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ŞTIINŢE PEDAGOGICE 
 

PROGRESUL SOCIAL PRIN CULTURALIZARE – RECURS LA ISTORIE 

(1918 – 1940) 

 

                                              Ioana AXENTII, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie, 

                                                                 Victor AXENTII, 

Catedra de Filologie Română 

 

Dans cet article s'agit environ de nouveau concept de l'éducation dans le monde 

contemporain. Caractère du monde contemporain  monde des grands problèmes, monde du 

changement, du tendances visibles à intégralement économique, socio-politique, culturelle et 

spirituelle,  nécessite un nouveau concept de éducation, où les valeurs fondamentales   Vérité, 

Bonté, Beauté, complétée dans l'ère moderne de la justice et de la liberté  sont maintenant 

complétés par de nouveaux types d'enseignement, tels que définis par l'UNESCO et 

considérées comme des réponses positives donnée par l'éducation et par l'éducation moderne 

aux majeures problèmes éducatifs du monde contemporain: l'éducation pour valeurs,  

l'éducation globale, l'éducation pour la paix et la tolérance, l'éducation à la démocratie, aux 

droits humains, l'éducation pour l'intégration européenne. 

 

Caracterul lumii contemporane    lume a marilor probleme globale, lume a schimbării, 

cu tendinţe vizibile, aproape palpabile pentru integralizare economică, social-politică şi 

cultural-spirituală, la scară europeană şi planetară,  impune şi un nou concept de educaţie, în 

care valorile fundamentale clasice ale humanitas-ului – Adevărul, Binele, Frumosul, 

complementate în epoca modernă de Dreptate şi Libertate [11, p. 3], sunt azi împlinite de 

noile tipuri de educaţie, definite de UNESCO şi considerate drept răspunsuri pozitive date de 

educaţia şi învăţământul modern marilor probleme ale lumii contemporane: educaţia pentru 

valori, educaţia globală, educaţia pentru pace şi toleranţă, educaţia pentru democraţie, 

educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru integrarea europeană  etc. [15, p. 65].  

Observările efectuate în procesul de învăţământ ne conving tot mai mult de faptul că 

elevii şi studenţi din Republica Moldova indiferent de naţionalitate sunt total centraţi pe ideea 

europeană, ei acceptă valorile şi profită de ele cu plăcere şi, în cel mai mare grad, nu-şi 

imaginează o altă existenţă decât în contextul valorilor europene occidentale.
 
 

În acest context, ritmul alert al vieţii, exigenţele tot mai variate şi mai noi cărora trebuie 

să le facem faţă, frecventele întâlniri cu noul, reclamă de la noi, pedagogii, şu nu numai, mai 

multă flexibilitate, adaptabilitate şi perseverenţă pentru integrarea în fluxul tumultuos al 

schimbării.  

Pentru ca individul să supravieţuiască într-o lume în plină schimbare, este necesar să fie 

abandonată închiderea şi să fie acceptate provocările deschiderii, conştientizării, implicării în 

societatea contemporană pluriculturală.  Întâlnirea reală sau virtuală a culturilor diferite aduce 

în prim-plan necesitatea restructurării educaţiei din perspectiva diversităţii. În acelaşi timp, 

diversitatea, ca problemă pentru societate, este considerată drept promotor al creativităţii 

educaţionale.  

Din aceste motive, şi nu numai, am considerat drept oportun a cerceta concepţiile 

teoretice şi experienţele pedagogilor de valoare care au activat în perioada interbelică şi care 

au reuşit să realizeze un progres social în ţară prin culturalizare, au reuşit să descopere 

principiile educaţiei personalităţii  prin cultură, astfel reuşind să păstreze valorile autentice. 

G.G. Antonescu (1928, p.139) exprima ferma convingere că, dintre factorii care 

determină progresul social, cel mai important este cultura, deci educaţia care o face posibilă.  

Dintre oamenii de cultură ai României moderne, acela care a înţeles mai bine rolul 

culturii în viaţa şi evoluţia societăţii a fost Spiru Haret. El era atât de convins de  necesitatea 
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colaborării strânse între factorul economic şi cel cultural, încât punea în sarcina aceloraşi 

oameni, învăţătorii, atât cultura intra şi extraşcolară cât şi îndrumarea vieţii economice la sate 

(bănci populare, cooperative etc.). Prin iniţierea activităţii extraşcolare, S. Haret a reuşit să 

facă din învăţătorul rural factorul central din viaţa satului. În acest sens, Spiru Haret, ca 

nimeni altul, „a înţeles funcţia pedagogică în tot complexul  nu numai în manifestările ei din 

cadrul vieţii de şcoală” [12, p. 195]. Astfel activitatea economică, culturală, desfăşurată atât 

de impresionant, de învăţător la sate era răsfrângerea acestei concepţii pe domeniul educativ, 

datorită impulsului viguros dat de către Haret. 

„Şcoala este desigur printre cele dintâi şi cele mai puternice mijloace de acţiune… 

pentru popoarele mici, cărora nu le este permis a neglija nimic din ce le poate asigura 

existenţa neatârnată, ar fi o dovadă de orbire neauzită, dacă nu ar înţelege  că au a face din 

şcoală pavăza naţionalităţii lor.”  [Apud 1, p. 145]. 

Aceste concepte dar şi încă  multe alte argumente ne demonstrează faptul că în perioada 

interbelică  problemele de educaţie şi învăţământ preocupau din ce în ce mai intens societatea 

românească. Toţi cei care se gândeau la realizarea unei societăţi viitoare mai bune îşi dădeau 

îndată seama că nu se poate păşi spre aceasta decât printr-o soluţionare cât mai ştiinţifică a 

problemelor de asemenea natură. Din dorinţa de a se ajunge la această soluţionare, se cercetau 

şi criticau sistemele de organizare trecute şi prezente ale educaţiei şi învăţământului, şi se 

schiţau cu entuziasm şi optimism altele pentru viitor. 

Una dintre criticile aduse mai des diverselor reforme şcolare de la acea vreme consta în 

faptul că acestea, fiind în parte împrumutate, nu se potriveau îndeajuns realităţilor la care se 

aplicau. Astfel Gh. Costaforu, cunoscut savant, care a studiat sistemele de instrucţie şi 

educaţie în unele din cele mai înaintate state ale Europei secolului XIX, menţiona în raportul 

său din 1858 către Departamentul Instrucţiunii Publice că trebuie folosită creativ experienţa 

altor ţări în realizarea progresului şcolii: „Cea mai mare nefericire pentru noi ar fi aşadar 

adaptarea sistemului şcolar al cutărui sau cutărui stat, fără controlul şi examenul serios al 

veritabilelor noastre trebuinţe[6, p.16].”  

Acelaşi gând l-a exprimat şi cercetătorul Ion Bogdan Duică, care fusese trimis să 

studieze organizarea învăţământului secundar din Germania: “Cunoaşterea organizărilor şi 

metodelor străine ne este de neapărată trebuinţă pentru a îndrepta pe ale noastre, nu imitând 

cum am făcut adeseori, fără nici o cumpănire ceea ce ni s-a părut bun şi a dat rezultate bune în 

alte ţări, ci ceea ce se va arăta a fi mai potrivit cu spiritul şi trebuinţele poporului nostru”, 

concept care credem rămâne actual şi la ziua de azi când se observă o tendinţă de 

europenizare a şcolii, ignorându-se valorile autentice [Apud  4, p. 7]. 

Problema se punea aşadar nu doar de a cunoaşte  realizările altor ţări şi popoare, ci de a 

le adapta şi asimila creativ, de a le dezvolta în contextul naţional al timpului, fiind 

conştientizat faptul că instituţiile, ideile şi formele de cultură de împrumut sunt abandonate 

repede, căci “o influenţă nu devine activă  şi nu dă rezultate decât acolo şi atunci când există 

nevoie de ea, unde natura terenului social o cere şi o absoarbe” [14, p.86].  

Fapt meritoriu pentru reformatorii şcolii din acele timpuri cărora nu le-au lipsit bunele 

intenţii şi sforţările de a pune ân acord principiile pedagogice cu realităţile.  

Ân acest context, merită să analizăm conceptele expuse de către G.G. Antonescu care 

atenţiona că pentru a înfăptui reforme şcolare sănătoase, trebuie să facem o importantă 

schimbare de metodă: să ne îndreptăm privirea, în aceeaşi măsură spre realităţile de la noi, ca 

şi spre principii. Să ne gândim necontenit că pentru aplicarea rodnică a celor mai bune 

principii nu este deajuns numai buna lor cunoaştere, ci trebuie  cunoscute  tot aşa de  bine  şi 

realităţile  cărora  se  aplică. Dar cunoaşterea acestor  realităţi cere o  activitate  pentru  care 

forţele individuale izolate rămân neîndestulătoare. Ea nu se poate realiza decât printr-o muncă 

întreprinsă cu forţe numeroase, organizate după un plan bine chibzuit şi urmărit cu statornicie 

vreme îndelungată. Până acum, ne-a lipsit această organizare a forţelor şi iniţiativelor pentru a 

întreprinde o asemenea muncă. Singurul care ar fi putut face acest lucru, ar fi fost Ministerul 

Instrucţiunii. De la el s-ar fi aşteptat concentrarea şi organizarea forţelor izolate pentru această 
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munca  de lungă  durata;  dar n-a putut s-o facă nici el, din mai multe motive. Unul stă în 

împrejurarea că ministerul e supus contingenţelor politice.  Conducerea lui  se  schimbă  des;  

unii pleacă, alţii vin, şi cei care vin n-au totdeauna intenţia de a continua opera predecesorilor, 

chiar atunci când sunt convinşi că aceştia au apucat pe cale bună. Ambiţia de a-şi 

„personaliza” activitatea îi îndeamnă să calce alături de calea începută; în felul acesta, se 

întrerupe continuitatea şi, fără ea, opera de cunoaştere temeinică a realităţilor nu se poate 

înfăptui. 

