorul nu se simte ameninţat şi nu adoptă 
poziţii defensive trebuie în acest caz să ne arătăm mai mult descriptivi 
decât evaluativi și să adoptăm un stil de comunicare care să sugereze 
spontaneitatea  

5. Egalitatea- comunicarea e mai eficientă într-un climat cordial 
ce nu evidenţiază ostentativ diferenţa valorică sau de statut între 
actorii comunicării; părţile implicate în comunicare vor recunoaşte 
valoarea şi contribuţia fiecăruia dintre interlocutori; 

6. Încrederea înseamnă a-l determina pe interlocutor să se simtă 
în largul său în timp ce comunică; să fim calmi, flexibili, destinşi, 
evitând să dominăm social sau cognitiv partenerul de discuţie; 

7. Acceptarea prezenţei celuilalt reprezintă crearea unui climat 
de comuniune, de solidaritate comunicaţională, demonstrând atenţie, 
apreciere şi interes în raport cu interlocutorul, folosind “noi” şi nu “eu 
şi tu”; să cerem clarificări şi să nu dăm sentinţe; 

8. Gestionarea interacţiunii  presupune a nu-l face pe 
interlocutor să se considere neglijat, a asculta cu atenţie, a utiliza 
mesaje verbale pozitive şi agreabil; 

9. Controlul imaginii de sine este destul de greu de manageriat 
acest subpunct însă prin valorizarea celuilalt și aprecierea lui se poate 
menține o imagine de sine pozitivă chiar și atunci când rezultatele 
învățării nu sunt chiar atât promițătoare; 

10. Expresivitatea este abilitatea de a comunica o angajare 
autentică în tratarea unei teme, atât în plan verbal cât şi în cel 
emoţional, cunoscut fiind faptul că trăirile emoţionale exprimate ale 
locutorului cresc eficienţa comunicării; expresivitatea vocală/tonul 
comunicării este superioară mimicii sau posturii din punctul de 
vedere al expresivităţii. 

11. Persuasiunea  este cale de influenţare a partenerului de 
comunicare pentru modificarea atitudinii sale în direcţia dorită de 
comunicator dar cu înțelegerea necesităților partenerului de 
interacțiune.  

12. Credibilitatea este corelatul persuasiunii, având ca indicatori 
specifici viteza şi fluenţa în exprimare, elemente ce sporesc gradul de 
competenţă perceput; similitudinea cu interlocutorul măreşte, de 
asemenea gradul de credibilitate; asupra interlocutorilor cu un nivel 
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ridicat de educaţie şi cu un simţ analitic dezvoltat au un impact mai 
mare mesajele de factură raţională iar asupra celor din categoria 
opusă, mesajele cu încărcătură preponderent emoţonală; noutatea 
argumentului sporeşte credibilitatea mesajului; repetarea unor 
argumente simple şi slabe conduce la suprasaturaţie, ceea ce inhibă 
fenomenul persuasiv; eficienţa persuasiunii este direct proporţională 
cu nevoia de cunoaştere a individului; expunerea la informaţii ce 
contrazic credinţele personale ale individului îl predispun la punerea 
în joc a unor strategii autodefensive astfel încât vom sublinia 
aspectele convenabile pentru interlocutor. 
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Adnotare. Nu cred că mai există în aria cercetării o disciplină sau un 
subiect de cercetare care să nu se fi intersectat cumva măcar 
tangențial cu procesul comunicării. Și totuși unele aspecte au trecut 
neobservate. Cu siguranță nu din ignoranță ci mai mult din cauza 
faptului că evoluția socială și economică a fost cu un pas înaintea 
cercetării aducând cu sine în prim plan noi situații și noi perspective. 
Pe de altă parte studierea a ceea ce azi numim psihologie pozitivă, 
welbeing este de asemenea un domeniu de cercetare destul de nou. 
Welbeingul a fost studiat mai mult ca o stare generală și mai puțin 
particulară, comunicarea în toate aspectele ei însă ambele împreună 
aplicate la locul de muncă aproape de loc. În ultimii ani însă se 
observă careva încercări timide de studiere a acestor relații dintre 
starea de bine și comunicare la locul de muncă. În prezentul articol 
vom încerca să cercetăm puțin această dinamică.  

 
Abstract.  I don't think that there is a discipline or a research subject 
in the research area that has not somehow intersected at least 
tangentially with the communication process. And yet some aspects 
went unnoticed. Certainly not out of ignorance but more due to the 
fact that social and economic evolution was one step ahead of 
research, bringing to the fore new situations and new perspectives. 
On the other hand the study of what we now call positive psychology, 
welbeing is also a fairly new field of research. Welbeing has been 
studied more as a general and less particular state, communication in 
all its aspects but both applied together at work almost not at all. In 
recent years, however, there have been some timid attempts to study 
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these relationships between well-being and communication in the 
workplace. In this article we will try a little bit to research this 
significant dynamic. 

Cuvinte cheie: stare de bine, gândire pozitivă, comunicare, loc de 
muncă. 

Keywords: well-being, positive thinking, communication, workplace. 

Studii prin care se încearcă să se coreleze starea de bine cu 
comunicarea sunt mai puțin explorate, cu atât mai puțin în contextul 
locului de muncă. Această situație însă nu este surprinzătoare, având 
în vedere faptul că oamenii au început să considere comunicarea  ca 
fiind un aspect important la locul de muncă nu mai devreme de anii 
40. Și chiar dacă acest domeniu de cercetare s-a dezvoltat rapid, o 
mare parte dintre raporturi se învârte încă în jurul conceptului de 
comunicare managerială în cadrul organizației sau pe transmiterea 
informației între departamente. Cercetări referitoare la bunăstarea 
psihologică și comunicarea în contextul muncii poate duce la un aflux 
de informații și perspective noi în abordarea relațiilor de muncă 
existente iar plasarea bunăstării psihologice în zona de studiu a 
comunicării ar fi un lucru cât  se poate de logic.  

Comunicarea are un rol important în determinarea dimensiunilor 
sociale ale bunăstării psihologice la locul de muncă iar dacă diferiți 
factori perturbatori precum stresul intervine aceasta poate duce la 
scăderea productivității și la reducerea sănătății fizice sau psihice. 
Stresul la locul de muncă este reacția oamenilor la presiunile repetate 
și excesive sau la alte tipuri de cerințe ce nu intră neapărat în fișa 
postului precum programul prelungit, suprasarcinile, deciziile 
neprogramate constante, lipsa pauzelor sau nepotrivirea lor cu efortul 
depus care le sunt impuse angajaților. Costul pentru individ în acest 
caz poate fi mare, de exemplu subminând calitatea vieții, relațiile, 
stima de sine și sănătatea iar pentru organizație productivitate redusă, 
absenteism toate reflectate în cifra de afaceri.  

Datorită naturii dinamice a interacțiunii umane, se poate 
concluziona că angajații sunt mereu în continuă luptă pentru 
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menținerea dimensiunilor sociale ale bunăstării psihologice. În plus, 
comunicarea deține de asemenea un rol dublu în problemele generale 
de bunăstare. Pe de o parte aduce restricții în procesul de gestionare a 
informațiilor, confidențialitate și o conectivitate crescută și constantă.  
Pe de altă parte însă comunicarea este, de asemenea, o parte a soluției 
pentru problemele legate de locul de muncă; comunicarea este totuși 
procesul prin care oamenii creează, transmit și interpretează mesaje. 

O comunicare slabă la locul de muncă poate duce la o cultură 
extremă, ineficiență, ezitare și vină care, la rândul ei, poate afecta 
nivelul de stres, mai ales atunci când nu înțelegem ceva sau simțim că 
am fost induși în eroare. Comunicarea este actul de a împărtăși nu 
doar informații, ci toate aspectele de a fi în viață. Comunicăm 
speranțe și vise, succese și eșecuri, triumfuri și lupte, probleme găsite 
și probleme rezolvate și gamă de emoții umane. Comunicarea este 
legătură, cu ceilalți și cu noi înșine. Comunicăm cu noi înșine 
cuvintele pe care ni le spunem, comportamente și multe altele. 

O bună comunicare, pe de altă parte, poate avea un efect pozitiv 
asupra moralului și poate motiva indivizii să dorească să lucreze și să 
facă o treabă grozavă. Comunicarea și bunăstarea personală se referă 
la modul în care ființele umane creează, transmit și interpretează 
mesaje între două sau mai multe persoane și bunăstarea, sau calitatea 
vieții, a persoanelor care sunt părți la acea comunicare. Ca ființe 
inerente social, majoritatea ființelor umane își găsesc cea mai mare 
sursă de fericire și satisfacție în relațiile cu ceilalți oameni. 

Comunicarea este mult mai profundă decât simpla manieră de a 
vorbi și a pronunța cuvinte aceasta este de  asemenea o parte vitală a 
bunăstării, a sănătății mintale și a unei vieți de calitate. Comunicarea 
este într-adevăr fundamentală pentru bunăstarea și viața noastră de 
calitate, dar nu este întotdeauna ușoară.  Cu toții avem responsabilități 
pentru felul în care ne comportăm la locul de muncă, putem aduce 
beneficii sau putem deveni veriga slabă, acea componentă care prin 
atitudine și comportament blochează grupul în evoluția lui naturală. 

Pericolul pe care îl avem este acela că, odată cu crearea de noi 
jucării tehnologice din ce în ce mai mult începem inclusiv la mediul 
de lucru să ne închidem unii față de alții, izolându-ne mai întâi din 
partea firmelor apoi pe rând noi între noi unii față de alții. Este însă 
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uimitor cât de mulți oameni care stau la cinci metri unii de la alții își 
trimit reciproc mesaje media mai degrabă decât să vorbească unul cu 
celălalt. Ne putem trezi în situația în care stăm o zi întreagă la locul 
de muncă fără să rostim un cuvânt unui singur coleg. 

Creșterea complexității la locul de muncă a devenit o problemă 
semnificativă care ar putea influența bunăstarea psihologică a 
angajaților. În timp ce cercetările în domeniul sănătății muncii a 
căutat adesea să exploreze această bunăstare, există încă o lipsă de 
cercetare care investighează problema din perspectiva comunicării. 
Bunăstarea oamenilor la locul de muncă devine o problemă din ce în 
ce mai importantă pentru industrie iar aspecte ale comunicării, 
precum interacțiunea socială, aprecierea pozitivă și feedback-ul sunt 
încorporate în bunăstarea psihologică a dimensiunilor muncii. 

În ultimii treizeci de ani, a existat o creștere substanțială a 
volumului de muncă, care se consideră că se datorează, în parte, 
utilizării tehnologiei informației și unui mediu de muncă intens, 
competitiv. Loialitatea pe termen lung și un sentiment de comunitate 
corporativă au fost erodate de o cultură de performanță cu așteptări 
din ce în ce mai mari de la angajați, oferind în schimb totuși mult prea 
puțin sprijin. Oamenii își caută de lucru și lucrează din diverse 
motive, unele motive sunt extrinseci cum ar fi probleme legate de 
starea financiară sau îmbunătățirea ei, altele sunt motivele interne, 
cum ar fi nevoia de auto-dezvoltare și cunoaștere constantă, tot în 
acest caz putem găsi motive primare de simplă conectare socială. 
Majoritatea oamenilor însă își petrec o mare parte din timp la locul de 
muncă, muncind, comunicând  și relaționând în acel mediul. Drept 
urmare, este foarte probabil ca locul de muncă și condițiile locului de 
muncă să îi influențeze semnificativă și viceversa, ei prin atitudine și 
comportament să influențeze dinamica raporturilor la locul de muncă. 
Atitudinea este un lucru mic care face o diferență mare. Indiferent 
dacă spui ceva sau nimic în fapt comunici. Este un automat, 
inconștient și este un aspect vital al vieții noastre. Comunicăm toată 
ziua, în fiecare zi cu intenție sau fără. Inevitabil din când în când ne 
mai și înșelăm și atunci avem conflicte. În timp ce cercetările 
sugerează că relațiile sănătoase îmbunătățesc bunăstarea, conflictul în 
relații indiferent de structura lor poate avea un impact negativ atât 
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asupra sănătății fizice, cât și a sănătății mintale. Comunicarea duce la 
comuniune, adică la înțelegere, intimitate și evaluare reciprocă în 
cadrul nu doar al unei organizații.  

Munca poate influența pozitiv sănătatea mentală a unui individ, 
oferindu-le un sentiment de statut social și identitate, precum și de 
structură a timpului Mulți experți au prognozat că tehnologia ar 
elimina majoritatea treburilor gospodărești și le va oferi oamenilor 
mult mai mult timp pentru a se bucura de activitățile de agrement. 
Din păcate însă  trăim într-o cultură bazată pe consum și mari interese 
care au ridicat etica muncii la înălțimi fără precedent. O cantitate 
alarmantă de absenteism la locul de muncă este acum legată de stres 
și este clar că problemele cauzate de stres au devenit o preocupare 
majoră atât pentru angajatori cât și pentru angajați iar simptomele se 
manifestă atât fiziologic, cât și psihologic. 

OMS afirmă că locul de muncă „a fost stabilit ca una dintre 
setările prioritare pentru promovarea sănătății în secolul XXI”, 
deoarece influențează „bunăstarea fizică, psihică, economică și 
socială” și „oferă un cadru și o infrastructură ideale pentru a sprijini 
promovarea sănătății. a unui public numeros. Există nenumărate 
modalități de a face acest lucru iar aici intervine comunicarea 
eficientă și starea de bine. 