Alt motiv care a împiedicat ministerul de la această înfăptuire se datoreşte împrejurării 

că ministerul este ţinut să lucreze în cadrul fix al anumitor legi şi dispoziţii. Apoi, birocratizat, 

tulburat şi aglomerat de cereri, din care multe nedrepte şi exagerate şi mai toate urgente, 

ministerul este lipsit aproape complet de iniţiativa şi de putinţa de anticipare în studierea şi 

soluţionarea problemelor. El nu pregăteşte din vreme date şi soluţii pentru probleme între-

văzute,  ci aşteaptă  ca problemele  să  fie puse şi  apoi  începe  să adune în pripă material 

pentru dezlegarea lor. 

Singura posibilitate, care-i rămâne în faţa acestei situaţii, este să numească comisii ad-

hoc. Admiţând cazul fericit că acele comisii ar fi formate din persoanele cele mai competente, 

 ceea ce nu se poate întâmpla totdeauna, fiindcă la numirea lor intervin uşor şi consideraţii 

străine de probleme şcolare,   acele comisii încă nu-şi pot împlini menirea pe deplin. Întâi, 

pentru că în comisii se pot numi persoane, între care nu există unitate de vederi; de aici 

sforţări pentru compromisuri. În al doilea rând, comisiile sunt ţinute să lucreze în grabă, 

deoarece sunt numite de obicei cu termen şi, în al treilea rând, concluziile  la  care se  ajunge  

sunt lipsite de siguranţa ştiinţifică şi străine de realitate. Iar ministerul se vede pierzându-se în 

rezolvarea chestiunilor mărunte şi scapă orientarea în mare asupra problemelor importante. 

O politică de reforme şcolare serioase şi de culturalizare intensivă şi extensivă, aşa cum 

se cere neamului nostru în prezent, trebuie să fie însă bine întemeiată pe realităţi şi pe 

convingeri ştiinţifice, nu imaginare [1, p.180].    

Astfel, ceea ce nu au putut face în acest scop iniţiativele şi forţele izolate, oficialităţile a  

reuşit să se realizeze de către Institutul pedagogic român  care a unit în jurul lui pe cei care 

erau preocupaţi în mod deosebit de şcoală şi cultură şi care printr-o colaborare sinceră şi 

însufleţită de pasiunea adevărului ştiinţific au studiat şi rezolvat problemele de educaţie şi  

învăţământ în conformitate cu aspiraţiile poporului nostru. 

Institutul pedagogic român a fost o sinteză a celor trei instituţii: Muzeul pedagogic, 

Biblioteca pedagogică din Bucureşti  care au fost înfiinţate în 1910 de Casa şcoalelor şi 

Seminarul de pedagogie teoretică de la Universitatea din Bucureşti. Datorită acestui fapt, 

Institutul a reuşit să facă o legătură strânsă între teorie şi realitate, să direcţioneze realităţile în 

sensul indicat de teorie, sau făcut teorii adaptate la realitate. 

Totodată, dispunând de  cele trei elemente   realitate, teorie şi forţele  vii, pe care  nu le-

a separat dar a reuşit să le pună în contact   institutul a organizat din timp şi fără pripă 

adunarea materialului şi studierea problemelor mai importante, pe care le credeau de ac-

tualitate membrii institutului, iar rezultatele acestor studii, care aveau un spirit larg de 

obiectivitate ştiinţifică erau făcute fără presiunea evenimentelor şi fără dorinţa de a servi 

anumitor interese imediate stăteau în permanenţă la îndemâna celor care aveau nevoie. 

Datorită tradiţiei universitare româneşti, care în perioada interbelică le concura chiar şi pe cele 

germană şi franceză, şcoala a atins performanţe deosebite. 

Ca să corespundă cât mai bine menirii sale, institutul şi-a organizat munca pe grupe de 

probleme, urmând ca fiecare din ele să formeze obiectul de preocupare al unei secţiuni a 

institutului. Principiul care s-a avut în vedere în această împărţire în secţiuni, a fost ca, în 

cadrul acestora, să fie adunat şi studiat materialul necesar rezolvării tuturor problemelor care 

se puneau în educaţie şi învăţămînt. 

Printre primele secţii în care şi-a început activitatea institutul au fost: 

1. Secţia pentru studiul individualităţii şcolarului român  şi pe drept cuvânt, deoarece 

cunoaşterea individualităţii era una din condiţiile esenţiale pentru  deplina reuşită a educaţiei 
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şi învăţământului care puteau fi adaptate acesteia. Cunoaşterea individualităţii era tot aşa de 

importantă şi pentru selecţionarea celor bine dotaţi  şi  pentru  orientarea lor profesională, 

astfel întrezărindu-se un profund  respect  faţă  de  viaţa  omului şi o utilizare cât mai raţională 

a puterilor lui adaptate la realităţi. 

2.Secţia pentru studiul organizării şcolare, a metodelor de educaţie etc. care aveau 

menirea să studieze diferite categorii de şcoli şi armonia dintre ele,  potrivite  individualităţii 

elevilor şi cerinţelor vieţii sociale,  programele şi orariile  corespunzătoare acestor cerinţe, 

metodele de educaţie şi învăţământ cele mai potrivite individualităţii elevilor şi scopului 

urmărit, pregătirea corpului didactic după condiţiile în care să lucreze studiul materialului 

didactic cel mai potrivit condiţiilor subiective (elevul) şi obiective ale   educaţiei şi  

învăţământului.  

3. Secţia de statistică şi informaţii avea rolul de a da o îndrumare sigură politicii şcolare 

şi culturale, întemeind-o pe cât mai riguroase şi mai numeroase date statistice. Menirea ei era 

de a ţine în permanenţă centralizate datele numerice privitoare la mişcarea (creşterea şi 

descreşterea) tineretului şcolar, la numărul membrilor corpului didactic, al şcolilor etc., cu 

scopul bine precizat de a prevedea, pe baze statistice, nevoile viitoare în ce priveşte numărul 

şcolilor, al personalului didactic etc. O politică şcolară şi culturală de realităţi trebuie să-şi 

facă din statistică un fundament sigur. Interesul neamului nostru este ca să se facă cea mai 

raţională utilizare de forţe umane şi să se evite cu orice preţ risipa lor [1, p.185].   

4. Secţia de relaţii şi propagandă avea menirea de a răspândi în afara hotarelor ţării 

rezultatele activităţii institutului şi asigurarea colaborării cu institutele similare din străinătate. 

Legăturile cu institutele similare din străinătate reprezenta un mijloc foarte important la acea 

vreme, atât pentru informarea despre ceea ce se petrecea în alte părţi, cât mai ales pentru 

propaganda în străinătate, despre ceea ce se petrecea în ţară în domeniul respectiv. Astfel a 

început colaborarea în urma invitaţiei Biroului Internaţional pentru Educaţia Nouă din 

Geneva. În acest scop secţia de relaţii şi propagandă se servea de Revista generală a 

învăţământului, care aducea cele mai bune servicii cercetărilor pedagogice şi întreţinea 

legăturile cu străinătatea. Tot această secţie organiza în fiecare an conferinţe pentru ţinerea 

publicului la curent cu problemele pedagogice, de care era preocupat institutul  precum şi 

cursuri de perfecţionare pentru membrii corpului didactic. 

În toate secţiile institutului, diferitele probleme, cu care se ocupa fiecare secţiune erau 

tratate în mod evolutiv, lucru demn de apreciat. 

Este cunoscut faptul că fiinţa umană se umanizează, îşi dobândeşte chipul specific, nu 

atât prin procesele de creştere şi maturizare, cât prin culturalizare, prin socializare. 

Modalitatea în care se realizează socializarea antrenează consecinţe în formarea personalităţii. 

Sistemul de stimulări şi interdicţii practicate în educaţie, formulate explicit sau nu, ajung să 

împovăreze individul. Acesta, o dată ajuns adult, se va conforma inconştient principiilor 

fundamentale ale culturii pe care a interiorizat-o. Devenirea umanului se însoţeşte de 

asimilarea şi crearea culturii. Cultura ajunge treptat să facă parte din om, să-i constituie 

substanţa ce-1 defineşte şi-1 diferenţiază esenţial atât de alte specii, cât şi de semenii săi. 

Aptitudinea de a învăţa, de a percepe şi construi sensuri îi permite omului să intre 

treptat în universul de simboluri, ritualuri, valori construit social anterior, să-şi explice prin 

ele lumea şi să trăiască în ea transformând-o şi apropriindu-şi-o. Este vorba aici de un proces 

complex derulat pe tot parcursul vieţii individului, în parte inconştient şi difuz, în parte 

conştient şi intenţionat. Rezultatul procesului în cauză este formarea omului ca fiinţă 

culturală. Cu cât cineva va fi mai bine format, adică îşi va fi însuşit mai profund şi temeinic 

cultura grupului său, cu atât îşi va da seama mai puţin de impactul culturii asupra sa. 

Majoritatea caracteristicilor umane sunt de natură culturală, sunt învăţate şi rămân stocate 

pentru întreaga viaţă [7, p.7].  

De aceea considerăm oportună cercetarea conceptului  care ţine de Cultură şi 

personalitate. G.G.Antonescu (1935,p.241) susţinea concepţia conform căreia personalitatea 

este omul creator de valori culturale. Tot odată atenţiona asupra faptului că „ nu putem însă, 
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în nici un caz, să admitem ca un sistem de educaţie să tindă a forma din elevi creatori de 

valori culturale, fără să-i transforme moralmente. Cea mai înaltă creaţie a omului, este creaţia 

de sine. Când omul a ajuns să facă din sine însuşi o operă morală, a ajuns la cea mai înaltă 

creaţie. Prin urmare, putem admite sistemul idealist, având drept ţintă personalitatea morală, 

precum şi sistemul pedagogic care ar avea ca ideal personalitatea cu dublu aspect: 

personalitatea morală şi personalitatea creatoare de valori” [ 2,  p. 242].  

Ideea personalităţii  morale atrage după sine trei  noţiuni, fără de care nu  putem admite 

realizarea personalităţii morale. Prima noţiune, este noţiunea de libertate, (sau noţiunea de 

autonomie, cum este determinată de etică) conform căreia individul se poate conforma 

comandamentelor conştiinţei sale de a-şi alege normele pe care le va considera drept bune în 

viaţă. Aceasta fiind una din noţiunile fundamentale pentru formarea personalităţii morale. Or, 

un individ, dacă nu are autonomie, nu poate fi personalitate morală dacă acţiunea pe care o 

efectuează, fie bună sau rea îi este impusă. Ea poate avea caracter moral, dacă este dictată de 

conştiinţa individului. 