Un loc de muncă bun trebuie să poată încuraja anumite 
componente pozitive, cum ar fi respectul și ,,creșterea,, angajaților, 
promovarea lor, punerea lor în acele poziții în care să rezoneze cu 
instituția dând maximum de productivitate. Mai mult decât atât, un 
loc de muncă sănătos din punct de vedere psihologic poate crea, de 
asemenea, sentimentul fluxului și implicării în rândul angajaților A 
gândi pozitiv este un obicei prin care noi ne gândim la diferite lucruri 
și la noi înșine; acest mod de gândire poate fi realist și rațional, util, 
echilibrat și axat pe soluție. Gândirea pozitivă duce așadar la o bună 
stimă de sine dovedind în același timp eficiență în îmbunătățirea 
stărilor noastre de spirit, a sănătății și a capacității de a rezolva 
problemele. Gândirea negativă, pe de altă parte, ne poate duce la 
anxietate, motivație redusă și o inerență a comportamentului de a lua 
atitudini și măsuri pozitive. Pozitivitatea și o stare de spirit sănătoasă 
se pot dovedi așa cum știm infecțioase! O atitudine pozitivă nu se 
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referă la o mentalitate mistică posedată de puțini norocoși. Este ceva 
ce toată lumea este capabil să realizeze fiind pur și simplu o înclinație 
sau o atitudine spre aspectele pozitive ale oricărei situații. A gândi 
pozitiv nu înseamnă să bagi capul în nisip și nici să fii nerealist. O 
atitudine pozitivă recunoaște aspectele negative ale unei situații și 
alege totuși să se concentreze pe speranța și oportunitatea disponibilă. 
Acest lucru te eliberează de blocajul unei bucle de senzații proaste și 
îți permite să acționezi rapid pentru pentru a rezolva dificultățile. 

Starea de bine (wellbeing) însă se referă la  calitatea vieții unei 
persoane în termeni de sănătate, stare materială, accesul la educație 
sau servicii sociale de calitate. Starea de bine psihologică în sine este 
o situație care constă din mai multe constructe: acceptarea de sine, 
creșterea personală, scopul în viață, stăpânirea mediului, autonomia și 
relațiile pozitive cu ceilalți. Cu toate acestea, starea de bine a unei 
persoane nu poate fi înțeleasă doar ca absența problemelor sau a 
riscurilor. De aceea, vorbim și despre aspecte subiective ale stării de 
bine, precum gradul de satisfacție al oamenilor față de viața lor, 
potențialul de dezvoltare, sănătatea mentală a acestora, calitatea 
relațiilor sociale. Well-being-ul sau starea de bine psihologică apare 
atunci când suntem sănătoși din punct de vedere fizic, când suntem 
fericiți și împliniți. 

A avea un nivel ridicat de well-being înseamnă că suntem 
sănătoși din punct de vedere mintal, avem un nivel crescut de 
satisfacție în raport cu viață și un scop în viață. La modul general, a 
avea o stare de bine psihologică înseamnă că ne simțim bine din toate 
punctele de vedere. Starea de bine psihologică include două 
ingrediente esențiale: a avea sentimente subiective pozitive și a simți 
că există un scop în activitățile pe care le realizăm. Starea de bine 
subiectivă se referă la emoțiile pozitive experimentate și la 
sentimentele de fericire. Cu siguranță este important să ne învăluim 
de aceste sentimente, însă studiile arată că emoțiile pozitive nu sunt 
de ajuns pentru a ajunge la o stare de bine psihologică completă. Cel 
de-al doilea aspect, scopul în viață ne ajută să evoluăm, să ne stabilim 
obiective pe care să le atingem și să simțim că suntem de folos. 
Sentimentul scopului în viață clădește autenticitatea personală și 
contribuie substanțial la starea de bine psihologică. 
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La locul de muncă însă starea de bine poate fi indusă prin 
cultivarea unui mediu de lucru care promovează sănătatea mentală și 
fizică iar angajatorii pot avea un impact pozitiv asupra stresului, 
reduc absenteismul și îmbunătățesc energia și performanța forței de 
muncă. Se cunoaște din ce în ce mai mult că locul de muncă în sine 
are un efect puternic asupra sănătății oamenilor. Când oamenii sunt 
mulțumiți de munca lor, sunt mai productivi și tind să fie mai 
sănătoși. Când angajații simt că mediul la locul de muncă este 
negativ, se simt stresați cu impact asupra sănătății mintale și fizice a 
angajaților și apoi asupra productivității. Se știe că este foarte ușor să 
dai vina pe ceilalți sau să-ți verși nervii asupra colegilor și să 
blocheze comunicarea, când ești stresat sau locul de muncă este o 
atmosferă negativistă dar asta nu înseamnă prin comunicare nu se pot 
găsi soluții sau de stabilit niște reguli clare de funcționare în vederea 
creării unei atmosfere destinse și funcțională. 

Nu există nicio îndoială că adoptarea unei atitudini pozitive în 
problema stării de bine a angajaților dă un sens nou și complet 
instituției; accentul ar trebui să pice pe trei factori; corpul, mintea și 
banii - fizic, mental și financiar. Nu este vorba doar de menținerea 
angajaților la muncă sau chiar de păstrarea lor pe termen lung; este, 
de asemenea, cheia de a-i  menține sănătoși în timp ce sunt la 
serviciu. Multe studii au evidențiat faptul că 46% din angajați s-ar 
implica mai mult în inițiative de sănătate și bunăstare la locul de 
muncă dacă angajatorul iar fi întrebat vorbind cu ei despre acest 
lucru. Bunăstarea la locul de muncă se referă esențial la crearea unei 
culturi care să sprijine indivizii să fie mai sănătoși, mai fericiți și cu 
adevărat potriviți la muncă. A fi nefericit la serviciu te poate 
îmbolnăvi și a fi fericit la serviciu te poate face mai sănătos. Prin 
comunicare deschisă se pot depăși obstacole și crea programe de 
bunăstare funcționale prin care riscurile să se diminueze și în același 
timp să se păstreze eficiența muncii.  

Crearea și menținerea unei atitudini pozitive este cea mai 
eficientă investiție pe care o putem real face pentru a ne îmbunătăți 
viața. Un mod pozitiv de a gândi este un obicei care trebuie învățat 
prin repetare și efort conștient. Ne confruntăm literalmente cu 
milioane de situații provocatoare de-a lungul vieții noastre personale 
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și profesionale. Odată ce acceptăm realitatea că ne vom confrunta cu 
multe provocări, la care trebuie să căutăm soluții, devine evident că 
crearea și menținerea unei atitudini pozitive nu este un proces atât de 
ușor.  Raportul de 5:1; cinci comentarii pozitive la un singur 
comentariu negativ ne scutește de multe neplăceri în comunicarea și 
starea de bine generală la locul de muncă, mai mult negativism însă 
decât în acest raport și gata relația este foarte probabil să se încheie.  

Deturnând stările de tensiune cu o comunicare pozitivă vom face 
un pas pozitiv cu comunicarea la locul de muncă. Putem avea o 
comunicare pozitivă într-un cadru organizatoric numai dacă: •  Ești o 
persoană ce transmite și comunică pozitiv. • Ești conștient de sine și 
inteligent emoțional. • Înțelegeți stilul dvs. de comunicare și 
caracteristicile lui. • Apreciați că alți oameni au puncte forte și puncte 
slabe și acestea pot fi diferite de ale tale. • Ești de ajutor și-i susții pe 
cei din jurul tău. • Utilizezi umorul în mod corespunzător la locul de 
muncă. • Respectați și sărbătoriți diversitatea. • Ascultați și vă 
concentrați activ. • Avem două urechi și o gură așadar le putem 
folosim corespunzător și responsabil. • Ești un comunicator afirmativ 
cu o atitudine pozitivă. • Alegeți și vă orientați din start pe rezultatele 
de genul câștig-câștig. • Dacă aveți îndoieli, vă verificați capacitatea 
de înțelegere. • Încurajați feedbackul cu privire la comunicarea dvs. • 
Utilizați o comunicare non-verbală pozitivă. • Folosiți un lucru foarte 
simplu și la îndemână, zâmbetul, să nu uităm că acesta este un mod 
de comunicare universală.  

Pentru a favoriza o cultură a încrederii și a cooperării, ceea ce 
duce la prevenția și diminuarea conflictelor, reducerea stresului și a 
factorilor stresori, la o muncă mai eficientă; o bună comunicare între 
toate nivelurile organizației, între departamente, manageri și personal 
și între colegi e mai mult decât necesară. Să nu uităm așadar că o 
bună comunicare încurajează o cultură de muncă și o gândire pozitivă 
ambele contribuind deopotrivă la o stare de  bine general. 
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Rezumat: Arhitectura populară este una dintre cele mai 

impresionante forme materiale ale culturii tradiționale. Evoluând în 
timp, ea a favorizat crearea formelor mici, ornamentica şi plastica 
decorului arhitectural. Problema abordată în acest articol se 
concentrează asupra descrierii formelor mici de la intrarea în ograda 
țărănească. Este vorba de interpretarea organizării structurale a 
porții mari și mici, detaliile ce le compun și elementele de 
înfrumusețare. Concomitent sunt reflectate și aspecte ce țin de 
simbolistica porților. În final ajungem la concluzia că sistemul 
constructiv-decorativ a porților gospodăriei țărănești reprezintă una 
dintre cele mai desăvârșite forme arhitecturale din creația populară. 
Poarta întregeşte ambianţa socio-familială, simbolizând locul de 
trecere dintre spațiul din afară spre cel din interior. Acest element 
arhitectonic marchează pragul dintre spaţiul comunitar sătesc şi 
spaţiul casnic. Prin forma, decorul şi ornamentica sa, porțile 
înglobau o semantică destul de complexă. 

 
Cuvinte cheie: arhitectură populară, poartă, stâlp, formă, decor, 

ornament. 
 
Summary: Popular architecture is one of the most impressive 

material forms of traditional culture. Evolving over time, it favored 
the creation of small shapes, ornaments and plasticity of 
architectural decor. he problem addressed in this article focuses on 
the description of small forms situated at the entrance to the peasant 
yard. It is about interpreting the structural organization of the large 
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and small gates, their details and beautification elements. 
Simultaneous, are also reflected aspects related to the symbolism of 
the gates.Finally, we conclude that the constructive-decorative system 
of the gates of the peasant household represents one of the most 
exquisite architectural forms of popular creation. Gate completes 
social and family environment, symbolizing the passage from the 
outside space to the inside. This architectural element marks the 
threshold between the village community space and the home space. 
Through their form, decoration and ornaments, the gates 
incorporated a rather complex semantics. 

 
Keywords: popular architecture, gate, pillar, form, decoration, 

ornament. 
 
Introducere 
 
Printre creațiile majore ale artei populare, arhitectura vernaculară 

este ce-a mai reprezentativă, manifestându-se în diverse tehnici și 
metode constructive, cât și elaborări de elemente decorativ-
ornamentale. Din acest registru nu face excepție nici arhitectura 
formelor mici, ce deține un rol foarte important în organizarea 
structurii gospodăriei țărănești. Aceste componente asigură atât o 
amenajare ordonată, cât şi o rezolvare compoziţională definitivă. Ele 
îmbogăţesc aranjamentul arhitectural al gospodăriei, îmbină într-un 
tot întreg construcţiile separate și dețin o valoare artistică prin forma 
şi decorul ornamental. 

Discursul nostru se va axa pe cercetarea și descrierea formelor 
mici ce stau la intrarea în ograda țărănească, dintre care cele mai 
semnificative sunt porțile. Poarta întregeşte ambianţa socio-familială, 
simbolizând locul de trecere dintre spațiul din afară spre cel din 
interior. Acest element arhitectonic marchează pragul dintre spaţiul 
comunitar sătesc şi spaţiul casnic, care exzercita şi o funcţie magică. 
Prin forma şi ornamentica sa, porțile înglobau o semantică extrem de 
complexă. 
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Particularități structurale ale porților din arhitectura 
tradițională 

 
Structura compoziţională a porţilor poate fi clasificată în baza 

anumitor particularităţi. Conform numărului de stâlpi porţile pot fi 
clasificate în două grupuri de bază: poartă alcătuită din doi stâlpi și 
poartă alcătuită din trei stâlpi. În acest caz portiţa care indică trecerea 
pentru oamnei, poate fi plasată aparte de poarta mare (figurile 1 - 3), 
poate fi alăturată la unul dintre cei doi stâlpi (figurile 6 - 7)  sau poate 
fi încadrată în una din aripile porţii mari (figura 4). 

 

 
Figura 1. Portiță de lemn. 

s. Cunicea (Camenca). 
Foto M. Livșiț. 
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   Figura 2. Portiță adosată.              Figura 3. Portiță cu 

buiandrung. 
 s. Mașcăuți (Criuleni).                     s. Morovaia  (Orhei).                  
 Foto V. Malcoci.                                   Foto V. Malcoci. 
 
Exemplele din figurile 6 și 7 prezintă o compoziție asimetrică, 

alcătuită din două deschideri, una mare pentru accesul transportului şi 
alta mică pentru oameni, ambele fiind delimitate în total cu trei stâlpi. 
Aceştia fie că sunt de aceeaşi înălţime, fie că stâlpul ce delimitează 
portiţa este de înălţime redusă, accentuînd intrarea mică. 

Ca excepție, foarte rar întâlnită, este poarta alcătuită din patru 
stâlpi. În acest caz de ambele părți ale porții mari sunt repartizate câte 
o portiță. Aici, structură compoziţională este simetrică, construcţia 
prezentând o deschidere mare centrală alcătuită din două tăblii şi câte 
o deschidere mică de ambele părţi ale porţii mari.  

Observăm că porţile din arhitectura de piatră se înscriu în aceeaşi 
clasificare cu cele din lemn. Deosebirea constă în prelucrarea 
formelor și dispunerea decorului. Porțile din piatră sun construcții 
masive, cu terminații volumetrice în partea superioară și bogat 
decorate cu elemente de ornament. Stâlpii porților din lemn sunt 
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modest fasonați, decorul și ornamentația fiind repartizate pe toată 
suprafaţa disponibilă a stâlpilor.  

După înălţime porţile de asemenea pot fi clasificate în: poartă 
înaltă; poartă de dimensiune medie și poartă de dimensiuni mici. 

Monumentalitatea porții înalte, care ajunge la 3 - 4 m., este 
accentuată prin înălţimea stâlpilor şi deseori a coronamentului său – 
acoperişul în două ape. Dispunerea decorului este stabilită de cele 
două registre - partea de jos şi cea de sus a tăbliilor. Registru de jos, 
ce cuprinde de regulă două treimi din înălţime, formează un câmp 
închis. Registrul de sus formează câmpul unei grile ajurate, obţinute 
în urma prelucrării materialului. Astfel, câmpul de sus, mai uşor şi 
mai zvelt, armonizează destul de reuşit cu câmpul închis şi masiv din 
partea inferioară, însă care este împodobit şi înfrumuseţat cu decor. 