A doua noţiune care este subordonată personalităţii morale este noţiunea de caracter. 

Prin caracter, menţiona G.G. Antonescu (1935),  înţelegem consecvenţă  din două puncte de 

vedere: în primul rând, raportul strâns dintre convingere şi fapte şi în al doilea rând, 

consecvenţă în convingere. 

Pentru ca un individ să se poată conforma de fapt normelor pe care i le dictează 

conştiinţa sa morală, se impune ca el să reziste unor tentaţii opuse prin tendinţele lor  

normelor morale, aceasta fiind cea de-a treia noţiune. Tendinţele, de obicei, sunt foarte 

numeroase şi foarte variate iar individul trebuie să reziste pentru a se putea conforma 

comandamentelor conştiinţei. La noi în ţară  în ce priveşte educaţia morală s-a acordat şi se 

mai acordă încă cu părere de rău prea mare importanţă tentaţiilor din afară, reprezentate prin 

lecturi periculoase, filme, modă etc. şi nu  se acordă atenţie condiţiilor interne de rezistenţă la 

tentaţii. Nu este suficient să eviţi tentaţiile, trebuie să poţi rezista tentaţiilor când totuşi se 

produc. În acest sens cel mai important element metodic în educaţia morală este disciplina 

morală [ 2,  p. 244].  

Cu referire la  aspectul al doilea de personalitate creatoare de  valori, se poate menţiona 

că s-a manifestat mai întâi  în Germania, apoi în alte state, inclusiv în România, prin tendinţa 

de a stimula spiritul creator al elevului prin artă  deoarece însăşi contemplarea operei de artă 

cere un element creator din partea elevului. În acelaşi timp este foarte important  ca elevul să 

treacă prin emoţii estetice în faţa operei de artă, de aceea opera intuită trebuie însufleţită cu 

sentimente, motiv ce ar îndemna la producerea unor opere de artă, aceştia fiind deja creatori 

de valori.  De unde şi importanţa deosebita care se acorda artei. Creaţia nu se manifestă 

numai în artă (Antonescu, 1935) se manifestă şi în ştiinţă, fiindcă dacă elevul poate fi 

provocat la creaţii artistice prin desen din imaginaţie, compoziţii literare etc., tot aşa poate fi 

provocat şi la producţii ştiinţifice. Aici însă este   necesar a face diferenţa între atitudinea de 

spirit a individului care creează o operă de ştiinţă şi căruia i se cere să aibă spirit de 

obiectivitate, şi a stării de spirit a individului care se află în faţa unei pânze şi poate, chiar îi 

este cerut să deseneze pe ea tot cei dictează eul lui [2,  p. 248].  

În sprijinul acestor două concepţii de personalitate morală şi personalitate creatoare de 

valori, rămân a fi actuale ideile lui G.G.Antonescu cu privire la educaţia religioasă şi educaţia 

naţională. Acesta atenţiona asupra greşelilor care se admiteau dar şi asupra a ceea ce urma să 

se realizeze. „Şcoala noastră (Antonescu, 1928, p.202) în ceea ce priveşte educaţia religioasă 

n-a dat rezultatele aşteptate, ba din contră pe  alocuri  a  compromis  chiar  ideea  religioasă,  

pentru că prea am făcut învăţământ religios informativ, şi n-am făcut de loc eroism religios. 

Dacă în domeniul moral ceri individului să se învingă pe sine pentru a se conforma unui 

comandament moral, în domeniul religios se poate cere elevului să  se conforme unui 

comandament religios. Dacă preotul sau profesorul respectiv i-ar face pe elevi să facă 

exerciţii de voinţă în direcţia confirmării la virtuţile prescrise de religia creştină, s-ar realiza 

mult mai mult decât se realizează prin dogmatică sau prin istoria bisericii. În ce priveşte 
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educaţia naţională s-a insistat  mai mult pe  latura informativă, cu preferinţă la anumite 

obiecte de învăţământ, care au fost denumite  obiecte  cu  caracter naţional şi anume, istoria 

românilor, geografia României, instrucţia civică şi literatura română. Nici în domeniul acesta 

nu s-a făcut de ajuns, întrucât, după părerea noastră, dacă vrem să facem instrucţie naţionala 

trebuie să punem la contribuţie toate obiectele din învăţămînt şi nu numai pe acelea specific 

naţionale. Aşa spre exemplu, ştiinţele pozitive ar trebui să se ocupe în special de fauna şi flora 

Ţării, învăţământul artistic să se ocupe de muzica şi de arta plastică românească, mai presus 

de celeilalte. În afară de aceasta, educaţia naţională trebuie să se facă cultivând eroism, 

deprinzându-i pe elevi să se supună comandamentelor conştiinţei lor.  

Dar toate măsurile de educaţie intelectuală, morală şi religioasă, pot fi aplicate de 

orşicine? Nu! Pentru ca un educator să poată cultiva în sufletul elevilor săi acest eroism, 

trebuie ca el însuşi să fi trăit eroismul acesta, fie actual, fie potenţial, el însuşi să fi luptat 

pentru ceva în viaţă, să fi urmărit un ideal pentru care să fi făcut sacrificii, sau cel puţin să 

simtă cerinţa vie a sufletului lui de a lupta pentru ceva în viaţă.  

O altă însuşire pe care am cere-o educatorului, chemat să cultive eroismul în spiritul 

elevului, este aceea ca fiecare educator să dea elevilor săi suflet din sufletul lui. Dacă în 

domeniul material, economic, când vrei să te îmbogăţeşti trebuie să fii econom, în domeniul 

spiritual, din contră, legea este diametral opusă. Cu cât dai mai mult elevilor din sufletul tău 

cu atât mai mult oferi generozitate spirituală şi cu atât îţi îmbogăţeşti propriul tău suflet. Nu 

este suficient ca un profesor să transmită  elevilor săi cunoştinţe din diferite specialităţi, din 

diferite obiecte de învăţămînt. Noi nu trebuie să facem numai ştiinţă pentru ştiinţă, ci trebuie 

să facem ştiinţă pentru idealismul moral... [1,  p. 203].  

Acestea sunt argumente care ne conving încă odată de faptul că întreaga operă educativă 

ţine de personalitatea profesorului. Astăzi educatorul trebuie să fie o conştiinţă a naţiunii şi a 

epocii lui  (Văideanu G., 1988). De aceea astăzi un imperativ al timpului ar ţine de formarea 

cadrelor didactice care trebuie realizată nu numai din perspectiva disciplinară şi 

psihopedagogică, ci şi din perspectiva unei munci sociale, a unei angajări ca facilitatori 

culturali, ca actori sociali. 

Drept exemple de personalităţi marcante , creatoare de valori au fost Spiru Haret, 

Dimitrie Gusti, Onisifor Ghibu, Ştefan Ciobanu, Nicolae Popovschi etc. [ 4,  p.184].  

Spiru Haret (1851—1912), remarcabil autor de legislaţie şcolară, organizator de şcoli, 

care, printr-o activitate intensă de trei decenii,  a contribuit esenţial prin originalitatea tezelor 

emise şi clarviziunea recomandărilor realizate la reorganizarea şi  ridicarea  pe  o  treaptă  

superioară    a învăţământului de toate gradele,  şi la găsirea unor mijloace pentru ridicare din 

punct de vedere social a vieţii satului.  

Haret a fost una din vocile care se auzeau în viaţa socială, purtătoare de valori 

ştiinţifice, civice şi estetice care a contribuit la construirea României moderne a secolului al 

XX-lea, la baza căreia a stat reforma învăţământului realizată de el.  A fost unul dintre primii 

care a avansat educaţia la factor prim în reformarea vieţii sociale, întemeind prin acestea 

curentul haretist în dezvoltarea gândirii pedagogice româneşti. Unele dintre elementele 

fundamentale formulate de Spiru Haret au fost preluate de urmaşii lui şi continuate în 

perioada interbelică. Astfel orientarea  haretistă se observă în concepţia pedagogică a lui 

G.G.Antonescu, Şt.Bârsănescu, D.Culea, C.Narly,  N.Dragomir,  I.Macovei etc 

Mai mult decât atât la baza reformelor a pus implementarea principiilor elaborate de el 

însuşi, principii  pe care credem că trebuie să le cunoaştem şi să le valorificăm inclusiv în 

cadrul reformelor de care suntem preocupaţi în şcoala contemporană.  

Printre principiile elaborate de Spiru Haret a fost principiul democratic conform căruia  

trebuia să aibă loc culturalizarea maselor populare; crearea comunităţilor de muncă, în stare să 

dea elevilor prilejul să se ajute reciproc şi care  să  dezvolte în sufletul lor spiritul de solidaritate. 

Principiul educaţiei individualiste, conform căruia dacă se acceptă libera circulaţie a valorilor, 

trebuie sa se accepte şi doctrina pedagogică care cere să se cerceteze cât mai conştiincios posibil 

individualitatea fiecărui elev, pentru a constata ce aptitudini naturale are  pentru a şti astfel în ce 
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direcţie să-1 îndrumi. Un alt principiu a fost  şi principiul şcolii active conform căruia pe lângă 

activitatea receptivă şi reproductivă şcoala este activitate creatoare . 

Toate aceste principii mari, democratismul, individualismul şi activismul, care sunt  

strâns legate unul de altul în opera de reformă a lui Spiru Haret erau subordonate unui mare 

imperativ  al vremii - educarea patriotismului la elevi, care-1 califică pe Haret nu numai ca 

pedagog şi ca reformator, dar şi ca mare patriot. 

Pentru educaţia patriotică, Spiru Haret a introdus serbările şcolare prilejuite de marile 

sărbători naţionale, a înzestrat şcolile cu tablouri istorice a cerut marilor personalităţi ale 

culturii să participe la elaborarea unor cărţi de lectură cu bogat conţinut moral, realizate într-o 

frumoasa formă artistică. Prin iniţierea activităţii extraşcolare, Haret a reuşit să facă din 

învăţătorul rural factorul central din viaţa satului. În acest sens Spiru Haret ca nimeni altul „a 

înţeles funcţia pedagogică în tot complexul  nu numai în manifestările ei din cadrul vieţii de 

şcoală” [12, p. 195]. Astfel activitatea economică, culturală, desfăşurată atât de impresionant, 

de învăţător la sate era răsfrângerea acestei concepţii pe domeniul educativ, datorită 

impulsului viguros dat de către Haret. 

De remarcat că, în viaţa şcolii româneşti eminentul om de ştiinţă Spiru Haret, şi-a adus 

contribuţia începând cu 1885 când a fost numit secretar general în Ministerul Instrucţiunii şi 

în special  din 1897 până în 1910 când a deţinut în trei rânduri înalta funcţie de ministru al 

Cultelor şi Instrucţiei Publice [8, p.152 ]. 

O altă personalitate marcantă  care şi-a adus o contribuţie valoroasă la schimbările 

importante produse la nivel de politică a culturii şi în mod special de politică a educaţiei a fost 

Dimitrie Gusti. Reforma socioeducaţională propusă de Gusti şi colaboratorii săi este 

fundamentată pe interacţiunea dintre pedagogie şi sociologie şi promovează cerinţele 

„educaţiei noi” adaptate la specificul naţional.  

La nivel de curent, Gusti este un exponent al pedagogiei sociale interbelice româneşti. 

El situează pedagogia socială, bazată pe activitatea culturală de masă, la nivelul unei opere 

sociale de mare însemnătate. Din această perspectivă este de actualitate accentul deosebit pus 

de D. Gusti pe funcţia culturală şi socială a educaţiei. Ea se manifestă la nivelul teoriei şi 

cercetării culturii şi dobândeşte o pronunţată latură educativă în cadrul acţiunii culturale. D. 

Gusti, concepe cultura ca sistem dinamic, deschis din punct de vedere pedagogic şi social. 

Actuală este şi viziunea integralistă privind modul de stabilire şi articulare a subsistemelor 

culturii: a creaţiei naţionale, a circulaţiei şi asimilării bunurilor create şi acumulate, a 

organizării şi conducerii procesului cultural, a cercetării stării reale a culturii poporului. Ideea 

centrală a concepţiei sale sociopedagogice era aceea a unei culturi totale, orientate spre 

dezvoltarea personalităţii creatoare de valori culturale. 

Străduinţa lui D. Guşti era să se cultive la noile generaţii dorinţa participării la opera de 

cunoaştere a satului şi a ţării, de care el însuşi îşi legase numele. Cei care i-au cunoscut 

scopul, opera ştiinţifică, distinsele calităţi, n-a ezitat să se ataşeze cu entuziasm cauzei 

naţionale.   

Din cauza că tot mai mulţi cărturari sesizau carenţele socio – culturale de la sat, 

necesitatea acută a unor reforme a dus la înfiinţarea în anul 1921, la Bucureşti, din iniţiativa 

sociologului Dimitrie Gusti a Institutului Social Român,  care a creat un curent extrem de 

favorabil pentru cultura populară şi pentru folcloristica naţională. Institutul Social Român a 

contribuit la afirmarea direcţiei monografice pe care o consideră definitivă, esenţială şi pe 

care colaboratorii săi aveau să o adâncească în mod fructuos. 

Gusti a fundamentat metoda monografică şi a pus un accent deosebit pe valoarea 

educativă a acesteia. Iniţierea şi desfăşurarea acţiunilor de cercetare concretă, pe teren a 

realităţii sociale prin intermediul metodei monografice la care au participat de-a lungul anilor 

specialişti din cele mai variate domenii, cadre universitare şi studenţi, l-au situat pe poziţiile 

cele mai înaintate ale sociologiei şi pedagogiei interbelice [ 9,  p. 98].  

Sub îndrumarea competentă şi stăruitoare a lui Dimitrie Guşti s-au format monografişti 

care, prin lucrările lor, au rămas în istoria disciplinei. Au fost elaborate peste 80 de 
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monografii ale satelor basarabene. În majoritatea lor, acestea au fost întocmite de învăţători, 

după metoda monografică a lui D. Guşti şi se bazează pe investigaţii complexe, 

atotcuprinzătoare. Monografiile rurale  sunt remarcabile atât prin numărul cât şi prin calitatea 

lor. Drept argument poate servi faptul, când în Basarabia un grup numeros (55 de  persoane, 

organizat de către Institutul Social Român din Bucureşti) efectuează cercetări monografice în 

satul Cornova, pe atunci - judeţul Orhei, în prezent– Ungheni. În pofida multiplelor 

preocupări, inclusiv a obligaţiilor cei reveneau ca ministru, D. Gusti a condus grupul şi a 

vizitat cu intermitenţe comuna Cornova. Investigaţiile s-au terminat cu scrierea monografiei şi 

realizarea unui film documentar despre comuna Cornova. Datorită eforturilor lui D. Gusti, 

cercetările monografice au constituit investigaţii de pionierat pentru Basarabia  [ibidem].  

În contextul profundelor transformări, dar şi a dorinţei marilor cărturari de a schimba în 

bine lucrurile în perioada interbelică, pledându-se în special pentru o largă acţiune de 

culturalizare a maselor  un rol deosebit l-a  avut  Asociaţiunea  culturală ASTRA.  

Asociaţiunea culturală  ASTRA s-a înfiinţat la  Chişinâu după  modelul Astrei Ardelene 

din iniţiativa lui O. Ghibu, prin hotărârea adunării generale a asociaţiei ţinută la Zalău în zilele 

de 12    14 septembrie 1926. În Basarabia au fost formate zece „secţiuni literare şi ştiinţifice” 

în scopul de a cerceta şi populariza „diferite probleme de cultură şi de viaţă a poporului 

român”. Societatea Astra Basarabeană cuprindea membri activi şi membri corespondenţi – 

cei mai de seamă reprezentanţi ai intelectualităţii. În martie 1927, în frontul cultural al 

Societăţii erau încadrate circa 470 de persoane Secţiile formate îşi desfăşurau activitatea în 

diverse domenii: drept, medicină şi biologie, ştiinţe agricole, economie, viaţă artistică, 

literatură, filologie, istorie, geografie. Programul de activitate prevedea organizarea 

cercetărilor ştiinţifice, comunicări speciale pentru membrii secţiilor respective, conferinţe 

pentru masele largi ale populaţiei. 

Se preconiza editarea unei biblioteci Astra Basarabeană şi acordarea unor premii 

speciale „pentru cele mai bune lecturi în domeniul economiei”. Era schiţat un plan concret 

pentru formarea unor importante instituţii de învăţământ superior, precum facultatea de 

medicină şi facultatea de teologie, crearea unei opere naţionale, a unui conservator de stat, 

colecţionarea folclorului, propagarea artei populare şi a celei culte, organizarea unor expoziţii 

de pictură. 

Obiectivul secţiei de istorie în frunte cu Şt.Ciobanu ţinea de elaborarea unor monografii 

asupra mişcării naţionale a românilor basarabeni şi transnistrieni în anii ocupaţiei ţariste, 

înfiinţarea unui muzeu istoric al Basarabiei, organizarea corespunzătoare a Arhivelor Statului 

din Chişinâu. Printre membrii activi ai secţiei erau P.Gore, Sergiu Bejan, Şt.Berechet, episcopul 

Dionisie, Nicolae Popovschi, episcopul Visarion Puiu ş.a. Secţia literară şi filologică (preşedinte 

Pan Halippa, vicepreşedinte G.Galaction) organiza lecturi cu participarea unor savanţi din Ţară, 

cerceta şi oglindea în conferinţe tematice aspecte ale evoluţiei literaturii basarabene, procesul 

formării limbii române şi particularităţile ei de manifestare în Basarabia. 

O secţie aparte în frunte cu A. Cardaş, D. Ştefânescu, C. Lung, V.Chenezul, Al. Ebervein, 

M. Missir studia procesele social-economice din Basarabia, căile de lărgire a producţiei 

industriale şi agricole, metodele de organizare a cooperaţiei, înfiinţarea unor instituţii 

economice. Alături de reprezentanţii de frunte ai intelectualităţii basarabene, la activitatea Aso-

ciaţiei luau parte personalităţi din toate provinciile româneşti. În cadrul bibliotecii Astrei 

Basarabene au fost editate 12 conferinţe ştiinţifice, printre autori fiind O.Ghibu, T. Brediceanu, 

N. Iorga, I. Nistor, O. Goga, N. Donici. Şt. Kostrowski, Şt. Nicolae etc. 

Prin caracterul universal al activităţii şi orientarea spre problemele stringente ale 

Basarabiei, după cum menţiona O.Ghibu, opera Astrei mobiliza „pe toţi oamenii de bine ai 

provinciei, solidarizându-i pe temeiul unora şi aceloraşi idei şi făcându-i să coboare în 

păturile largi ale populaţiei de la oraşe şi sate (...), să aducă alinare, îmbărbătare, lumină, 

ştiinţa de dragoste de ţară şi de umanitate” [apud 4,  p. 51].  

Este cunoscut faptul că lumea în care trăim este o lume creată de eroii noştii care au 

luptat pentru dobândirea drepturilor şi libertăţilor de care noi să ne putem bucura azi. 
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Indiferent ce se va întâmpla cu noi ca naţiune nu trebuie să ne uităm eroii neamului, ei trebuie 

să rămână în cugetele şi sufletele noastre pentru tot ce au făcut ca nouă, urmaşi ai lor să ne fie 

bine. Tocmai de acest lucru este preocupată ASTRA . Pentru noi, beneficiarii Taberei “Acasă 

la noi” organizate în diferite zone ale României, dar şi beneficiari ai altor măsuri culturale ale 

Astrei, constituie o ocazie unică, de a avea posibilitatea să ne bucurăm de frumuseţile naturale 

şi valorile spirituale ale Ţării pe care o simţim aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care mulţi 

dintre basarabeni nu au avut posibilitatea să o viziteze niciodată. Colaboratorii ASTREI, 

membri activi şi cu inimă mare, de fiecare dată ne ajută din plin să ne îmbogăţim cunoştinţele 

de Geografie, Istorie, de cultură şi de civilizaţie românească.  