Portiţa mică repetă deseori decorul dispus pe porţile mari sau îl 
înterpretează cu mici abateri, ce permite de a menţine compoziţia 
integră. Înălţimea portiţei coincide cu cea a porţii mari sau poate fi de 
mărimi mici. Porţi de acest tip se întâlnesc de regulă în zona de centru 
a Moldovei, unde decorul ornamental este distribuit pe 
monumentalitatea acestor forme arhitecturale. 

Porțile de dimensiuni medii menţin în principiu aceiaşi înălţime 
şi monumentalitate, însă tăbliile sunt de dimensiuni mai reduse. 
Înălţimea lor variază în dependenţa de compoziţia structurală a porţii. 
Tăbliile de asemenea sunt împărţite în două registre, însă în cazul dat 
câmpul de jos, ca mărime, coincide cu cel de sus, şi doar în cazuri 
rare acest principiu nu se respectă. Aici depistăm uneori abateri în ce 
priveşte terminaţiile tăbliilor. De la forma sa tradiţională pe 
orizontală, ele apar fie cu terminaţiile în formă de triunghi, fie cu linia 
în formă sinuoasa alcătuind diverse compoziţii. Decorul tăbliilor 
menţine aceiaşi ornamentaţie, însă portiţa este mai joasă ca poarta şi 
are uneori acoperiş propriu. Acest tip de porţi se întâlnesc în regiunea 
centrală dinzona codrilor. 

Porțile de dimensiuni mici sunt cel mai simple și des întîlnite. 
Înălţimea lor variază între 1,50 – 2 m. şi nu sunt prevăzute cu 
acoperiş. Terminaţiile tăbliilor sunt diverse, începând cu cele mai 
simple, continuând cu exemplele în triunghi, sau semiovale şi 
finisând cu sinuoase complicate. Decorul tăbliilor la fel este destul de 
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divers, de la compoziţii complexe la exemple foarte simple. Acest tip 
de porți se întâlnește în toate cele trei zone teritoriale, dar are o 
dezvoltare mai largă la nordul Moldovei. 

Stâlpii din lemn în ultimele decenii ale secolului XX au început 
să fie înlocuiţi cu stâlpi din beton sau metal, iar tăbliile înlocuite cu 
cele din tablă. Acest lucru a dus la pierderea frumuseţei şi farmecului 
porţilor din gospodăria ţărănească. 

Analizând mai multe exemple de porţi putem constată, că cele 
mai răspândite sunt porţile cu trei stâlpi, formate din poarta mare şi 
cea mică. Porțile cu acoperiș au un înveliș în două ape acoperit cu 
şindrilă, ţiglă sau tablă. 

Coama acoperişului de deasupra porţilor, are un rând de şiţă 
profilat în scop decorativ, cu denumirea populară ”ciocârlani” [1]. 
Capetele coamei sunt împodobite cu câte un bold ornamentat în 
traforuri. De cele mai multe ori partea superioară a acestuia capătă 
siluete de flori plante sau arbori asociate cu figuri de păsări sau capete 
de cai. Deseori centrul coamei este împodobit cu elemente de decor 
care încoronează acoperişul dândui eleganţă şi graţiozitate. 

 

 
Figura 4. Poartă. s. Brănești (Orhei). 

Foto V. Malcoci. 
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Figura 5. Poartă. s. Piatra (Orhei). 
Foto V. Malcoci. 

 
Pentru asigurarea rigidităţii sistemului de elemente orizontale şi 

verticale ale acoperişului, deseori sunt aplicate contrafisele. Acestea, 
pe lângă asigurarea stabilităţii sistemului de construcţie joacă şi un rol 
decorativ expresiv. 

 
Structura compoziţională a portiței din gospodăria 

țărănească 
Portiţa este asamblată în compoziţia integră a porţilor în mod 

tradiţional, pe linia faţadei principale a porţilor mari. În partea 
superioară deseori are un buiandrung, care leagă stâlpii şi care este 
dispus la o înălţime de regulă mai joasă decât statura omenească 
(figurile 2 - 3). Acest sistem constructiv are explicaţia sa, dacă ne 
referim la simbolismul porţii şi a pragului. Este cunoscut faptul că în 
trecut, pentru a trece prin poarta unui sanctuar, templu sau o altă 
construcţie destinată ceremoniilor cultural-religioase, profanul trebuia 
să se aplece. Obiceiul se efectua nu în semn de umilinţă, „ci pentru a 
marca dificila trecere de la lumea profană la planul iniţiatic” [2]. 

Astfel, aplecându-se la trecerea prin poartă, omul îşi manifesta 
recunoştinţa faţă de gospodarii casei, dar şi respectul faţă de spațiul 
lumii ”microcosmice” create de gospodar. Aici, pragul de trecere 
indica hotarul între exterior şi interior, între profan şi sacru. 
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Element important în decorul porţilor şi portiţelor constituie 
terminaţia coronamentului stâlpilor. Aici depistăm un repertoriu 
divers de forme care pot fi clasificate în: terminaţii cu forme simple și 
terminaţii cu forme compuse. 

 

 
Figura 6. Poartă. s. Butuceni (Orhei). 

Foto V. Malcoci. 

 
 

Figura 7. Poartă. s. Dereneu (Călărași). 
Foto M. Livșiț. 

 
Din terminațiile cu forme simple fac parte cele mai vechi mostre 

de acest tip. Dintre ele cele mai recent întâlnite sunt: terminaţii de 
formă rotunjită, care în unele cazuri tind să capete forme mai 
evoluate, sub chip antropomorf; terminaţii sub formă de piramidă în 
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patru, mai rar în două pante. Cea mai mare întrebuințare o au formele 
alungite, ţuguiate a terminaţiilor, care ne provoacă senzaţia unor 
căciule ţurcăneşti și terminaţii sub formă de bulbi. 

Terminaţiile stâlpilor de formă compusă pot fi grupate în: 
terminaţii sub formă de acoperiş în mai multe ape cu opt versante 
(cele patru perechi de versante formează configuraţia a patru frontane 
mici); terminaţii sub formă de acoperiş în patru ape, cu câte un 
turnaleţ la fiecare dintre cele patru colţuri ale formei (acestea ne 
amintesc foarte mult de forma căciulei hornurilor din piatră; 
terminaţii bulbiforme în trepte și terminaţii sub formă de mugure. 
Trecerea de la corpul stâlpului spre căciula sa se petrece treptat prin 
intermediul unor verigi sau brâe de profil configurat. Deseori 
elemente de ornament sunt dispuse pe suprafaţa întreagă a stâlpului. 

 
Concluzii 
În urma anlizei constructiv-decorative a porților gospodăriei 

țărănești, putem concluziona că fiecare element din structura întreagă 
ale acestor realizări este strict determinată prin aspect architectonic, 
formă, decor și ornament. Anume totalitatea elementelor constructive, 
au determinat elaborarea celor mai desăvârșite forme mici vernacular 
ale arhitecturii din creația populară. 

Poarta împreună cu portița întregesc ambianţa socio-familială, 
simbolizând locul de trecere dintre spațiul din afară spre cel din 
interior. Astfel, aceste elemente arhitectonice marchează pragul dintre 
spaţiul comunitar sătesc şi spaţiul casnic. Prin forma şi ornamentica 
sa, porțile înglobau o semantică extrem de complexă. 

Decorul porţilor ogrăzilor sătești reprezentau concentrări de 
energie sacră. Ele aveau capacitatea să alunge duhurile malefice și să 
oprească nefastul, iar cel ce intra prin poartă în curte imediat se 
purifica şi se curăţa de toate relele. Arta populară îşi are originile ei 
mai ales în această mentalitate magică a omului arhaic. Obiectele și 
piesele elaborate de creatorul popular întruchipau funcţii miraculoase, 
care erau urmate de datini, tradiții și obiceiuri. Astfel, omul s-a 
străduit să elaboreze forme estetice corespunzătoare, să le orneze într-
un mod cât mai măiestrit și să le ofere caracteristici proprii. Porţile 
înscriu în acest context forme estetice constructiv-decorative cu 
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implicații de factură mito-folclorică și coloratură simbolică extrem de 
complexă. 
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Abstract: Another simplified procedure that excludes the need to file 
different procedural actions in contravention proceedings is that in 
which the offender agrees to pay the fine on the spot against a 
receipt. The use of the receipt of the fine at the place of finding the 
deed has several benefits and facilities for both the offender and the 
entire contravention process. Analyzing the normative regulations in 
this sense, we find that the principle of legality is affected by 
numerous technical-legislative deficiencies that in our view make the 
contravention law a lapsed one. 
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Adnotare: O altă procedură simplificată care exclude necesitatea de 
a consemna diferite acțiuni procesuale în cadrul procedurilor 
contravenționale este cea în care contravenientul este de acord să 
plătească amenda pe loc contra unei chitanțe de încasare. Utilizarea 
chitanței de încasare a amenzii la locul constatării faptei are mai 
multe beneficii și facilități atât pentru contravenient, cât și pentru 
întregul proces contravențional. Analizând reglementările normative 
în acest sens constatăm că principiul legalității este afectat de 
numeroase carențe tehnico-legislative care în viziunea noastră face 
ca legea contravențională să fie una caducă. 
 
Cuvinte-cheie: chitanță, procedură simplificată, amendă, 
contravenient, recunoașterea vinei, agent constatator, legea 
contravențională. 

 
O altă procedură simplificată care exclude necesitatea de a 

consemna diferite acțiuni procesuale în cadrul procedurilor 
contravenționale este cea în care contravenientul este de acord să 
plătească amenda pe loc contra unei chitanțe de încasare. 

Utilizarea chitanței de încasare a amenzii la locul constatării 
faptei are mai multe beneficii și facilități atât pentru contravenient, 
cât și pentru întregul proces contravențional, bazat pe respectarea 
drepturilor omului la libera circulație: 

- reducerea timpului de documentare a contravenției, ceea ce va 
permite călătorilor să continue deplasarea, inclusiv în situația când 
călătoresc cu trenul, autocarul, avionul etc, necreând dificultăți 
celorlalți pasageri aflați în trafic, inclusiv îl va scuti de deplasarea 
către ghișeele băncii pentru achitarea amenzii;  

- excluderea situațiilor când contravenientul va fi atras în 
procesul de achitare silită a amenzii contravenționale prin intermediul 
executorului judecătoresc, ceea ce presupune încasări suplimentare 
efectuate de către executării judecătorești; 
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- micșorarea numărului de amenzi neachitate, în situațiile în care 
contravenientul este străin sau persoană stabilită cu traiul în stânga 
râului Nistru, deoarece în cazurile de lipsă de competență teritorială 
stabilită în art. 30 din Codul de executare, executorii judecătorești 
refuză executarea amenzii, fiind restituite deciziile de aplicare a 
amenzilor [7]. 

În procesul studiului dat au fost utilizate următoarele metode de 
cercetare științifică: analiza sistemică, analiza logică, analiza 
comparativă, sinteza și clasificarea. Materialele folosite sunt: actele 
legislative și normative ale Republicii Moldova în domeniu, doctrina 
juridică națională și alte studii.  

Baza juridică pentru încasarea amenzilor la locul constatării 
contravențiilor este stabilită de Codul contravențional al RM [1, art. 
447], precum și de Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 
[3]. 

Totodată ținem să menționăm că în data de 5 mai 2017, 
Ministerul Afacerilor Interne a emis ordinul nr.118 [5], care este 
continuitatea procesului de implementare a mecanismului de 
încasarea amenzii contra chitanței și derivă din ptc.2. al HG nr. 1273 
din 23.11.2016 [2].  

Ulterior la data de 23.02.2018 a fost aprobat Ordinul MAI nr. 51 
cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de 
colectare, gestionare și termenul de virare la bugetul de stat a 
amenzilor încasate la locul constatării contravenției [4]. 

Conform actelor normative, chitanța de încasare a amenzii la 
locul constatării contravenției este definită drept ,,formular tipizat de 
document primar cu regim special de strictă evidență, completat și 
eliberat la locul constatării contravenției, de către agenții constatatori 
din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, care 
confirmă plata amenzilor și exclude necesitatea întocmirii procesului-
verbal cu privire la contravenție”[5]. 

Sânt în drept să dețină și să utilizeze formularele chitanței agenții 
constatatori din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor 
Interne, cu drept de constatare și examinare a cauzelor 
contravenționale 
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Totuși se consideră că achitarea amenzii la locul constatării 
contravenției contra chitanță este un drept a contravenientului și nu o 
obligație a acestuia. La fel, contravenientul păstrează dreptul de a 
achita amenda benevol prin ghișeele băncilor, iar dacă nu este de 
acord cu sancțiunea aplicată contravenientul are dreptul în termen de 
15 zile să conteste decizia agentului constatator în temeiul art. 448 
Cod contravențional. Refuzul de a achita amenda contra chitanței nu 
constituie vreo anumită faptă ilegală care să atragă după sine anumite 
consecințe juridice (sancțiuni sau măsuri de constrângere) [6, p. 110]. 

Referindu-ne la modalitatea de aplicare a chitanței putem 
menționa că aceasta se eliberează numai pentru o amendă încasată. În 
chitanță se indică suma integrală a amenzii, cu informarea 
contravenientului despre dreptul de a achita jumătate din amenda 
stabilită, conform prevederilor art. 34 alin. (3) din Codul 
contravențional [1]. 

Chitanța nu se eliberează în cazul în care: 
1) prin contravenție s-a cauzat un prejudiciu material; 
2) există corpuri delicte pasibile de confiscare conform Codului 

contravențional sau Codului de procedură penală; 
3) sânt constatate contravențiile prevăzute de art. 220 – 226 și 

228 – 245 din Codul contravențional [1]; 
4) sânt constatate contravenții examinarea cărora nu este în 

competența subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne. 
Până la întocmirea chitanței, agentul constatator are sarcina de a 

se asigura că contravenientul deține suficiente mijloace bănești, 
necesare pentru plata amenzii, prin prezentarea acestora. 

Amenda se percepe în numerar doar în moneda națională a 
Republicii Moldova (bancnotele și monedele metalice aflate în 
circulație, emise de către Banca Națională a Moldovei). 