Remarcăm în mod deosebit evenimentul important al jubileului de 150 de ani de 

constituirea Asociaţiunii ASTRA, inclusiv Astra basarabeană edificată de marele patriot 

Onisifor Ghibu, care şi-a dovedit din plin utilitatea în perioada interbelică.   Subliniem încă 

odată rolul extrem de important jucat de Asociaţiune de-a lungul vremii, inclusiv la ziua de 

azi, în procesul de construire, conştientizare şi asumare a identităţii româneşti, de promovare a 

unităţii limbii, de propagare a culturii şi artei naţionale etc.  Astriştilor  de astăzi  din toate 

regiunile Ţării le dorim  mult succese şi să nu-i părăsească nicicând puterea de voinţă de a 

păstra, îmbogăţi şi promova patrimoniul valorilor astriste, implicit valorile naţionale, atât de 

necesare generaţiei în  creştere şi nu numai. Un rol important în acest sens pentru noi 

cahulenii îl are Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi în persoana doamnei preşedinte 

Areta Moşu. 
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EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE ÎNŢELEGERE A CONCEPTELOR 

PSIHOLOGICE DE CĂTRE STUDENŢI 
 

Teodosia LUCHIAN, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 
 

For many years experience of teaching psychology course we occur such that studying 

psychology is often reduced to mechanical memorization of definitions, concepts, 

psychological regularities etc. First year students, studying general psychology encounter 

difficulties in understanding psychological language to explain psychological experiences, 

problem solving, and especially the recognition of concrete mental processes and legalities 

everyday situations.  

Therefore, to facilitate the understanding of psychological concepts is necessary to seek 

the most effective ways. In this regard, particular importance is the correlation psychology 

literature that finds successful analysis of emotional life, types of character, behavior, mental 

processes, features etc. One-way to improve the understanding of psychological language is 

application exercises. 

Also, achieving correct and complete conceptual explanations by both inductive as well 

as deductive approach, using selected examples so as complying with the definition, rule or 

law they want to give prominence. 
 

Mai bine de două milenii separă psihologia gânditorilor greci de psihologia de astăzi. În 

acest interval, omul a trecut de la scrierea pe tăbliţă de ceară la editarea de text pe computer. 

Astăzi psihologia se bucură de un interes din ce în ce mai mare din partea oamenilor şi, 

mai ales, din partea tinerilor. Ea este o disciplină foarte populară, iar publicul său de studenţi 

în universităţi este foarte variat. 

Dacă unii dintre ei preferă să se pregătească efectiv în meseria de psiholog, alţii sunt 

destinaţi carierilor medicale, meseriilor de educatori, profesori. 

Ştiinţa psihologică constituie o necesitate permanentă a omului atât în sens teoretic, pur 

cognitiv şi explicativ, cât şi în sens practic, ca trebuinţă de a se cunoaşte pe sine şi pe alţii, de 

a se perfecţiona pe sine şi, după posibilităţi, de a perfecţiona pe alţii. În al doilea rând, omul 

aşteaptă de la psihologie modalitatea rezolvării tuturor problemelor personale cu care se 

confruntă. 

Având o deosebită importanţă ştiinţifică, explicativă şi, mai ales practică, psihologia s-a 

instituit ca o ştiinţă caracteristică a civilizaţiei moderne şi un important mijloc al progresului 

social. Numeroşi savanţi prevăd că psihologia va deveni ştiinţa cea mai importantă în 

societatea mileniului următor. 

În formarea cadrului didactic contemporan cunoştinţele de psihologie au o însemnătate 

deosebită. Acestea sunt chemate să ofere o imagine clară despre dezvoltarea copilului, 

preadolescentului, adolescentului, tânărului, despre formele şi legile învăţării, despre 

mecanismele inteligenţei şi conduitei, despre factorii care contribuie la dezvoltarea psihică şi 

formarea personalităţii. 

„Psihologia este pentru profesor ceea ce este anatomia pentru medic, ceea ce este 

rezistenţa materialelor pentru inginerul constructor, ceea ce este pedologia (ştiinţa solului) 

pentru inginerul agronom”. [1, p. 23] 

Experienţa de mai mulţi ani de predare a cursului de psihologie ne demonstrează, că 

uneori studierea psihologiei se reduce la memorizarea mecanică a unor definiţii, noţiuni, 

legităţi psihologice etc. Studenţii anului I, care studiază Psihologia generală întâlnesc mari 

dificultăţi la înţelegerea limbajului psihologic, la explicarea experienţelor psihologice, 

rezolvarea problemelor şi, mai ales, la recunoaşterea proceselor şi legităţilor psihice în situaţii 

cotidiene concrete. 

Studierea şi înţelegerea psihologiei de către studenţi însemnă înainte de toate, însuşirea 

unui limbaj specific disciplinei. Acesta trebuie să se sprijine pe fapte, dar în aceeaşi măsură, 
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să-şi surprindă relaţiile dintre faptele de ordin psihologic, să interpreteze aceste fapte şi să le 

atribuie semnificaţii, să ofere explicaţii, să facă predicţii vizând anumite comportamente. 

Cum să facilităm procesul de înţelegere  a limbajului psihologic? Experienţa de predare 

a psihologiei în universitate ne demonstrează, că este important să realizăm procesul de  

învăţare ţinând cont de cunoştinţele prealabile ale studenţilor, cunoştinţe mai mult sau mai 

puţin corecte, adesea contaminate de imaginar, afectivitate, mediu ambiant etc. de aceea, 

înainte de a preciza nivelul de formulare a unui concept, trebuie să cercetăm reprezentările 

studenţilor despre diferite probleme şi să depistăm obstacolele. 

E bine să reflectăm asupra faptului, că studentul anului întâi vine la orele de psihologie 

cu o gamă de cunoştinţe empirice despre fenomenele vieţii sufleteşti, rezultate fie din lectura 

unei literaturi cu conţinut psihologic, din vizionarea unor filme sau din observaţiile curente 

efectuate asupra semenilor. Pentru înţelegerea corectă a fenomenelor psihice şi însuşirea 

corectă a limbajului psihologic, e necesar să ne bazăm pe această psihologie naivă pentru a 

clarifica conţinuturile şi logica psihologiei ştiinţifice, pentru a apropia conţinuturile abstracte 

ale psihologiei de modul de gândire al studentului, iar, pe de altă parte, trebuie să contribuim 

la corectarea erorilor, la delimitarea conţinuturilor subiective de cele obiective, exacte, 

verificabile. Intuiţia, cunoştinţele naive, psihologia empirică ne pot ajuta mult în practica de 

predare-învăţare şi în cercetarea psihologică, însă ele sunt doar condiţia necesară pe care se va 

constitui psihologia ştiinţifică. 

Ştim, că noţiunile empirice reprezintă punctul de început în formarea celor ştiinţifice. 

Ele pot avea uneori un rol pozitiv, dar şi negativ în formarea acestora din urmă. Este necesară 

cunoaşterea lor foarte detaliată în vederea unei utilizări diferenţiate în procesul de învăţământ. 

Suportul intuitiv – concret al noţiunilor empirice îl putem utiliza fie în vederea 

valorificării lui, fie în vederea restructurării, reconsiderării şi transformării lui în cunoaştere 

ştiinţifică. „Considerarea cunoştinţelor şi noţiunilor empirice ale studenţilor în vederea 

valorificării, fie în cea a restructurării conţinutului lor permite ca activitatea generalizatore a 

gândirii, realizată până la un anumit moment dat, să nu se piardă, ci să se integreze împreună 

cu rezultatele ei, ca o premisă necesară, în noua activitate intelectuală ce urmează a se 

desfăşura” [2, p. 34]. 

În cercetarea vieţii psihice pot interveni multe situaţii în care efortul ştiinţific în vederea 

precizării limbajului psihologic trebuie sa-l pornim de la cunoştinţele prealabile ale studenţilor. 

Însuşirea limbajului psihologic este un lucru dificil pentru studenţii anului întâi, mai 

ales dacă ne referim la unele surse cu conţinut abstract, terminologie dificilă, cu puţine 

exemple, care să permită o concretizare a conceptelor şi legilor psihologice. Din această 

cauză, pentru a facilita procesul de înţelegere a conceptelor psihologice e necesar să căutăm 

modalităţile cele mai eficiente şi să ne formăm continuu analizele pe exemplul faptelor, pe 

argumentele sugestive oferite de practica cotidiană sau alte discipline de învăţământ. 

Una dintre cele mai eficiente corelaţii în acest sens este cea dintre psihologie şi 

literatură. În operele cu caracter literar găsim analize reuşite ale vieţii afective, portrete 

individuale sau colective, tipologii caracteriale, comportamentale, particularităţi ale 

percepţiei, memoriei, imaginaţiei, limbajului etc. 

Psihologul român Vasile Pavelcu a surprins foarte bine această legătură a psihologiei cu 

literatura şi rolul pe care îl poate avea aceasta din urmă în procesul de conştientizare a 

fenomenelor psihice:  

„Dacă literatura, privită sub unghiul psihologic, reprezintă o treaptă de explicitare, 

conştientizare şi obiectivare prin intermediul imaginii, a fenomenului subiectiv, psihic, 

sugerând, prin materialul oferit, un travaliu de analiză abstractivă şi ştiinţifică, am putea 

afirma că, cu timpul, beletristica concretizează unele adevăruri psihologice abstracte, 

efectuând astfel operaţia inversă, de la teoria abstractă la intuiţie, de la concept şi modelul 

abstract la imagine”. [3, p.173 – 174] 

Textele literare constituie un excelent material ilustrativ, care îl ajută pe student în 

înţelegerea diferitor fenomene psihice. Exemplele din literatură apropie, îi fac pe studenţi co-
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participanţi la un anumit mod de clarificare a unor adevăruri psihologice abstracte. Aşa dar, 

referinţele la literatură nu au obiectivul de a demonstra un enunţ, ci urmăresc ilustrarea lui 

spre a-l face mai accesibil studentului. 

La studierea particularităţilor percepţiei le putem propune să analizăm versurile lui 

Petru Cărare din poezia „Ajuns acum…” pentru a determina ce însuşire a percepţiei exprimă 

aceste versuri: 

„Ajuns acum în vârf de munte, 

Mă uit la vechile cărări,  –   

Îmi par şi strâmbe, şi mărunte 

Şi ochii – mi caută spre zări. 