Suma amenzii încasate de către agentul constatator se virează la 
bugetul de stat. 

Agentul constatator depune suma amenzii, încasate în numerar 
de la contravenient, la prestatorii de servicii de plată cu care 
Ministerul Finanțelor are încheiate contracte în baza legii bugetului 
de stat pentru anul în curs. 
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După întocmirea chitanței și încasarea sumei amenzii, agentul 
constatator, în prezența contravenientului, împachetează în plicul 
atașat la chitanță primul exemplar al chitanței și suma de bani 
încasată ca amendă. Plicul conține pe recto ștampila umedă a 
autorității din care face parte agentul constatator. 

Agentul constatator care a împachetat plicul asigură integritatea 
acestuia până la deschidere în prezența reprezentantului prestatorului 
de servicii de plată, în scopul depunerii mijloacelor bănești provenite 
din amenzi. 

Mijloacele bănești provenite din amenzi se depun la prestatorul 
de servicii de plată, nu mai târziu de ziua următoare a zilei în care 
acestea au fost încasate sau în următoarea zi lucrătoare, cu 
prezentarea Borderoului de depunere a mijloacelor bănești în 
numerar, ridicate de la contravenient de către agentul constatator, 
completat. 

Agenții constatatori înregistrează într-un registru special datele 
cu privire la utilizarea formularelor chitanțelor conform destinației. 

Pe chitanțele completate cu greșeli, radieri, corectări și alte 
înregistrări nepermise se efectuează înscrierea „deteriorat”. Acestea 
se prezintă persoanei responsabile de evidența, păstrarea și eliberarea 
chitanțelor, care asigură publicarea în Monitorul Oficial a denumirii, 
numărului și seriei pentru a se aduce la cunoștință nevalabilitatea lor 
și, respectiv, scoaterea din evidență a acestora. 

Agenții constatatori sânt obligați să restituie exemplarele 
chitanțelor greșit completate. Ambele exemplare se predau conform 
procedurilor stabilite. 

Procedura aplicării amenzii contravenționale contra unei chitanțe 
de încasare este una binevenită și într-adevăr în anumite situații 
facilitează și simplifică procesul de soluționare a cauzei 
contravenționale dar nu putem să nu punem în discuție lacunele 
tehnico-legislative identificate și la acest capitol.  

În acest context, ținem să menționăm că în urma modificărilor 
operate în legea contravențională nu au fost ajustate toate prevederile 
fapt ce au determinat anumite neconcordanțe.  

Astfel, în conformitate cu art. 447 alin. (1) ,,În cazul prevăzut la 
art.446 alin.(1) lit. a), contravenientul plătește amendă, aplicată de 
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agentul constatator, contra unei chitanțe de încasare care va 
conține...”, dacă analizăm prevederile de la art. 446 constatăm în 
primul rând această normă nu este divizată în alineate doar conține 
litere, în al doilea rând lit. a) a aceleiași legi ,,În cazul constatării unei 
fapte contravenționale, agentul constatator nu încheie proces-verbal 
cu privire la contravenție: a)dacă răspunderea contravențională a fost 
înlăturată conform art. 20–311” iar art. 20-311  conțin prevederi cu 
referire la cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei și 
cauzele care înlătură răspunderea contravențională. În această ordine 
de idei rezultă că în cazul în care este înlăturat caracterul 
contravențional al faptei sau răspunderea contravențională agentul 
constatator este în drept să aplice amendă cu eliberarea chitanței. 
Lacuna identificată este una gravă care determină ca toate prevederile 
din legea contravențională cu referire la aplicarea amenzii 
contravenționale să fie caduce.  

În concluzie, Paradoxal este faptul că aproximativ din anul 2019, 
din anumite surse din cadrul MAI ne-a fost comunicat că procedura 
aplicării amenzii contra chitanței de încasare este aplicată de către 
agenții constatatori din cadrul Poliției de Frontieră. În acest context 
apare întrebarea ,,Care sunt prevederile legale???” dacă legea 
contravențională este ,,impotentă” în acest sens. 

Prin urmare, considerăm că norma contravențională de la art. 447 
Cod contravențional al RM ,,Chitanța de încasare a amenzii la locul 
constatării contravenției” ar trebui să fie inclusă în capitolul VI1 Cod 
contravențional al RM ,,Proceduri simplificate de constatare și 
examinare a contravenției”. Astfel se propune să fie introdusă o nouă 
prevedere inclusă la alin. (4) al art. 4511 cu următorul conținut ,,În 
cazul tragerii la răspundere contravențională în condițiile alin.(1) 
dacă persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional 
acceptă, poate achita amenda pe loc contra unei chitanțe de 
încasare.” 

Ulterior se mai propune introducerea alin. (5), (6) și (7) la art. 
4511 în conținutul căruia să fie descrise condițiile de aplicare și 
conținutul chitanței aplicate, după cum urmează ,,(5) Chitanțe de 
încasare care va conține: 

a) data, ora și locul de efectuare a plății; 
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b) numele, prenumele și domiciliul persoanei sancționate; 
c) numele, prenumele și calitatea agentului constatator, 

autoritatea pe care o reprezintă; 
d) norma contravențională în al cărei temei este aplicată 

sancțiunea; 
e) suma amenzii; 
f) semnăturile părților. 
(6) Chitanța de încasare a amenzii contravenționale se 

înmânează persoanei sancționate, faptul înmânării menționându-se în 
copia de pe chitanță. 

(7) Chitanța de încasare a amenzii contravenționale este un 
document de strictă evidență. Modul de evidență, de păstrare și de 
eliberare a chitanțelor de către agenții constatatori se stabilește 
printr-un regulament aprobat de Guvern.” 
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CONȘTIINȚA FILOSOFICĂ – CUPOLA SISTEMULUI 
FILOSOFIC A LUI LUCIAN BLAGA 

Maftei Vitalie 

doctorand USM 

Adnotare: În articol este analizată concepția lui Lucian Blaga 
despre esenţa şi specificul conștiinței filosofice, despre autonomia 
filosofiei care se manifestă în principii ireductibile, mijloace 
exclusive, procedee singulare şi valori proprii. Este determinat 
raportul dintre filosofie şi simțul comun, L. Blaga menționând că din 
punct de vedere al complexității şi profunzimii, conștiința filosofică 
este net superioară simțului comun. Sunt evidențiate diferențele în 
atitudinea filosofului și a omului de știință față de experiență, 
accentuându-se că pentru filosofie aspectul teoretic este mai 
important și nu este total dependent de controlul experienţei.  
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Cuvinte cheie: conștiința filosofică, filosofie, problemă 
științifică, știință, simț comun, experiență, problemă filosofică. 

Introducere 
L. Blaga poet, filosof, umanist, în linii generale o personalitate 

marcantă a culturii românești, care acordă o valoare inestimabilă şi o 
însemnătate fundamentală filosofiei ca piatră de temelie în 
fundamentarea culturii şi istoriei umane. Exprimarea acestei poziții 
vine la finalul scrierilor sale în plan cronologic, însă ca configurare, 
este plasată la începutul trilogiei creației literare. Locul de frunte este 
ocupat de Conștiința filosofică. Lucian Blaga a elaborat un sistem 
filosofic original exprimat în esență prin trilogiile sale. În testamentul 
său editorial din august 1959, L. Blaga evidențiază sistemul său 
filosofic format din 15 volume, care ar apărea ulterior în patru tomuri. 
Prima trilogie, Trilogia cunoașterii, începe cu o lucrare, care după 
autor nu era planificată inițial, însă s-a regăsit în textul final – Despre 
conștiința filosofică – un fel de introducere în filosofie în general, o 
deslușire a conștiinței filosofice, o încercare de a se prezenta ca 
metafizician. În această lucrare autorul conturează sensul, scopul şi 
misiunea filosofiei în raport cu alte sfere a existenței umane. 
Conștiința este o stare a spiritului uman ce se manifestă prin luciditate 
față de anumite probleme filosofice. Astfel spus, filosofia este o stare 
a spiritului prin care el se autodepășește, este o abordare 
fundamentală, una specifică, o treaptă nouă, prodigioasă orientată 
spre pătrunderea în esența acestei lumi. Este o capacitate desăvârșită 
şi proprie a spiritului uman de a face o interpretare inedită cu privire 
la realitate.   

Problema conștiinței ca temă filosofică este la fel de veche 
precum filosofia. Interesul pentru conștiință nu a fost şi nu este nici 
astăzi doar unul filosofic, ci vine dinspre un șir de discipline, 
deoarece problema conștiinței în sine joacă un rol central pentru 
întreaga gândire umană. În conștiința filosofică filosofia se întoarce 
către un act reflexiv asupra conținutului său; prin conștiința filosofică 
filosofia se auto determină, se anunță. În lucrarea dată, L. Blaga 
evidențiază configurarea în plan istoric a celor mai originale viziuni 
sau concepții filosofice, care tind să depășească constrângerea cauzată 
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de simțul comun. Această depășire spre noua cunoaștere se realizează 
de către conștiința filosofică. Autorul tinde să evidențieze aspectul 
metodologic, de problemă (în filosofie și știință), dimensiunile și 
motivele viziunii filosofice, filosofie și stil, artă, etc. 

La L. Blaga conștiința filosofică este starea posibilă (nu și 
obligatorie), complexă a conștiinței. Conștiinței filosofice i se acordă 
o circumscriere largă și cel mai general nivel. Este o luciditate a 
spiritului uman. Conștiința filosofică este însăși filosofia în esența ei 
pură raportată la ce este. Filosofia este singulară și vizează totul, ea 
întotdeauna este urmată de o conștiință filosofică. Conștiința 
filosofică este determinată de suprema veghe a omului, proces ce 
apare în gândirea umană în dorința omului de a rezolva raporturile a 
ceea ce este. Conștiința filosofică adevărată este dobândită de către 
filosoful care tinde să transleze existența în termenii înțelegerii umane 
atât în extensie cât și în profunzimea cunoașterii. Marii filosofi sunt 
numiţi de Blaga făclii aprinse, proiectate pe ecranul vieţii noastre 
spirituale, lumini de „trezire”, menite să străpungă beznele din afara 
noastră, din lumea necunoscutului ce ne înconjoară, dar şi  noaptea 
dinăuntru a spiritului nostru. Conştiinţa filosofică este conştiinţa 
critică a filosofiei, un univers psihospiritual în care filosofia este 
gândită şi reprezentată în dezvoltarea ei istorică, în transformările pe 
care le-a cunoscut, dar şi un univers psihospiritual, din perspectiva 
căruia un gânditor sau altul îşi elaborează propria sa concepţie despre 
lume. 

 Esența şi specificul conștiinței filosofice este reflectată de 
Lucian Blaga, în lucrarea Despre conștiința filosofică. Orice om, 
înzestrat cu aptitudini spirituale necesare, poate să-și formeze prin 
capacitatea sa intelectuală o conștiință filosofică. Conștiința filosofică 
este într-o oarecare măsură egalată de L. Blaga cu realizarea de către 
subiect a unei conștiințe artistice și se formează prin experiența 
obținută în urma unei exersări perseverente, familiarizări cu opere 
filosofice, lucrări, stiluri etc, dar și a activității practice. L. Blaga, 
consideră că conștiința filosofică este autonomă. Într-un fel, conștiința 
filosofică poate fi percepută ca „o răsfrângere în spirit, mai mult sau 
mai puțin lucidă, a situației în chestiune. Cel ce și-a alcătuit un 
suficient discernământ şi, datorită unui proces multiplu condiționat, o 
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conștiință filosofică, știe foarte bine că filosofia, într-o cuprindere de 
ansamblu îşi are ființa şi autonomia ei. ...conștiință filosofică o 
socotim doar ca un joc secund, ca un apendice foarte treaz al 
filosofiei, sau, altfel spus, ca o sumă de acte ale acesteia, reflectate 
asupra ei înseși, şi intrate firește în sânge sub înfățișarea unor atitudini 
bine consolidate” [1,p.20].  Conștiința filosofică este o structură 
intimă a gândirii filosofice, care îndată ce este cunoscută trebuie să fie 
răspândită şi altor spirite omenești. Filosofului sau celui care se ocupă 
de filosofie îi poate lipsi un timp conștiința filosofică, fiindu-i utilă în 
procesul creării unui climat favorabil pentru aprecierea justă a unei 
filosofii, a concepțiilor filosofice ale unui gânditor sau în crearea 
construcțiilor ideatice personale. L. Blaga deosebește două forme de 
manifestare a conștiinței filosofice – una de vocație şi una de amator. 
Conștiința filosofică descoperă prin trezire realitatea existentă şi îi 
acordă caracter autonom în manifestarea sa. Este o trezire, o luciditate 
treptată. În urma trezirii se manifestă descoperirea de către conștiința 
filosofică a existentei. Această realizare a conștiinței se evidențiază la 
diferite etape istorice. De exemplu, la Anaxagora trezirea vine prin 
ordonarea, unirea de către gândire a tuturor lucrurilor. O trezire a 
rațiunii se evidențiază şi la Platon. Omul se află într-o trezire 
continuă. L. Blaga evidențiază două categorii, două tipuri de 
gânditori: vizionari-constructiv: Thales, Anaxagora, Parmenide, 
Heraclit, Platon, Aristotel, Descartes, Spinoza, Hegel şi alţii şi 
analitică-critică: Parmenide, Sofiştii, Socrate, Descartes, Hume, 
Kant, Existențialiștii şi alţii. Luând în considerație contribuția adusă 
de reprezentanții acestor două categorii de filosofi evoluției istorice a 
gândirii umane, L. Blaga accentua: „Soluțiile filosofiei sunt frunzele 
ce cad ca să îngroașă şi să fertilizeze huma în care rădăcinile 
problematicii spirituale se vor întinde tot mai vânjoase şi cuprinzând 
încetul cu încetul tot mai mult spațiu” [1,p.28]. Aceste idei, 
construcții şi reflecții filosofice vor fi ulterior reconstruite, 
completate, comasate, ele acordând, în forma nouă, o perspectivă, o 
speranță și rămânând acea lucidă trezire spirituală din somnul infinit 
şi veșnic în care se regăsește ființa umană. Ca obiectiv de cercetare al 
ființei şi autonomiei gândirii filosofice, L. Blaga îşi propune să se 
servească de cele mai importante şi rodnice momente din istoria 
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filosofiei. După părerea lui, această analiză tinde să fie una cât se 
poate de neutră şi obiectivă. În acest sens el tinde să evidențieze cele 
mai notorii, mai importante concepții filosofice ca fiind un produs al 
spiritului, al conștiinței filosofice ce reflectă latura subiectivă a 
autorului, concomitent evidențiind şi caracterul obiectiv al reflecțiilor 
sale. Conștiința filosofică este atribuită subiectului fără a determina 
sfera sa de activitate, ea este o forță subiectivă de pătrundere în 
deslușirea necunoscutului. Reflecțiile filosofice ale lui Lucian Blaga 
nu pretind a fi unele cu nuanță istorică, ci, mai curând, sunt privite ca 
o tendință de a explica şi evidenția constituirea conștiinței filosofice 
„... şi prin urmare a lămuri, în prealabil structura gândirii filosofice, 
figura şi profilul ei, care, datorită felului lor sui generis, pot alcătui 
piatra unghiulară a unui asemenea temei”[1,p. 21]. Prin determinarea 
conștiinței filosofice, L. Blaga îşi propune ca scop să evite 
subiectivizarea de către un gânditor a adevărului. Căderea sub 
influența construcțiilor ideatice ne lipsește de posibilitatea de a 
determina esența conștiinței filosofice, considera el. Conștiința 
filosofică este o matrice autonomă care se prezintă prin efectul 
contagiunii. Este anume acea influență pe care a exercitat-o D. Hume 
în cristalizarea concepțiilor filosofice ale lui I. Kant, fiind o trezire 
dintr-un somn dogmatic, o stare precară a spiritului, o trezire a 
spiritului din somnul cunoașterii. Drept exemplu este adus și filosoful 
grec Thales, care s-a trezit din somn, adică a avut o efervescență 
intelectuală a spiritului. Spiritul omenesc se deștepta, se apropia de 
taina existenței. Această trezire devine una fatală pentru cunoașterea 
umană: „Gândirea rațională aservită până atunci imaginației 
divinatorii de natură mitică intră în exercițiul autonomiei sale” 
[1,p.26].  

 Conștiința filosofică descoperă prin trezire realitatea existentă 
şi îi acordă caracter autonom în manifestarea sa. Este o trezire, o 
luciditate treptată. În urma trezirii se manifestă descoperirea de către 
conștiința filosofică a existentei. Această realizare a conștiinței se 
evidențiază la diferite etape istorice. De exemplu, la Anaxagora 
trezirea vine prin ordonarea, unirea de către gândire a tuturor 
lucrurilor. O trezire a rațiunii se evidențiază şi la Platon. Omul se află 
într-o trezire continuă. L. Blaga evidențiază două categorii, două 
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tipuri de gânditori: vizionari-constructiv: Thales, Anaxagora, 
Parmenide, Heraclit, Platon, Aristotel, Descartes, Spinoza, Hegel şi 
alţii şi analitică-critică: Parmenide, Sofiştii, Socrate, Descartes, 
Hume, Kant, Existențialiștii şi alţii. Luând în considerație contribuția 
adusă de reprezentanții acestor două categorii de filosofi evoluției 
istorice a gândirii umane, L. Blaga accentua: „Soluțiile filosofiei sunt 
frunzele ce cad ca să îngroașă şi să fertilizeze huma în care rădăcinile 
problematicii spirituale se vor întinde tot mai vânjoase şi cuprinzând 
încetul cu încetul tot mai mult spațiu” [1,p.28]. Aceste idei, 
construcții şi reflecții filosofice vor fi ulterior reconstruite, 
completate, comasate, ele acordând, în forma nouă, o perspectivă, o 
speranță și rămânând acea lucidă trezire spirituală din somnul infinit 
şi veșnic în care se regăsește ființa umană.  

Capacitatea de cuprindere şi în același sens profunzimea prin 
care conștiința reflectă existența şi lumea face posibilă însăși 
existența filosofiei. Nu este cazul să rezumăm conștiința filosofică la 
filosofie şi invers (în esență după autor ea se presupune a fi, dar nu 
este). Conștiința filosofică nu este în sens direct o filosofie. Ea este o 
modalitate desăvârșită, o stare a spiritului prin care potența devine o 
realitate, prin care filosofia devine ea înseși, ea prinde știre de sine. 
Conștiința filosofică, este o stare, o potență, ea denotă gradul de 
profunzime. Conștiința filosofică deslușește valorile laturile 
fundamentale ale creației filosofice. La moment retrăim o situație 
inedită de a vorbi despre o conștiință filosofică şi în același timp de a 
medita asupra propriei filosofii (a lui L. Blaga, în sens cum a fost ea 
gândită). Din păcate acordând libertate discuției în materie vom 
depista că există mai multe interpretări asupra conștiinței filosofice. 
Conștiința filosofică este un proces continuu prin intermediul căruia 
omul își pune ca scop descoperirea naturii, societății şi omului. În 
analiză conștiinței filosofice L. Blaga identifică, evidențieze 
valabilitatea autonomiei filosofiei.        

Abordarea autonomiei filosofiei şi creației metafizice la L. Blaga 
evidențiază specificul autonomiei ei ce se manifestă în principii 
ireductibile, mijloace exclusive, procedee singulare şi valori proprii. 
Filosofia în esența sa, deși are tangențe specifice cu arta sau știința, 
nu poate să fie redusă la ele – filosofa posedă o autonomie reală. 
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Aceeași aserțiune se evidențiază la gânditor prin faptul că finalitatea 
filosofiei, cât şi rostul ei fundamental se realizează prin „funcția ei 
creatoare de metafizică”[1,p.31]. Metafizicianul prin măreția şi 
adâncimea viziunii este autorul unei lumi. Filosoful ce nu creează o 
lume metafizică în ultima instanță îşi pierde vocația, menționa L. 
Blaga. Pentru el, creația metafizică constituie fundamentul unei 
gândiri filosofice. Acest fundament realizează o construcție unică, 
specifică, adâncă şi măreață a acelui gânditor care prin forța de 
pătrundere asistată de puterea cuvântului anunță şi impune altora 
lumea sa. Abordarea metafizică depășește realitatea, ea nu este în 
trecut, prezent sau viitor, ea doar este. Ființarea ei este constatată prin 
existentă. Constatarea ei vine prin enunțuri formulate de conștiința 
filosofică şi care servesc drept reper, bază în gândirea filosofică ce are 
menirea de a servi, a alimenta prin existența sa celelalte încercări, 
cunoașteri sau creații metafizice. Metafizica este o cădere liberă a 
spiritului în care sunt realizate creații metafizice de o fină şi adevărată 
existență în lumea creatorului. În viziunea lui Blaga, acest caracter de 
percepere, realizare a creației metafizice de o fină şi adevărată 
existență rămâne la moment o taină, dar ea există, căci avem un şir de 
realizări a filosofiei de vocație pe parcursul istoriei, fapt ce este 
comparat cu o muncă continuă a intelectului uman în cunoașterea 
realității, a primelor principii şi cauze ale acestei lumi.  

Filosofia şi simțul comun constituie o problemă specifică, prin 
care Blaga încearcă să evidențieze specificul conștiinței filosofice, a 
esenței şi autonomiei filosofiei, este determinarea raportului dintre 
filosofie şi simțul comun. Prin simțul comun, autorul desemnează idei, 
norme asimilate de individul uman, prezentând o masă omogenă, 
difuză şi fără limite precise. Simțul comun se constituie la individ în 
urma asimilării cunoștințelor, normelor şi valorilor sociale şi se 
manifestă în poziții, orientări şi atitudini individuale. De multe ori 
individul îl asimilează involuntar, simțul comun prezentându-se 
adesea destul de bine întărit. În aceste circumstanțe, un filosof trebuie 
să fie curajos ca să se opună, să confrunte prejudecata generală, 
trebuie să fie independent. Filosoful ar fi, în acest sens, un 
revoluționar în determinarea adevărului ce există obiectiv. Este cel 
care realizează necesitatea făcliei lui Prometeu.  
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Omul de știință, în comparație cu filosoful, are o arie 
circumscrisă şi o zare interioară complex determinată. Omul de 
știință demască anumite prejudecați ale simțului comun. Aceste 
delimitări sunt clare, precise. Filosoful, la rândul său, descoperă 
adevărul prin criticism, este un scaner care îşi pune ca scop să 
găsească ceva, deși pare că nu există nimic, să configureze o nouă 
viziune asupra lumii, o viziune alternativă. Această scanare a 
filosofului se manifestă din plin în istoria filosofiei, menționează 
Blaga și dă drept exemplu școala din Eleea, când Parmenide 
detronează încrederea în caracterul absolut al simțurilor susținând că 
gândirea rațională este gândirea existenței. Simțul comun, la rândul 
său, se bazează în scanarea realității pe credința oarbă în datele 
organelor senzoriale. Simțurile sunt veriga de legătură a simțului 
comun şi realitatea obiectivă.  

În linii generale, L. Blaga demonstrează confruntarea între simțul 
comun (bazat pe senzații) şi conștiința filosofică (bazată pe gândirea 
logică). Capacitatea spiritului uman de a reprezenta nou, inedit lumea 
constituie, în sine, conștiința filosofică. Blaga este adeptul aserțiunii 
conform căreia conștiința filosofică este net superioară simțului 
comun. Acest raport nu este făcut din perspectiva dominației, ci a 
complexității şi profunzimii. Desigur, conștiința filosofică este, în 
esența sa, personalizată, este un mod al spiritului de a vedea şi 
pătrunde, inedit, unic, singular în existența şi în realitatea obiectivă, 
de a desluși misterul lumii. 

În analiza coraportului filosofiei şi științei Lucian Blaga, pentru a 
evidenția specificul filosofiei şi al științei, propune rezolvarea 
problemei raportului dintre ştiinţă-experienţă şi filosofie-experienţă. 
Esența acestei corelații a fost în mod principal examinată de filosofi 
în perioada Epocii Moderne și a Epocii Contemporane, însă până la 
momentul de faţă ea neliniștește gândirea filosofică, considera 
filosoful român. 

 Filosofia nu se poate dispensa de experienţa simţurilor. La prima 
etapă simţurile ne furnizează informaţii despre obiectul de studiu pe 
care nu putem să le negăm, ulterior raţiunea prelucrează, organizează 
informaţia primită. În plus, raţiunea, pentru a explica fenomenul 
studiat, face apel la prelucrarea fenomenului prin imagini, scheme 



 
 

  228 

împrumutate din alt domeniu. Analizând aceste corelații, L.Blaga 
propune interpretarea sa a ceea ce înseamnă experienţă. Prin cuvântul 
experienţă se înţelege, de obicei, totalitatea materialului concret, pe 
care spiritul şi-l însuşeşte cu ajutorul simţurilor. Experienţa presupune 
nu doar senzaţiile simţurilor, ci şi funcţii ale inteligenţei care le 
ordonează, le sistematizează. Aceste două componente ale senzaţiilor 
şi constituie experienţa. Observăm abordarea de conciliere kantiană, 
care admite implicarea raţională la constituirea experienţei. 
Atitudinea filosofului și a omului de știință față de experiență este 
diferită. Filosoful articulează problematica prin depăşirea experienţei 
proprii şi în adâncime. Omul de ştiinţă emană problematica din 
experienţă şi îşi creează o problematică. El evidenţiază stabilirea unor 
principii, reguli, legi, se imaginează eventual unele modele de 
existenţă „cari, proiectate în dosul aspectelor sensibile, fac mai 
limpede însuşi felul de funcţionare a principiilor, regulilor, legilor” 
[1,p.55] Omul de ştiinţă este constrâns în determinarea unei 
problematici să facă apel la experienţă. Experienţa sa (în mod ideal) a 
ajuns la limita accesibilului (adică la ultim nivel de dezvoltare 
ştiinţifică, în domeniu). Filosoful îşi canalizează spiritul cunoaşterii 
spre tot, acesta dacă este circumscris, el adânceşte problematica, dă 
soluţii ce deschid ferestre spre tot, existenţă. „Pentru filosof 
experienţa simţurilor este absorbită într-o vastă interpretare, care are 
în vedere întregul existenţei. Din contra, pentru omul de ştiinţă 
experienţa simţurilor devine o zonă de rigori, ce constrânge 
activitatea teoretică la diverse limitări”. [1,p. 56] Omul de ştiinţă se 
situează într-un sector al experienţei, de regulă unul specific, îngust şi 
aici el completează teoretic anumite goluri, pe care apoi le verifică tot 
prin experienţă. Experienţa pentru el este deci o primă şi ultima 
instanţă. Filosoful interpolează experienţa în vaste preocupări 
teoretice. Omul de ştiinţă interpolează actele teoretice în masa 
experienţei. Omul de ştiinţă, atât teoretic cât şi empiric, se va regăsi 
în zona experienţei, căci cea din urmă este translată teoretic (pentru a 
fi explicată) şi ulterior necesită o justificare experimentală (care este 
de natură limitată). Experiența are un rol specific în filosofie şi alt rol 
în ştiinţă. Pentru filosof experienţa este un pretext, unul al 
interpretării, pentru că el va fi autor al unei lumi. Filosoful nu poate 
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să facă abstracţie de experienţă, căci ea este asimilată teoriei (în 
ştiinţă teoria este asimilată experienţei). Experienţa alimentează 
viziunea filosofiei. Interpretarea filosofică, fiind una teoretică, evident 
depăşeşte planul experienţei (în domeniul ştiinţei teoria trebuie să fie 
justificată prin experienţă), ea este privită în plan ideal şi având 
caracter posibil care anexează sub sine şi experienţa. Specială este şi 
atitudinea subiectului faţă de experienţă. Pentru filosof este una 
plastică, degajată, iar pentru omul de ştiinţă ea este una rigidă, 
necesară: acesta şi determină modul de a fi al ştiinţei – unul 
argumentat, real dovedit.  