Dar cât de strâmbe şi mărunte 

Cum văd că n-am aripi să zbor, 

Când să cobor din vârf de munte, 

Tot pe cărări am să cobor.” [4, p. 60] 

Imaginile create de G. Coşbuc în poezia „Noapte de vară” prezintă un material intuitiv în 

care recunoaştem o îmbinare specifică între reprezentările vizuale şi motorii, auditive şi motorii. 

„Zările de farmec pline 

Strălucesc în luminiş, 

Zboară mierlele-n tufiş 

Şi din codru noaptea vineri 

Pe furiş 

Care cu poveri de muncă 

Vin încet şi scârţiind, 

Turmele s-aud mugind, 

Şi flăcăii vin pe luncă 

Hăulind.” [5, p. 47] 

Imaginile olfactive, alături de cele vizuale şi gustative, pot fi identificate la citirea 

următorului fragment din pastelul „În vie” a lui Anton Pann. 

„Tot mai miroase via a tămâios şi coarnă, 

Gustos a piersici coapte şi crud a foi de nuc. 

Vezi din zăvoi sitarii, spre alte zări se duc 

Ce vrea cu mine toamna pe dealuri de mă-ntoarnă?” 

Pentru a înţelege conceptul de „reverie”, care se caracterizează prin plăzmuiri fanteziste, 

prin imaginarea unor stări a lucrurilor şi situaţii, ce nu se pot realiza, putem analiza un fapt de 

reverie descris în următorul fragment din „Scrisoarea II” a lui M. Eminescu. 

„Ameţiţi de limbe moarte, pe planeţi, pe colbul şcolii 

Confundam pe bietul dascăl cu un crai mâncat de molii 

Şi privind păienjenişul din tavan, de pe pilaştri 

Ascultam pe craiul Ramses şi visam la ochi albaştri 

Şi pe margini de caiete scriam versuri dulci, de pildă 

Către vre-o trandafirie şi sălbatică clotildă. 

Îmi plutea pe dinainte cu al timpului amestec 

Ba un soare, ba un rege, ba alt animal domestic 

Scârţâirea de condee dădea farmec acestei linişti, 

Capul greu cădea pe bancă, păreau toate-n infinit; 

Când suna ştiam că Ramses trebuia să fi murit.” [6, p. 143] 

La predarea temei „Limba şi limbajul”, pentru a determina însuşirile şi funcţiile limbii şi 

limbajului se propune poezia „Limba noastră” de A. Mateevici, 

„Limba noastră-i o comoară  

În adâncuri înfundată, 

Un şirag de piatră rară 

Pe moşie revărsată… 
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Limba noastră-i numai cântec, 

Doina dorurilor noastre, 

Roi de fulgere ce spintec 

Nouri negri, zări albastre.” [7, p. 53] 

Şi „În limba ta”, Grigore Vieru: 

„În limba ta 

ţi-i dor de mamă, 

şi vinul e mai vin, 

şi prânzul e mai prânz, 

Şi doar în limba ta  

poţi râde singur, 

Şi doar în limba ta 

Te poţi opri din plâns.” [8, p. 23] 

Este aproape imposibil să întreprindem o analiză a unor stări afective precum bucuria, 

tristeţea, frica, iubirea, gelozia, fără să facem apel, pentru ilustrare, la operele literare. Nu 

putem vorbi despre sentimentul geloziei fără să utilizăm cea mai desăvârşită ilustrare a 

geloziei, pe care o reflectă drama lui Shakespeare „Othello”. 

Othello simte o gelozie inimaginabilă sub influenţa intrigilor, a calomniilor şi a 

acţiunilor perfide a lui Iago. O batistă a Desdemonei văzută în mâna lui Cassio devine o 

dovadă evidentă de trădare pentru gândirea sa înfierbântată. Othello devine o victimă a 

ambivalenţei afective: dragoste – ură. [9, p. 27] 

În literatură găsim şi un şir de portrete caracteriale. Unul dintre cei mai mari creatori de 

caractere în literatura română este Caragiale. Tipurile create de el ne oferă ocazia de a pune în 

evidenţă puternicul determinism social al caracterului. Oamenii sunt văzuţi ca exponenţi ai 

mediului lor. 

Caracterul este strâns legat de calităţile volitive ale omului. De ce? Pentru că voinţa este 

o reglare conştientă şi determinată de către om a activităţii sale. 

O etapă foarte importantă a acţiunii voluntare este concurenţa motivelor. Aici se 

ciocnesc „trebuie” şi „nu vreau”, „aş dori” şi „nu trebuie”, „a fi ori nu a fi”. Şi aici, pentru a 

facilita procesul înţelegerii de către studenţi a acestei acţiuni voluntare vom apela la 

monologul lui Hamlet care a devenit proverbial: 

„A fi ori a nu fi – iată întrebarea. 

Ce e mai nobil? Să te împaci cu soarta, 

Primindu-i loviturile supus, 

Ori să-i înfrunţi urgia pân-la capăt 

Cu arma? A muri, a adormi 

Şi nu mai mult. Să pui sfârşit prin asta”, [10, p. 74] 

O modalitate de facilitare a înţelegerii limbajului sunt şi exerciţiile aplicative, care le 

putem utiliza la predarea – învăţarea şi evaluarea cunoştinţelor la toate temele cursului de 

psihologie generală, a dezvoltării, educaţionale. 

Exemplu, Tema: „Senzaţiile, percepţia, reprezentările” 

1. Un fir de păr căzut pe pielea noastră nu este sesizat, pe când o musculiţă o simţim. 

Care este explicaţia acestui fenomen? 

Răspuns: greutatea insectei depăşeşte pragul minim absolut al senzaţiilor tactile (3 – 4 

grame mm
2
). 

2. Intri într-o librărie pentru că vrei să-ţi cumperi cartea, pe care ţi-a prezentat-o 

profesorul la oră. Te afli în faţa rafturilor pline cu cărţi, dar privirea trece repede 

peste ele şi găseşti cartea căutată. Ce lege acţionează în acest caz? 

Răspuns: Legea selectivităţii perceptive. 

Enunţaţi această lege. Care a fost factorul ce a acţionat în cazul dat? 

Răspuns: Interesul pentru obiect, dar şi schema perceptivă anterioară care a fost 

reactualizată – cartea a fost prezentată la oră. 
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3. Beethoven a reuşit să creeze capodopere muzicale şi atunci când nu mai auzea 

deloc. Cum credeţi că a fost posibil acest lucru? 

Răspuns: datorită reprezentărilor auditive foarte vii, foarte puternice. 

4. Ascultaţi versurile lui Vasile Alecsandri din pastelul „Miezul iernii” şi determinaţi 

ce tipuri de reprezentări sunt evocate: 

„În  păduri trosnesc stejarii! 

E un ger amar, cumplit! 

Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit, 

Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare 

Pare-un lan de diamanturi ce scârţie sub picioare. 

Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas; 

Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă nici un pas; 

Dar ce văd?.... 

În raza lunii o fantasmă se arată… 

E un lup ce se alungă după prada-i spaimântată.” 

Care este rolul cuvântului în procesul reprezentării? [11, p. 184] 

5. Studenţilor li se propune să-l felicite pe un coleg de facultate după douăzeci de ani 

de la absolvire şi imaginarea unei situaţii care condiţionează necesitatea unei 

felicitări.  

6. Le propunem studenţilor atent să privească o fotografie a unui elev şi se va descrie 

caracterul, faptele lui, „La ce se gândeşte în momentul de faţă?”, „Care e starea lui 

afectivă”? 

Fiind utilizate, în special la seminare, ore de laborator, aceste exerciţii le ajută 

studenţilor să recepteze limbajul psihologic, le dezvoltă procesele psihice, iar activităţile 

didactice capătă un caracter activ-participativ şi euristic. 

Pentru a evita multe dintre dificultăţile, care le pot avea studenţii în însuşirea şi, în 

special, în înţelegerea noţiunilor şi termenilor din domeniul psihologiei o deosebită 

importanţă are realizarea unei explicaţii conceptuale corecte şi complete. Precizarea sensului 

termenilor utilizaţi, definirea lor reprezintă o cerinţă majoră a unei învăţării eficiente. 

În cazul, când sunt termeni deja întâlniţi, folosiţi în cadrul orelor precedente, sensul lor 

poate fi reamintit sau reconstituit cu ajutorul studenţilor. De asemenea, o atenţie deosebită 

trebuie acordată semnificaţiei, pe care o au în context conceptele definite. Numai aşa se poate 

ajunge la un limbaj psihologic clar, nuanţat şi se evită însuşirea formală şi deformată a 

conceptelor psihologice. 

Mare importanţă prezintă şi motivaţia studentului pentru cunoştinţele de psihologie. 

Experienţa educaţională ne convinge, că dacă demonstrăm studenţilor utilitatea acestor 

cunoştinţe, atunci le trezim interesul pentru aplicaţiile practice ale psihologiei şi anticipăm 

problemele la care ei aşteaptă răspuns. 

La orele de psihologie e posibilă eficientizarea procesului de înţelegere, pornind de la 

exemple, fapte concrete, cazuri particulare, pentru a ajunge prin analiză, sinteză şi 

generalizare la definiţia unei noţiuni. 

De exemplu, pentru ca studenţii să înţeleagă ce sunt deprinderile le propunem să 

analizăm acţiunile de a scrie a elevului clasei întâi. Pentru el, fiecare element al literei 

reprezintă acte, care îi solicită o concentrare deosebită a atenţiei, un efort voluntar şi chiar 

muscular deosebit. De asemenea, elevul se opreşte după fiecare element, îl analizează şi este 

mai puţin preocupat de ansamblu. Mişcările nu sunt cursive, iar timpul necesar pentru scrierea 

unei propoziţii este destul de mare. 

Pentru student acţiunea de a scrie nu mai reprezintă o problemă. În timp ce el scrie, e 

preocupat de ideile, pe care le expune, de frazele, pe care le foloseşte şi nu se gândeşte la 

mişcările cu ajutorul cărora mâna scrie literele. Mişcările se desfăşoară automat. 