Aceste diferite atitudini ale subiecţilor faţă de experienţă şi față 
de spiritul teoretic trezesc un deosebit interes pentru desfăşurarea 
istorică a gândirii filosofice şi a celei ştiinţifice, menționa Blaga. El 
exemplifică afirmația sa prin descoperirile în domeniul biologiei, care 
lărgesc experienţa umană cu noi materiale de observaţie ca apoi să 
aibă loc o trecere la ideea evoluţionistă a lumii. Este evidenţiat un 
lucru interesant –  corelația între teoria veche şi cea nouă. Lucian 
Blaga consideră că în ştiinţă corelaţia între vechi şi nou nu ia o formă 
vizibilă şi acută ca în filosofie. În ştiinţele exacte, teoria se ţine strâns 
de experienţă, de acea trecerea de la vechi la nou este privită fără 
remuşcări, căci în ştiinţă această trecere (vechi - nou) este privită ca 
ceva firesc şi necesar. Pentru filosofie aspectul teoretic, cum a fost 
menţionat anterior, este mai important, nu este total dependent de 
controlul experienţei, de aceea relaţia vechi - nou este o relaţie în care 
vechiul este bază, fundament pentru nou şi se bucură de o autoritate 
mai vastă. Această analiză a ştiinţei şi a filosofiei ca raport dintre 
experienţă şi teorie exprimă, de fapt, anumite stări şi procese care 
determină autonomia filosofiei şi autonomia ştiinţei. 

Problema filosofică şi problema științifică. Lucian Blaga, pentru 
a completa demersul de cercetare, pune în analiză noțiunile: problema 
filosofică şi problema ştiinţifică. După cum s-a văzut, filosofia şi 
ştiinţa au diverse atitudini faţă de experienţă. O altă diferenţă notorie 
între aceste două domenii este şi problematica lor. Aceasta din urmă 
vizează modul cum este pusă, cum se soluţionează, care este 
extensiunea problematicii, etc. În aceasta ordine de idei, L. Blaga 
încearcă să formuleze, să argumenteze necesitatea (existenţa) unei 
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potenţiale discipline – Logica problemei. Crearea acestei discipline 
autorul o începe cu determinarea termenilor prin care se pune o 
problemă şi a termenilor prin care se rezolvă o problemă. Când 
punem o problemă, se anticipează întrucâtva asupra soluţiei ce se va 
da. Formularea problemei începe cu punerea unei întrebări, scopul 
determinării căreia este răspunsul. Întrebarea fiind carcasa unei 
probleme, ea prefigurează într-o oarecare măsură răspunsul. În 
punerea problemei utilizăm date obiective, care pot fi numite şi aria 
problemei. Pe lângă date obiective mai persistă în întrebare şi 
elementul ideativ, care acordă problemei o zare interioară. De aici 
autorul rezumă că aceste „aspecte de articulare pe care orice 
eventuală logică a problemei se va simţi îndrumată să le sesizeze în 
actul problematizării, aspecte pe care le numim „aria” problemei şi 
„zarea interioară” a problemei, ne vor oferi serviciile lor cu totul 
serioase în operaţia ce o întreprindem în vederea unei mai clare 
distincţii, ce urmează s-o facem între modul filosofic şi modul 
ştiinţific”[1,p. 64]. Astfel, aria problemei şi zarea interioară a 
problemei ne acordă posibilitatea să deosebim modul filosofic şi cel 
ştiinţific de a pune o problemă şi de a o soluţiona.  

 Aria unei probleme filosofice o constituie totdeauna, fie 
explicit, fie implicit, totul existenţei (lumea) iar zarea interioară a 
unei probleme filosofice rămâne totdeauna într-un mare grad 
indeterminată; din contra, o problemă ştiinţifică are totdeauna o arie 
circumscrisă şi o zare interioară complex determinată, menționa L. 
Blaga [1, p.67]. Pentru claritate, el dă următorul exemplu din istoria 
filosofiei. Filosoful grec Thales pune întrebarea „ce este lumea în 
totalitatea ei, atât de diversă şi de variabilă ca aspecte, ce este lumea 
în substanţa ei” [1,p. 65]. Datele obiective la care se referă problema 
pusă de filosoful grec este lumea; această parte a formulării problemei 
constituie aria problemei. În formularea problemei Thales operează 
cu ideea substanţei, el admite că lumea are la fundamentul său – 
substanţa. Anume unirea datelor obiective cu ideea de substanţă (apa) 
formează manifestarea ariei problemei şi zarea interioară, care este 
emanată de spirit. Problema pusă de filosof prevede aria problemei 
echivalată cu totul, adică cu lumea, şi zarea interioară – ideea 
abstractă de substanţă. 
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Al doilea exemplu vine din istoria ştiinţei şi anume cel al naturii 
sunetului (problema sunetului sub raportul fiinţei fizice), ce este 
sunetul în fiinţa sa? Punând problema şi căutând răspuns la această 
întrebare, omul de ştiinţă mai întâi de toate a reuşit să formuleze 
principiile mecanicităţii, înţeleasă ca tip de fenomene matematic 
determinate. Anume această înţelegere a servit drept călăuză pentru a 
răspunde la problema formulată. Soluţia problemei este că sunetul în 
fiinţa sa este determinat prin mişcarea vibratore a unui mediu material 
(aer, apă, etc.). Aria problemei o constituie datele obiective: sunetul 
în esenţa sa, zarea interioară a problemei o constituie modelul (ideea 
mecanicităţii matematic determinabile). Cu toate acestea, L. Blaga 
afirmă că „ne dăm desigur perfect de bine seama că nu am avea nici 
un drept să procedăm la generalizări pe temeiul numai al exemplelor 
analizate” [1,p.67] El continuă cu următoarele reflecții. Aria unei 
probleme filosofice prevede totul sau o parte a existenţei (zarea 
interioară este practic indeterminabilă). Problema ştiinţifică îşi 
îngrădeşte aria la anumite fenomene şi face abstracţie la tot ce 
depăşeşte această arie. În punerea unei probleme filosofice „spiritul 
caută să anticipeze cât mai puţin asupra soluţiei, iar ideile ce devin 
factori propulsivi în problematica filosofică (de la datele obiective 
spre soluţie) sunt totdeauna foarte abstracte, aproape imponderabile” 
[1, p.68]  

În punerea problemei filosofice se recurge la anticipări ideative. 
În filosofie spiritul păstrează spontaneitate în rezolvarea problemei, 
iar în domeniul ştiinţei spiritul în rezolvarea problemei este mult mai 
limitat. În ştiinţă aria problemei este dată de fenomene de un anumit 
tip cu caracter circumscris. Lucian Blaga evidenţiază acel 
instrumentar al realizării şi finalităţii problematicii filosofice – 
noţiunea sau categoriile. 

Concluzii 
 Așadar, în viziunea lui L. Blaga, filosofia constituie un 

domeniu autonom faţă de celelalte discipline. Filosofia deţine intuiţii 
asupra tot ceea ce este, aceasta îi asigură filosofiei un statut 
privilegiat. Filosofia este însoțită de o conştiinţă filosofică. Prin 
conştiinţa filosofică, filosofia se întoarce, ca într-un act reflexiv, 
asupra conţinutului său. Conştiinţa filosofică se manifestă atunci când 
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ia fiinţă un produs de supremă veghe a omului. În conştiinţa 
filosofică, filosofia prinde ştire de sine. Este o răsfrângere în spirit. 
Oricine înzestrat cu aptitudini spirituale poate să ajungă la formarea 
conştiinţei filosofice. Cum este posibilă crearea conştiinţei filosofice? 
Răspunzând la această întrebare, Lucian Blaga menționa necesitatea 
cunoașterii profunde a operelor filosofilor, o îndelungată experienţă 
și, ca rezultat, dezvoltarea gândirii filosofice, a capacității de 
apreciere justă a unei filosofii. 

Lucian Blaga prevedea viitorul filosofiei româneşti, corelându-l 
cu ascensiunea firească a tinerelor generaţii, care urmează atât să 
continue şi să dezvolte rezultatele predecesorilor lor, cât și să 
exploreze căi noi. Prin reflecțiile sale din lucrarea Despre conștiința 
filosofică, Lucian Blaga inspiră optimism și încredere în forțele și 
capacitățile filosofiei și a conștiinței filosofice de a propulsa 
cunoașterea umană.  
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CODUL ETIC AL ARGUMENTATORULUI 
 

Vasile GUȚU 
 

doctor, conferențiar universitar, UTM 
 

Orice domeniu de activitate, orice profesie presupune un anumit 
set de standarde minimale. când compunem o argumentare trebuie să 
aplicăm cu mare rigurozitate aceste standarde pentru a ne evalua 
propria noastră muncă. Dar și atunci când ne aflăm în postura de a 
recepta argumentarea celuilalt, al partenerului va fi necesar de a le 
utiliza cu aceeași rigurozitate. Verificăm ceea ce ascultăm sau citim 
pentru a ne asigura că nu avem în față un discurs bazat pe sentimente 
și emoții, autorul căruia tinde să-l prezinte ca argumentare. Fiecare 
din noi are nevoie de abilitatea de a argumenta pentru a reuși să 
comunice cu succes și în ultima instanță de a-l influența pe recipient.  

În activitățile umane se cunosc deja codul deontologic al 
inginerului, al medicului, al pedagogului, jurnalistului etc. Paralel cu 
aceste coduri se conturează și se aprofundează codul deontologic 
pentru argumentare, mai precis codul deontologic al argumentatorului 
și codul recipientului. În cele ce urmează vom analiza standardele 
etice ale argumentatorului. Recipienții, adică cei ce receptează 
argumentarea sunt de cele mai multe ori lipsiți de timpul și resursele 
necesare pentru a verifica fiecare dintre tezele înaintate. De aceea, 
creatorii de argumente își asumă o mare răspundere morală; „ceea ce 
este prezentat drept cît se poate de probabil sau de credibil are și cele 
mai mari șanse de a se bucura de acceptabilitate” [1, 33]. 

Argumentarea poate fi supusă pervertirilor potențiale și atunci ea 
poate fi folosită pentru a promova atît binele, cît și răul. Comunicarea 
verbală, în cazul nostru argumentația reprezintă un act social care 
presupune obligații morale și respectarea anumitor norme de conduită 
față de ascultător, recipient, auditoriu. Ascultătorul nostru apreciază 
ceea ce noi argumentăm „ca fiind bun sau rău în funcție de cît de bine 
reușim să ne achităm de obligațiile morale”. Aceasta reprezintă esența 
credibilității la un vorbitor, afirmă autorii menționați mai sus.  
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Pentru a asigura o argumentare eficientă este necesar să luăm în 
considerație mai mulți factori: argumentarea ține de capacitatea de a 
alege tema, teza, subiectul; de procesul de raționare, de dovezile 
oferite, de concluziile pe care i le oferim, de conchidere și de felul în 
care aranjăm materialul. Toți acești factori bine ajustați măresc 
șansele de a obține maximum de impact. Însă decizia finală, în 
privința moralității discursului, aparține în ultima instanța auditorului.  

Cercetarea problemei argumentației, ca regulă, este legată de 
cercetarea altei probleme celei legate de discuție, dialog, polemică.Și 
argumentarea și discuția sunt interdependente, ambele reprezintă 
forme ale comunicării verbale. Studiul referitor la argumentare, 
dialog, discuție încep încă din antichitate. Reflecții asupra acestor 
forme de comunicare găsim în Dialogurile lui Platon [2, ], în Retorica 
lui Aristotel [3]. Ei se axează pe corectitudinea logică a 
argumentației. Mai tîrziu sofiștii utilizează la maximum aspectele 
defectuoase ale unui act argumentativ.  

Artur Schopenhauer în „Eristica” sa se dezice de regulile unei 
discuții, unui dialog ideal și afirmă că unicul scop accesibil într-o 
discuție e obținerea unei victorii față de partener cu orice preț, 
inclusiv folosind chiar și metodele alogice [4]. 

În felul acesta el încearcă să denatureze adevărata esență a 
discuției. Logicianul Povarnin în lucrarea sa „Teoria și practica 
discuției” expun cerințele logice ale discuției. Lucrarea sa având un 
caracter antischopenhauer. În prezent au luat amploare și s-au lărgit 
cu mult studiul în acest domeniu. Sunt create instituții, centre de 
cercetare ale fenomenului argumentației în Franța, Germania, Anglia, 
Belgia, SUA, Canada etc.  

Tot mai frecvent au loc conferințe locale, regionale, 
internaționale consacrate argumentării formale și celei informale. Este 
firesc ca comportamentul argumentatorului să fie supus unor reguli, 
cerințe suficiente, că oratorul să-și asume anumite obligații morale, 
respectarea cărora va asigura un final multdorit. Toate aceste 
imperative își găsesc reflecție în codul etic al argumentatorului: 

1. Argumentatorul tinde spre stabilirea adevărului, pretinde 
spre cunoașterea în profunzime a adevărului. Aceasta înseamnă că 
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argumentatorul nu poate utiliza decât argumente logic valide sau 
susceptibile de a fi valide.  

2. Argumentatorul se consideră atât pe sine, cât pe recipient 
exponenți ai libertății de gândire ce respectă principiile morale, 
garantează dreptul la libera exprimare, respectând în aceeași măsură 
drepturile auditoriului.  

3. Argumentatorul are ca scop final acceptarea de către 
recipient a tezei în modalitatea în care el singur o acceptă. Atunci 
când promovăm punctul de vedere propriu tindem să inoculăm în 
conștiința celuilalt viziunea personală. Poți să susții punctul de vedere 
numai dacă avansezi argumente cu privire la acest punct de vedere. 
Putem să înaintăm diferite tipuri de argumente: fapte, valori, relații 
care în realitate nu sunt argumente pentru susținerea tezei date. De 
exemplu, în discursurile politice frecvent este utilizat argumentul la 
opinia mulțimii. Argumentatorul poate să promoveze o opinie 
adecvată situației date, dar poate să-l determine pe celălalt să accepte 
o opinie neadecvată circumstanțelor.  