La fel se pot compara şi alte acţiuni, dacă le propunem următoarele exerciţii: 
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1. Desenaţi un triunghi echilateral cu o mână şi înregistraţi timpul. Explicaţi 

diferenţele de timp şi de calitate. 

2. Scrieţi un cuvânt şi înregistraţi timpul. Scrieţi-l, apoi, de la sfârşit spre început şi 

înregistraţi timpul. Explicaţi diferenţele de timp şi de calitate. 

Toate aceste exemple permit ca studenţii să constate câteva proprietăţi comune 

acţiunilor analizate şi să determine, că datorită exerciţiului ele s-au automatizat, căpătând 

stabilitate, viteză, precizie, dexteritate. De asemenea, ei stabilesc, că în etapele de început ale 

executării acţiunii este necesar un control conştient, analitic, permanent, care se micşorează pe 

măsură ce creşte numărul exerciţiilor făcute. 

Ţinând seama de aceste caracteristici, studenţii, cu ajutorul cadrului didactic, 

formulează definiţia deprinderilor „acţiuni automatizate ale activităţii, conştient elaborate, 

consolidate prin exerciţiu, care mai apoi se desfăşoară fără control conştient permanent”. 

Unele teme pot fi predate, pornind de la definiţii, caracterizări ale fenomenului psihic şi 

mai apoi analiza cazurilor particulare prin folosirea exemplelor. 

În această abordare deductivă exemplele dezvăluie, ilustrează conţinutul noţiunilor. 

Aceasta are importanţă în psihologie, pentru ca studenţii să înţeleagă, că conceptele cu care se 

operează au nu numai valoare teoretică, dar şi una concret – intuitivă, practică. 

Exemplele trebuie selectate astfel încât să corespundă definiţiei, regulii sau legii, pe care 

vrea s-o pună în evidenţă. 

Prezentarea verbală a exemplelor poate fi însoţită de diverse mijloace didactice: 

imagini, fotografii, scheme, diapozitive, filme, etc. Putem valorifica la ore secvenţe din filme 

anterior vizionate de studenţi la televiziune sau la cinematograf cu scopul de a face mai 

înţelese anumite aspecte referitoare la trăsăturile de personalitate, memorie, imaginaţie, 

voinţă, creativitate, afectivitate. 

Psihologul român D. Sălăvăstru menţionează „…profesorul poate obţine persuadarea 

auditoriului printr-o serie de mijloace, care ţin atât de registrul retoric, cât şi de trăsăturile de 

personalitate. Astfel spus, puterea noastră de convingere se exprimă prin gest, intonaţie, întreaga 

gamă de expresii, care constituie fondul afectiv, timic al cunoştinţelor transmise, atitudinea faţă 

de conţinutul intelectual al informaţiei, adeziune faţă de ştiinţa obiectivă”. [ 9,  p.91] 

Aşa dar, în cazul în care cursul de psihologie la universitate va fi construit pe utilizarea 

modalităţilor prezentate, aceasta va ajuta studenţii să înţeleagă viaţa, importanţa practică a 

cunoştinţelor psihologice şi este o condiţie importantă pentru formarea personalităţii viitorilor 

profesori. 
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CONCEPTUL DE SINE ÎN PSIHOLOGIA SOCIALĂ 
 

Iulia IURCHEVICI, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 
 

Who are we? It is one of the most important questions that we need to answer in this 

life, because personal image has a power so great that it is overwhelming impact on the fate 

of the human being, which can influence both success and failure.  

The Self contains is a very important cognition of the human being. It’s also the result 

of the person’s observations and analyses, being in the same time the object and the subject of 

personal thoughts with itself and with the world. 

Starting from the point of view of the multiple perspectives upon the self-concept, this 

scientific article focuses on the ways of its definition. 
 

Cuvinte – cheie: stima de sine, sine stabil, sine  operaţional (de lucru), sine actual, sine 

posibil, sine institutional, sine spontan, identitate socială, introspecţia, reflectarea socială, 

compararea socială, autopercepţia, interiorizarea rolurilor. 

Deşi ne naştem cu un creier uman, care ne înlesneşte învăţarea, achiziţia datelor 

cuprinse în oferta socială, fără includerea noastră de la început într-un sistem de relaţii sociale 

pe care le găsim gata constituite, nu ajungem să fim propriu-zis oameni.  Personalitatea 

fiecăruia capătă contur doar în contextul relaţiilor interpersonale şi sociale. Ceea ce numim 

trăsături de caracter şi temperament – de exemplu, onestitatea, modestia, firea închisă sau 

deschisă, impulsivitatea etc. – se relevă ca fapte ale relaţiilor interpersonale şi nu pot fi 

definite în afara acestora. Luaţi în şine, izolaţi, noi nu posedăm nici un privilegiu, privirea 

noastră în oglindă nu ne oferă – fără raportarea la alţii – imaginea de sine, iar aceasta din urmă 

nu este un dat imediat, ci o construcţie. În absenţa contactelor sau relaţiilor cu ceilalţi nu s-ar 

ajunge la ideea de fire închisă ori deschisă, la noţiunea de impulsivitate sau calm, onestitate 

sau absenţa acesteia etc. Toate aceste însuşiri rezultă din contactele noastre cu alţii şi capătă 

un nume graţie cadrului social, relaţiilor cu ceilalţi. De asemenea, trăsăturile fizice – înălţime, 

greutate, înfăţişare generală etc. – capătă semnificaţie prin raportarea noastră la alţii, din 

comparaţia cu ceilalţi. Deci, se poate spune pe scurt că, personalitatea se defineşte, capătă 

contur şi se formează în acelaşi timp, graţie ansamblului de relaţii sociale. La temelia întregii 

nostre personalităţi stă imaginea noastră de sine şi toate acţiunile şi sentimentele noastre sunt 

în concordanţă cu imaginea noastră personală. 

Cine suntem noi?  Este una din cele mai importante întrebări la care este necesar să ne 

răspundem în această viaţă, întrucât imaginea personală are o putere atât de mare, încât 

impactul ei este copleşitor asupra destinului ca fiinţă umană, ea putând influenţa atât reuşita 

cât şi eşecul. 

Imaginea de sine sau coneptul de sine (Self-concept) reprezintă totalitatea credinţelor 

(reprezentărilor şi evaluărilor) despre aspecte particulare ale propriei persoane şi despre ea ca 

întreg [1]. Sinele reprezintă cupola reflexiv - axilolgică cu privire la propria persoană.  Altfel 

spus, conţinutul sinelui îl reprezintă caracteristicile fizice (sunt înalt, slab, brunet etc), 

identităţile sociale (sunt student, comercian,  subaltern etc.) şi identităţile personale (sunt o 

fire încetă, sunt un manager bun, un iubitor de muzică clasică etc.) ale unei persoane. 

Conţinutul conceptului de sine înglobează nu doar ceea ce suntem în present, ci şi 

experienţele trecute, şi mai cuseamă ceea ce sperăm să devenim în viitor.  Sinele nu trebuie 

confundat cu personalitatea întrucât reprezintă componenta autoreflexivă a acesteia. În 

literature de specialitate pe lângă conceptul de sine se întâlnesc şi sintagmele ”imagine de 

sine”, ”percepţie de sine” care reflectă aceleaşi aspect cognitive ale sinelui. 

Adiacente conceptului de sine în literature de specialitate sunt noţiunile: 

 Stima de sine (self- esteem) – adică  valoarea ce acorzi propriei 

personae, cât de mult te preţuieşti, valoare decisive în starea de optimism sau 

pesimism, în motivaţie sau în conţinutul relaţiilor cu ceilalţi; 
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 Eficacitatea de sine(self -efficacy) – aşteptările specifice pe care le 

avem în ceea ce priveşte capacităţile noastre de a duce la bunsfârşit sarcinile începute 

şi de a atinge scopurilor propuse; 

 Discrepanţa de sine (self - discrepancy) – perceperea unei mari distanţe 

între ceea ce suntem şi ceea ce am vrea să fim noi (sine ideal); 

 Autodezvoltarea (self - improvement) - decizia de a face eforturi de a 

reduce discrepanţa percepută de sine, altfel spus, capacitatea de a ne spori 

performanţele în diverse domenii; 

 Autohandicaparea sinelui (self- handicapping) – reprezintă un gen de 

atribuire în cazul insuccesului, subiectul localizând cauza acestuia în atribute şi stări 

personale minore, trecătoare, protejându-şi astfel abilităţile personale importante, 

stabile (de ex. Rezultatele slabe la un test de inteligenţă se pun nu pe seama calităţii 

inteligenţei ca atare, ci pe oboseală, neatenţie); 

 Autodezvăluirea (self – disclosure) – conversaţie în care împărtăşim 

informaţii sau sentimente intime despre noi înşine unei alte personae [S. Taylor et al., 

1994, apud 1]. 

Analizele şi teoretizările cu privire la conceptul de sine  au evidenţiat următoarele idei: 

 G. Mead realizează distincţia dintre I şi Me. Componenta I este sinele ca subiect 

creator, spontan, dinamic, iar Me este cel care controlează şi directive acţiunilor 

noastre, este sinele conformist, cuprinzând identificările cu rolurile şi grupurile 

sociale.  

 Raporând sinele la social R. Turner foloseşte sintagma de ”sine instituţional”, 

reprezentând centrarea indivizilor pe normele şi standardele grupaleşi scopurile 

societale şi în contrast ”sinele spontan”, care urmăreşete satisfacerea nevoilor 

personale, a impulsurilor din interior, fără inhibiţii legate de cerinţele instituţional-

formale ale societăţii, de regulile ei. 

 Consacrată în literature de specialitatea este şi distincţia dintre ”sinele stabil” şi 

„sinele  operaţional (de lucru)”. ”Sinele stabil” exprimă nevoia de coerenţă în 

gânduri, atitudini, comportamente, pe când „sinele  operaţional” reprezintă 

aspectele care ghidează gândurile, afectele şi conduitele în condiţii specifice. 

 O altă descoperire marcantă este ”sinele actual” şi ”sinele posibil”. ”Sinele actual” 

se referă la reprezentările şi evaluările oamenilor la ceea ce cunt ei în present, iar 

”sinele posibil” – la ce vor devein în viitor, la performanţele proiectate  

 Identitatea socială are un loc esenţial în conţinutul sinelui. Psihosociologia 

subliniază faptul că aparţinând concomitent mai multor grupuri sociale, indivizii 

posedă identităţi multiple (de ex. femeie, mamă, româncă,  intelectuală, tânără  

etc.) [idem]. 