4. Autorul nu are dreptul moral să-l inducă în eroare pe 
recipient, utilizând premise eronate sau metode de raționare alogice. 
Ca de obicei, această regulă se respectă, însă este posibil să nu se 
respecte, deoarece anumite scheme  argumentative nu sunt unanim 
recunoscute ca fiind corecte. Oponentul ce contestă corectitudinea 
consideră asemenea schemă o procedură sofisticată. Ca un argument 
să fie valabil este necesar ca atât oponentul, cît și preopinentul, 
angajați în relația dialogică să recunoască drept autoritate persoana, 
valoarea, legea, înaintate ca argumente. În cazul analogiei la fel. 
Trebuie să existe, în realitate analogie între procese și important ca ea 
să fie recunoscută de ambele părți. Dacă argumentele bazate pe opinia 
grupului sau pe autoritate sau pe valori nu întrunesc consensul 
interlocutorilor, atunci ele se transformă în argumentări sofistice.  

a) Argumentatorul i-a în considerație câmpul argumentativ al 
recipientului. Respectând această cerință este necesar să deosebim 
două aspecte: a) Argumentatorul formează construcția argumentativă 
într-o așa modalitate ca ea să fie înțeleasă de recipient. b) 
Argumentatorul edifică construcția argumentativă în așa fel încât 
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viziunile și atitudinile recipientului, informația de care el dispune și 
posibilitățile și capacitățile lui intelectuale să-i permită să o accepte.  

Scopul argumentării e convingerea. Însă pentru a-l convinge pe 
partener, este necesar de luat în considerație și un alt element: câmpul 
argumentativ al recipientului. Câmpul argumentativ al recipientului 
este unul constituent al unei noțiuni cu o extensiune mai mare  - 
câmpul mental. Componentele câmpului argumentativ sunt: 
convingerea, cunoștințele, credința, opiniile, valorile. Argumentatorul 
ar trebui să cunoască câmpul argumentativ al adresatului, pentru ca în 
ultima instanță să utilizeze numai acele dovezi care se găsesc în acest 
câmp, care coincid cu viziunile recipientului sau cel puțin să nu se 
găsească în disonanță cu ele și pot fi ușor acceptate. Nu toate 
elementele câmpului argumentativ au aceeași valoare pentru 
ascultător. De aceea, problema principală este de a fi mai explicit, 
este de a activa și a folosi acele din ele, care pot servi ca suport pentru 
susținerea tezei înaintate.  

5. Argumentatorul evită utilizarea argumentum ad hominem, 
mai ales în situațiile în care punem la îndoială capacitățile 
recipientului în ceea ce privește reflectarea obiectivă și adecvată a 
problemei în discuție. Unii argumentatori neavând suficiente 
argumente pentru a-l convinge pe recipient, dorindu-și victoria, 
utilizează argumente și metode alogice cum ar fi insulta, etichetarea, 
insinuarea etc.  

6. Atașamentul argumentatorului față de principiul etico-
gnoseologic – stabilirea adevărului – menține echilibrul emoțional în 
cazul unei argumentări nereușite. Într-adevăr argumentatorul ar 
trebui să aibă un comportament echilibrat chiar și într-o situație 
stresantă – în cazul unui discurs nu prea reușit. Dacă el simte că 
adevărul este de partea sa atunci insuccesul poate fi nesemnificativ. 
Acest lucru are o influență deosebită asupra argumentatorului: la 
nivel psihologic, la nivel comportamental, la nivel acțional.  

Karyn C.Rybacki și Donald J. Rybacki în lucrarea „O 
introducere în arta argumentării” evidențiază și alte standarde etice 
pentru argumentare” [5, 33].  
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7. Răspunderea de a cerceta. Argumentatorul ce respectă 
standardele etice trebuie să studieze amănunțit subiectul propus 
pentru discuție și să înainteze argumente cât mai probabil adevărate.  

Responsabilitatea ce îi revine argumentatorului este să 
pregătească cât mai minuțios argumentele. Aceasta înseamnă să 
cunoaștem subiectul nu doar din punctul nostru de vedere, ci și din 
punctul de vedere al oponentului. Totodată, este necesar de utilizat 
toate izvoarele ce le avem la dispoziție în manieră cea mai 
avantajoasă pentru noi. Plus la aceasta răspunderea de a cerceta 
presupune folosirea argumentelor indiferent de natura lor, fapte, 
axiome, definiții, valori obținute de alții într-o manieră corectă. Toată 
informația de care dispunem trebuie filtrată și selectată „conducând-o 
pe itinerariile cognitive ale experienței personale” [6, 35]. 

8. Răspunderea de a sluji interesul general. Argumentatorul 
care respectă standardele etice își fixează drept scop binele societății. 
Cel ce dă dovadă de responsabilitate concepe totdeauna poziții 
argumentative ce pun accentul pe beneficiile pe care le poate obține 
societatea, dacă se dă curs unei anumite căi de acțiune. Din punct de 
vedere moral ce anume reprezintă interesul general este o chestiune 
foarte delicată. Ceea ce cineva consideră că e bun, altcineva consideră 
că e rău. Cu toate că munca de cercetare nu ne poate oferi soluții 
favorabile în fiecare situație în care există valori aflate în conflict sau 
interese contrare, aceasta ne va avantaja cel puțin să clarificăm mai 
profund strategiile conflictuale, dictate de interese diferite.  

9. Răspunderea de a demonstra logic. Argumentatorul ce 
respectă principiile morale folosește totdeauna inferențe corecte din 
punct de vedere logic, argumente valide. Pentru a materializa această 
regulă generală savanții olandezi F. Eemeren și R. Grootendorst au 
elaborat nouă cerințe care trebuie respectate în discursul politic [6, 
107-237]. Aceste reguli vor fi analizate într-un studiu  aparte.  
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DEZVОLTАREА RESURSELОR UMАNE - ELEMENT 
IMPОRTАNT АL CREȘTERII ECОNОMICE 
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Аbstrаct: Pоpulаțiа și ecоnоmiа unei țări nu evоlueаză 
independent unа fаță de аltа. Pe de о pаrte numărul, structurа, 
nivelul de instruire și stаreа de sănătаte а pоpulаției influențeаză 
permаnent desfășurаreа аctivității ecоnоmice, iаr, pe de аltă pаrte, 
nivelul dezvоltării ecоnоmice influențeаză principаlele fenоmene 
demоgrаfice și, implicit, dinаmicа dаr mаi аles structurile pоpulаției. 

 
Ceа mаi mаre bоgăție а unei țări este pоpulаțiа ei, deоаrece 

оаmenii cu аptitudinile și deprinderile lоr, cu experiențа și 
cunоștințele dоbândite sunt prоducătоrii tuturоr bunurilоr ecоnоmice. 
De mărimeа pоpulаției depinde intensitаteа prоceselоr sоciо-
ecоnоmice, iаr dinаmicа аcesteiа, cа număr de persоаne și cа 
structură, definește cоmpоrtаmentul demоgrаfic аl unei țări, 
cоnstituind un reper mаjоr în cоntext pоlitic, ecоnоmic, sоciаl şi 
culturаl. 

Dimensiunile pоpulаției lа un mоment dаt, cа și mоdificările ei 
în timp depind de: 

1. Prоcesele demоgrаfice esențiаle (nаtаlitаte și mоrtаlitаte, din 
evоluțiа cărоrа rezultă spоrul nаturаl аl pоpulаției); 
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2. О serie de fаctоri ecоnоmicо-sоciаli (durаtа medie а vieții, 
stаreа generаlă de sănătаte, nivelul de trаi, rețeаuа și cheltuielile 
pentru instruire). 

Creștereа rаpidă а pоpulаției lа nivel mоndiаl, de-а lungul 
ultimelоr decenii, cа rezultаt аl unоr trаnsfоrmări spectаculоаse 
ecоnоmice și sоciаle de lungă durаtă, а cоndus lа intensificаreа 
interesului pentru cunоаștereа evenimentelоr și prоceselоr 
demоgrаfice. Pоtrivit estimărilоr Оrgаnizаției Nаțiunilоr Unite în 
"Wоrld Pоpulаtiоn Prоspects”1, pоpulаțiа lumii lа 1 iаnuаrie 2019, 
erа de 7,7 miliаrde de lоcuitоri, în creștere cu 166 miliоаne persоаne 
cоmpаrаtiv cu аnul 2017. Аsiа deține ceа mаi mаre pоndere în tоtаlul 
pоpulаției lа nivel mоndiаl (59,7%), cu 4,6 miliаrde lоcuitоri, în timp 
ce Аfricа este următоrul cоntinent cel mаi pоpulаt, cu 1,3 miliаrde 
lоcuitоri (17,0%). Eurоpа оcupă lоcul аl treileа, cu о pоndere de 
9,7%.  

Cu tоаte аcesteа, în unele țări, printre cаre și Republicа Mоldоvа, 
numărul pоpulаției este în scădere. Аstfel, BNS infоrmeаză că 
numărul pоpulаției cu reședințа оbișnuită (pоpulаție rezidentă) аl 
Republicii Mоldоvа lа 01.01.2019 а cоnstituit 2 681,7 mii persоаne, 
în scădere cu 48,7 mii persоаne (1,8%) fаță de аceeаși periоаdă а 
аnului 2018.  

Tоtоdаtă, ținem să mențiоnăm că, în ultimii cinci аni, rаtа de 
creștere аnuаlă а fоst negаtivă cоnstituind circа -1,8% pe аn. 

Scădereа în numărul pоpulаției Republicii Mоldоvа а fоst 
cаuzаtă, în speciаl, de spоrul migrаtоriu negаtiv аl pоpulаției. 

 
Fig.1 Numărul pоpulаției rezidente аl R. M. Sursа: 

www.stаtisticа.md 
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Fig.2 Cоmpоnentele creșterii pоpulаției cu reședințа 

оbișnuită în R.M. Sursа: www.stаtisticа.md 
 
 
Ceа mаi ridicаtă pоndere în pоpulаțiа tоtаlă, de 8,2%, о dețin 

persоаnele din grupа de vârstă 30-34 аni, urmаtă de grup de vârstă 
55-59 аni cu о pоndere de 7,5%. În cоntrаst, аdоlescenții de 15-19 аni 
dețin о pоndere semnificаtiv mаi mică, de numаi 5,2% în tоtаlul 
pоpulаției. Cоpiii de 0-14 аni cоnstituie 506,5 mii persоаne, 
reprezentând 18,9% din tоtаlul pоpulаţiei. Pоpulаţiа cuprinsă între 
15-59 аni (1 616,8 mii persоаne) reprezintă 60,3% din pоpulаţiа 
tоtаlă. Pоpulаţiа vârstnică (de 60 аni şi peste) deţine 20,8% din 
pоpulаţiа tоtаlă, în cifre аbsоlute – 558,4 mii persоаne.  

Pe plаn structurаl, pentru аnаlizа resurselоr de muncă prezintа 
interes pirаmidа pe vârstă а pоpulаției, respectiv structurа pe grupe de 
vârstă а pоpulаției. Un interes deоsebit se аcоrdă grupelоr de vârstă: 
0-15 аni; 16-59 аni; 60 аni și peste, cаre stаu lа bаzа unоr аnаlize 
ecоnоmice în funcție de cаre se аpreciаză аșа-numitul оptim аl 
structurii pоpulаției. 
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Fig.3 Numărul pоpulаției rezidente аl R. M. lа 01.01.2019  
Sursа: www.stаtisticа.md  
 
Pirаmidа pоpulаției pentru 2019 аrаtă clаr un mоdel de micșоrаre 

а pоpulаției lа vârstele de 30-54 аni, ceeа ce reflectă efectul 
cumulаtiv аl rаtelоr migrаției nete negаtive pentru аdulții tineri din 
ultimele decenii. 

Îmbătrânireа pоpulаţiei este un fenоmen mоndiаl. Cоnfоrm 
dаtelоr ОNU, pоndereа pоpulаției de vârstа а treiа ( persоаne de 60 
de аni şi peste) este în аnul 2019 de 13,2%, însă pe termen lung se vа 
mări, chiаr şi în regiunile unde nаtаlitаteа este superiоаră rаtelоr de 
mоrtаlitаte. 

Fenоmenul îmbătrânirii demоgrаfice este prezent, în mоd 
deоsebit, în Eurоpа, unde se înregistreаză un declin nаturаl şi о 
îmbătrânire excesivă а pоpulаției. 

Dоuă fenоmene аu cоntribuit lа аccelerаreа rаpidă а îmbătrânirii 
pоpulаției în Republicа Mоldоvа - scădereа nаtаlității şi 

creștereа migrаției internаțiоnаle. 
Pe de о pаrte, desfăşurаreа cоntinuă, а îmbătrânirii pоpulаției 

fаciliteаză аdаptаreа vieţii ecоnоmice şi sоciаle lа nоile reаlităţi 
demоgrаfice şi fаvоrizeаză identificаreа resurselоr finаnciаre 
necesаre аcоperirii necesitățilоr crescânde impuse de îmbătrânire. Pe 
de аltă pаrte, pаndemiа cu CОVID-19 prоiecteаză о nоuă trаiectоrie 
de dezvоltаre а resurselоr umаne, оri pоpulаțiа îmbătrânită și аfectаtă 
de аlte bоli crоnice este ceа mаi vulnerаbilă în fаțа аcestei pаndemii. 
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Pаndemiа cu CОVID-19 а perturbаt аctivitаteа ecоnоmică а 
tuturоr țărilоr lumii, аvând efecte esențiаle și аsuprа utilizării 
resurselоr de muncă. Cоmpаniile аu fоst nevоite să iа măsuri pentru 
sigurаnțа аngаjаțilоr și pentru аtenuаreа expunerii finаnciаre și 
оperаțiоnаle, аstfel mulți аngаjаți și-аu întrerupt аctivitаteа din cаuzа 
stаțiоnării întreprinderilоr, unii аngаjаți аu preluаt muncа de lа 
dоmiciliu, аlții аu implementаt un prоgrаm de lucru pаrțiаl.  

Efectele pаndemiei CОVID-19 аsuprа utilizării resurselоr de 
muncă în Republicа Mоldоvа sаu făcut simțite dejа în primul 
trimestru аl аnului 2020, numărul persоаnelоr cаre аu аvut un lоc de 
muncă, dаr cаre nu аu lucrаt delоc s-а mаjоrаt în cоmpаrаție cu 
trimestrul I 2019 de 2 оri. Creștereа numărului аcestоr persоаne este 
cаuzаtă în tоtаlitаte de restricțiile impuse în legătură cu CОVID-19. 
Repаrtizаreа persоаnelоr după mоtivul аbsenței este următоаreа: 

 34% nu аu lucrаt din cаuzа stаțiоnării аctivității lа unitаteа lа 
cаre lucreаză; 

 29% аu fоst nevоiți să-și iа cоncediul de оdihnă аnuаl; 
 28% s-аu аflаt în cоncedii neplătite; 
 6% s-аu аflаt în șоmаj tehnic. 
În cоmpаrаție cu trimestrul I 2019 numărul persоаnelоr аflаte în 

cоncedii fără plаtă s-а mărit de 3,5 оri, în cоncedii аnuаle, respectiv, 
de 2,9 оri, а celоr în șоmаj tehnic de 1,6 оri. 

În rândul persоаnelоr cаre nu аu lucrаt din cаuzа pаndemiei 
mаjоritаteа аbsоlută de 88% revine sаlаriаțilоr (în tоtаl оcupаre 
аceștiа fоrmeаză 80%). Restul 12% о fоrmeаză grupа lucrătоrilоr pe 
cоnt prоpriu, cаre аu fоst nevоiți să-și sisteze аctivitаteа. Numărul 
persоаnelоr cаre аu prestаt muncа lа dоmiciliu, în trimestrul I 2020, а 
cоnstituit 16,6 mii persоаne.  

CОVID-19 mоdifică tipаrele оbișnuite și în rаpоrt cu durаtа 
efectivă а săptămânii de lucru. Аstfel, în rândul persоаnelоr cаre аu 
declаrаt că le-а fоst аfectаtă situаțiа lа lоcul de muncă din cаuzа 
pаndemiei, 86,1% fie că аu lucrаt mаi puțin de 40 de оre pe 
săptămână, fie că nu аu lucrаt delоc. În timp ce printre persоаnele 
cаre nu аu аvut de suferit de pe urmа situаției epidemiоlоgice аcest 
indicаtоr este de 2,7 оri mаi mic, cоnstituind 32,4% (în trimestrul I 
2019 cоnstituind 35,2%). 
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Numărul persоаnelоr оcupаte cu prоgrаm de lucru pаrțiаl, în 
trimestrul I 2020, а cоnstituit 51,1 mii sаu 6,3% din tоtаl оcupаre. 
Din rândul аcestоrа, 5,2 lа sută аu declаrаt că аu trecut lа prоgrаmul 
pаrțiаl de lucru din cаuzа pаndemiei, mоtivele principаle fiind lipsа 
cliențilоr sаu а cоmenzilоr. 

Ținem să mențiоnăm că sоcietаteа este interesаtа mаi mult de 
аspectul cаlitаtiv аl resurselоr de muncа, decât de cel cаntitаtiv. În 
sensul creșterii cаlității muncii trebuie să se pună аccent pe 
următоаrele direcții: 

1.Crestereа nivelului generаl de educаție și de pregătire 
prоfesiоnаlă а fоrței de muncă; 

2.Аsigurаreа unui nivel ridicаt de sănătаte а fоrței de muncă; 
3.Prоmоvаreа unui sistem eficient de mоtivаre а lucrătоrilоr; 
4.Аsigurаreа unei cаlități ridicаte și pentru ceilаlți dоi fаctоri аi 

prоducției: pământul și cаpitаlul. 
Creștereа nivelului pregătirii prоfesiоnаle cаpătă о impоrtаntа 

deоsebitа pentru fоrmаreа pоtențiаlului de muncă și vаlоrificаreа lui, 
șcоаlа cu diferitele sаle trepte, prоfiluri și speciаlizări аre un rоl 
hоtărâtоr. 

Prоgresul științei și tehnicii, аmplificаreа cоntinuă а 
cоmplexității prоceselоr de prоducție, depreciereа rаpidа а stоcului de 
cunоștințe аcumulаte în periоаdа pregătitоаre inițiаlă, impun în mоd 
necesаr perfecțiоnаreа pregătirii prоfesiоnаle а pоpulаției оcupаte. 
Fоrmele de reаlizаre а аcestui prоces pоt multiple în funcție de 
prоfesie și speciаlitаte, de necesitățile întreprinderilоr, de cerințele 
pоstului оcupаt, de interesul și perspectivele de prоmоvаre аle 
sаlаriаțilоr. 
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Abstract: Particularitățile disciplinei și cunoștințele de teren 
plasează antropologul într-o poziție de dilemă între cercetarea 
științifică și participarea la dezbaterile sociale. Uneori poate fi dificil 
pentru cercetător să rămână indiferent. Ca ființă umană aflându-se 
în situații particulare ale terenului său de studiu poate avea cazuri de 
subiectivitate. Faptul că lucrează cu diverse probleme sociale care se 
regăsesc într-o situație de extremă necesitate, îl împinge să se 
gândească la ce este, ce are, ce poate pierde și, în final, ce el poate 
deveni.  

 
Profesia de antropolog este unică prin faptul că se bazează pe 

experiența de teren care este, de asemenea, esențială și prin 
implicarea socială a cercetătorului în rândul interlocutorilor săi și în 
locurile unde își face terenul. Este despre prezența participativă care 
durează de la luni până la ani. 

Scopul acestei reflecții este de a contribui la dezbaterea privind 
implicarea antropologului în activitatea sa de teren, precum și la 
diferitele întrebări care pot apărea pe parcursul cercetării. În 
comparație cu prima perioadă de dezvoltare a antropologiei, astăzi 
acest domeniu este practicat în societățile industriale, societăți din 
care vin și antropologii propriu-zis. Distanța existențială și 
intelectuală a antropologiei față de obiectele sale de studiu nu mai 
este evidentă (KILANI, M, 1989). Iar practicile și valorile pe care le 
observă nu se mai impune ca fiind ceva diferit ca atunci când lucra în 
societățile „primitive” (KILANI, M, 1989). 

Antropologia, ca toate științele sociale, se ocupă de ființa umană. 
Este o analiză critică a temeiului antropologului asupra producției 
științifice. Reflecția mea în acest articol se bazează pe identificarea 
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poziționării antropologului din punct de vedere etic față de eșantionul 
cercetat.  

Sărăcia extremă și excluziunea socială au un impact profund 
asupra majorității eșantioanelor pe care antropologii le studiază, de la 
mahalalele în continuă expansiune până la satele agitate ale Lumii a 
Treia. Aceste condiții de precaritate extremă nu lasă cercetătorul 
indiferent. O bună parte din cercetători pot să simtă neliniște atunci 
când lucrează cu oameni extrem de săraci.  

La întoarcerea de pe terenul de cercetare și o dată cu scrierea 
eseului antropologic, cercetătorului îi este dificil să uite fețele, vocile, 
privirile, încrederea, suferința, cererea de a asculta, precum și 
recunoașterea pe care o simte în cuvinte și investigații. În anumite 
situații, cercetătorul pune sub semnul întrebării obiectivitatea 
cercetărilor sale și limitele sale în tratamentul subiectului uman. 

Zonele sensibile sunt acele spații și condiții sociale 
(nedocumentate, fără adăpost, refugiați) pe care instituțiile le definesc 
ca excepționale, deviante și/sau chiar ilegale. Aceste domenii sunt 
sensibile în sensul că se confruntă cu probleme socio-politice cruciale 
și trezesc o cerere socială puternică. Astfel de terenuri de cercetare 
pentru antropolog pun la îndoială atât tehnicile de investigare, cât și 
poziția sa etică. 

Prin urmare, descoperirea anumitor fapte plasează cercetătorul în 
centrul dilemelor care uneori se află la granița dintre cercetarea 
antropologică și intervenția antropologului: ar trebui să fac asta? ar 
trebui să denunț asta? trebuie să tac sau să o spun, și cui?. 

În timp ce terenul rămâne o valoare fondatoare a antropologiei, 
regulile, obiectivele și standardele care îl circumscriu arată schimbări 
notabile. Acestea depind de condițiile socio-politice generale în care 
are loc antropologia prin instituționalizarea sa socială și științifică. 
Schimbările s-au produs pe parcursul dezvoltării antropologiei ca 
domeniu care s-au manifestat prin trei faze. 

Prima fază, corespunde perioadei de descoperire a Celuilalt, între 
sfârșitul secolului al XI-lea și primele decenii ale secolului XX (până 
în jurul anilor ’40). Aceasta este o etapă în care despre Celălalt 
vorbesc călătorii, mesionarii, comercianții; etc., și după care urmează 
primele scrieri ale antropologilor autodidactici sau provenind din alte 
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științe și dorind să enumere și să clasifice popoarele și trăsăturile 
culturale, cum ar fi clasificările naturale (E. Tylor, H. Morgan); în 
cele din urmă, tot aici vorbim și despre primele expediții ale 
antropologilor profesioniști care aveau scop dezvoltarea metodelor și 
obiectelor științifice specifice disciplinei antropologice (B. 
Malinowski, Radcliff-Brown, F. Boas etc.). B. Malinowski a fost unul 
dintre primii antropologi de teren care a formulat principiile aplicării 
metodei observației. Principiile metodei sunt următoarele: 

- anchetatorul trebuie să scape mai întâi de prejudecățile și 
preconcepțiile personale care rezultă din propria pregătire; 

- va căuta să-și realizeze integrarea, învățând limba, împărtășind 
viața de zi cu zi a satului/comunității/grupului cercetat, prin faptul că 
va fi acceptat ca unul dintre membrii acesteia; 

- el va distinge diverse niveluri ale realității: cel al obiceiurilor 
teoretice, statutul oficial al grupului; cea a practicii urmată de fapt; 
cea a interpretării pe care grupul însuși o face din diferitele sale 
modele de comportament.  

În ciuda valorii documentelor colectate astfel la fața locului, 
Malinowski nu a fost în întregime fidel doctrinei sale: dus de 
impetuozitatea sa, nu s-a supus niciodată total disciplinei a modelelor 
culturale.  

Următoarea fază este localizată între anii 1940 și 1970. Fiind 
anticipată de lucrări din perioada elitistă și neavând o bază teoretică și 
metodologică bine definită, noile experiențe au adus un disconfort 
moral al cercetătorului în fața interlocutorilor astfel evidențiind 
implicarea sa socială. Aici amintim autori ca: James Agee, Oscar 
Lewis. 

În anii 1940, James Agee a publicat mai multe informații 
personale ale familiilor de țărani din sudul Statelor Unite pentru ai 
pune în valoare și a arăta celorlalți importanța lor pentru societatea 
americană. Dacă această cercetare a început mai mult ca interes 
antropologic, atunci spre sfârșitul studiului J. Agee a devenit un 
mediator între aceste familii de țărani și autoritățile americane. Oscar 
Lewis la începutul anilor '50 cercetează „cultura sărăciei” din mediul 
urban. În viziunea lui antropologul trebuie să fie „atât un cercetător, 
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cât și un purtător de cuvânt al culturii săracilor ”(Lewis 1963: 28). Și 
toată munca lui este construită pe povestea vieții a „săracului urban”. 

A treia fază –de la anul 70 până în prezent a fost marcată de 
apariția unei antropologii critice și antropologii „activiste”. Când 
vorbim de antropologia critică, atunci antropologul nu renunță la 
intențiile sale teoretice, dar încearcă să studieze grupul țintă bazându-
se pe profesionalism. Antropologul de astăzi trebuie să acționeze 
rapid, iar „investigarea rapidă” a favorizat și mai mult cunoașterea 
societăților. Acest lucru a contribuit la apariția unor domenii în 
antropologie ca: antropologia dezvoltării, afacerilor, medicală, 
antropologia urbană, religioasă, etc. Diversificarea, presiunea externă 
și specializarea excesivă a antropologiei a schimbat cadrele de 
implicare pe teren. 

În contemporaneitate se confundă implicarea socială a 
antropologului prin activismul antropologului. Implicarea socială a 
acestuia se rezumă la rolul de „avocat” sau mediator dintre grupul 
studiat și autoritățile locale fără a produce schimbări culturale. Pe 
când activismul antropologului se manifestă prin participarea sa în  
proiecte de dezvoltare și planificare a societății. Întrebările etice care 
apar sunt rodul unei tensiuni dintre implicarea de fapt și dorința 
legitimă de obiectivare și distanțare. Cu toate acestea, nu se pune 
problema impactului efectiv al „expertizei” antropologice, ci a priori 
a activismului antropologului care apare în timpul cercetării.  

Antropologii care lucrează cu comunități marginalizate, sărace, 
discriminate, care sunt localizate în spații unde se întâmplă des 
dezastre naturale sunt puși în situația fie de a respecta metodologia 
cercetării sau de a produce o schimbare în grupul cercetat. În ultimii 
ani, acest activism se observă printre antropologii americani și 
australieni care pretind de a nu ignora contextele politico-economice 
a vieții autohtone studiate.  

În fine, contextele sociale actuale îi provoacă pe antropologi să-și 
reevalueze principiile de teren păstrând obiectivitatea cercetării și 
confidențialitatea informatorilor.  

Concluzie 
Datorită istoriei sale, totul a predestinat antropologiei o 

confruntare dificilă cu globalizarea. Apărând odată cu colonizarea, 
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disciplina a elaborat, pe de o parte, metode de investigare – etnografia 
profund marcată de această perioadă de cucerire și dominație, iar pe 
de altă parte a construit un model de alteritate ierarhică și 
spectaculoasă. Consecințele decolonizării au avut ca rezultat evoluții 
semnificative ale antropologiei, care trebuie repatriate în zonele 
apropiate, în mediul rural și urban, în democrațiile industriale și / sau 
chiar aparținând societății din care face parte antropologul. Această 
transformare completă a modalităților de relație între antropolog și 
subiecții studiați, precum și a relațiilor interpersonale care constituie 
matricea cunoștințelor antropologice, au dus la o reflexivitate acută a 
disciplinei, reconsiderarea metodologiei sale și a fundamentelor sale 
epistemologice. Această reflexivitate, care este uneori împinsă până la 
punctul de a nega o specificitate și/sau o „științificitate” a perspectivei 
antropologice în fața viziunii actorilor sociali, stau astăzi la baza 
desfășurării unei serii de conferințe și publicații. 
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