Sinele îndeplineşte un şir de funcţii cum ar fi [2]: 

o mediază cunoasterea si percepţia interpersonală, jucând rolul de referenţial; 

o asigură autoreglarea atitudinală şi comportamentală în raport cu valori şi 

scopuri asumate; 

o mediază raporturile interpersonale; 

o condiţionează nivelul de aspiraţie. 

”Sinele, menţiomează P. Iluţ, reprezintă componenta cea mai tare a indivizilor, 

subsitemul uman responsabil de orientarea acţiunilor noastre complexe şi de evaluarea 

integrităţii persoanei în lume, în general, şi în cea socială în special” [3, p. 36]. Geneza cestui 

subsistem, continua autorul, ” se mişcă pe trei coordonate principale:  

o De la biologic - inconştient la reflexiv – intentional; 

o De la comportamente ce stau sub incidenţa direct şi imediată a recompensei şi 

pedepsei , la morala autonomă bazată pe principia axiologice; 

o De la feedback-ul relaţiilor interpersonale (luarea în considerare a ceea ce ne 

lasă să înţelegem celălalt că crede despre noi) la factori macro-sociali care au 
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determinaţii profunde asupra gândurilor şi conduitelor noastre cotidiene şi, prin 

urmare asupra proceselor de identificare şi de reconstructive a sinelui” [ibid, p. 

37]. 

În diverse accepţiuni formarea conceptului de sine este prezentată în etape bine 

diferenţiate. 

Cum ajunem să ne ne formăm conceptul de sine? Procesele psihosociale implicate în 

formarea acestuia sunt: introspecţia, reflectarea socială (feedback-ul pe care-l primim de la ceilalţi 

în legătură cu propria persoană), compararea socială, autopercepţia, interiorizarea rolurilor. 

Introspecţia.  Cea mai veche şi mai la îndemână dintre metodele psihologiei nu putea  

să nu facă parte din expunerea modurilor în care se formează conceptual de sine. Introspecţia  

reprezintă analiza stărilor interne, a trăirilor şi gândurilor proprii. Introspecţia înseamnă o 

scrutare profundă a psihicului nostrum şi dorinţa de a ni–l explica.  Într-adevăr un 

comportament poate avea varii motivaţii si majoritatea oamenilor consideră că doar cel care 

cunoaste din interior gândurile şi sentimentele ce acompaniază comportamentul poate să-şi 

formeze o impresie validă asupra a ceea ce l-a determinat. Totuşi, cercetătorii nu sunt de 

acord cu încrederea acordată introspecţiei, având în vedere că în multe experimente subiecţii 

nu au putut explica cu acurateţe cauzele propriului comportament.  

 Reflectarea socială. Cunoasterea de sine este dată de feedbackul pe care îl primim de la 

cei din jur cu privire la propria noastră persoană [4, p. 88]. Adică noi ne formăm şi schimbăm 

sinele prin părerile atitudinie, comportamentele  faţă de noi, ne ferflectăm în ceilalţi şi aceste 

imagini sunt hotărâtoare pentru constituirea sinelui. Este ceea ce în psihosociologie este 

cunoscut ca teoria sinelui ca privire în oglindă (looking glass self) şi aparţine lui Ch. Cooley. 

Citirea imaginii noastre în ochii celorlaţi de către noi înşine înseamnă: cum credem că apărem 

în faţa celorlaţi; ce gândim despre cum judecă ei această imagine; ce simţim în legătură cu 

imaginea şi credinţele altora despre noi. Reflectarea socială este o modalitate importantă de 

autocunoastere, mai ales în perioada socializării, la vârste mici (acum imaginea de sine nu este 

cristalizată, de aceea e important să nu se realizeze etichetări – eşti prost, eşti rău, eşti incapabil 

– dacă nu vrem ca individul să capete o imagine de sine distorsionată. Dacă un individ este 

tratat constant cu deferenţă şi respect, va ajunge să achiziţioneze o imagine de sine pozitivă. 

Astfel, cu cât mai multe cogniţii pozitive vom adăuga despre propria persoană, cu atât mai mult 

ne va creste stima de sine (self – esteem, component afectivă a eului). Invers, ne este tuturor la 

îndemână exemplul copilului care este ridiculizat de toată clasa şi care, ca urmare a acestui mod 

de a fi tratat, va deveni nesigur pe sine, frustrat si plin de resentimente [5]. Astfel, pentru a 

conştientiza care sunt trăsăturile specifice sinelui, sunt necesare doua condiţii: 

o _ mediul socio-cultural să propună o definiţie şi un etalon al trăsăturii 

o _ grupul să proiecteze asupra noastră o imagine despre ceea ce el consideră că suntem. 

Conceptia despre noi este în mare parte parerea celorlalti semnificativi despre noi [6]. 

Compararea sociala. Este procesul de evaluare de către indivizi a propriilor însuşiri 

fizice şi psihice, abilităţi, reprezentări, gânduri, emoţii şi sentimente, conduit şi performanţe 

raportate la alţii [7, p. 78]. În psihosociologie, compararea socială a fost introdusă ca temă de 

cercetare de către Leon Festinger, formulând teoria comparării sociale. Cu siguranţă, acest 

proces de comparare este bine cunoscut. Compararea socială începe în perioada copilariei 

(întrecere specifice vârstei), se continuă în adolescenţă şi apoi pe parcursul întregii vieti. De la 

primele inserţii în grupurile sociale, începem să fim comparaţi de către educatorii noştri. Mai 

târziu, vom fi asimilat atât de bine acest procedeu încât, în mai toate privinţele, de la 

vestimentaţie, performanţă profesională, până la mărimea contului din bancă ne va preocupa 

locul unde ne situăm, pe o scară imaginară, faţă de cunoscuţii nostri. 

Oamenii apelează la compararea socială, susţine J. Wood, din trei  motive: 1) pentru a 

se autoevalua; 2) pentru a tinde spre autodesăvârşire şi 3) pentru a-şi menţine şi întări stima de 

sine [8, p. 172].  
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Teoria comparării sociale conţine trei postulate: indivizii uneori simt nevoia de a estima 

opiniile şi abilităţile la modul corect; 2) în lipsa unor standarde obiective, ei se autoevaluiază 

prin comparaţie cu alţi oameni; 3) oamenii preferă să se compare cu cei similari lor [9, p.79]. 

Oamenii se compară cu alţii nu doar pentru a obţine informaţii relevante în ceea ce 

priveşte autoevaluarea dar şi pentru a-şi menţine şi consolida stima de sine. Aceasta se poate 

realiza cel mai uşor prin compararea cu cei care au reuşit în viaţă mai puţin ca noi, au realizări 

(material, familiale, profesionale etc.) mai modeste. Această tactică se numeşte compararea 

socială în jos, descendentă şi este un instrument terapeutic foarte bun pe care-l utilizăm în 

viaţa de zi cu zi pentru a ne menţine şi întări stima de sine. Ca un imbold pentru a-şi 

perfectiona calităţile şi respectiv pentru a –şi îmbunătăţi stima de sine oamenii se compară cu 

persoanele de success, care sunt luate ca modele demne de urmat.  Este ceea ce se numeşte 

compararea socială în sus. Efectele benefice ale acestei comparări au fost puse în evidenţă de 

o serie de cercetări. De ex. H.Blanton şi colaboratorii au arătat că elevii care au recurs la 

comparaţia socială cu colegii lor care aveau note mai bune au obţinut şi ei performanţe şcolare 

mai ridicate [10, p. 80]. 

Compararea socială are ca temei verificarea de sine, ceea ce presupune selectarea acelor  

situaţii şi personae care confirmă imaginea pe care o avem despre propria persoană. Deci nu 

oricine dintre cei din jur va fi ales ca etalon. Astfel de persoane trebuie să fie similare şi 

relevante pentru cel care se evaluează (dacă facem muzică de plăcere şi ne evaluăm cât de 

buni suntem la pian, nu-i vom lua ca etalon pe marii pianisti ai lumii, ci pe cei care, ca si noi, 

au acest hobby) [11]. Recurgerea la atribute specifice în comparaţii (în cazul nostrum cântatul 

la pian ca hobby) este cunoscută în psihosociologie ca similaritatea atributelor legate. 

În procesul comparării sociale oamenii au tendinţa de a afirma că ei sunt mai conformi 

cu normele sociale decât ceilalţi cu care se compară. Această idee a fost dezvoltată în 

literatura de specialitate de către J. P. Codol care a introdus conceptual de ”conformism 

superior de sine”. Conformismul superior de sine este cu atât mai pronunţat cu cât presiunea 

normelor este mai pronunţată. Codol afirmă că indivizii se compară în funcţie de normele 

sociale acceptate, associate unei situaţii date. 

Comparaţia socială generează eterogenitate socială când apelul la celălalt  ameninţă 

identit atea individului, susţine G. Lemaine.  În procesul de comparare socială cu un ascendent, 

individul care ocupă o poziţie de inferioritate pe o dimensiune considerată importantă poate 

allege să-şi depăşească competitorul sau să se specializeze, să fie innovator. Când distanţa 

percepută între indivizi este mica şi dimensiunea de comparare este deosebit de importantă, 

individul de pe poziţia inferioară va căuta să-l depăşească pe celălalt. Dacâ însă distanţa 

percepută între indivizi este mare, individul de pe poziţia inferioară poate redefini criteriile 

competiţiei sau poate să renoveze, încercând să legitimeze inovaţiile proprii. De asemenea poate 

allege să abandoneze competiţia cu efecte în planul propriei identităţi [12, p. 80]. 

Autopercepţia se referă la modul în care ajungem să cunoaştem propriile caracteristici 

pornind de la comportamentele noastre anterioare. Temenul este întrodus în psihosociologie 

de către Daryl Bem, care a dezvoltat o teoria autoprcepţiei, care este, în esenţă, o teorie 

behavioristă, ce nu pune accent pe procesele interne, pe stările sufletesti, ci pe informaţiile pe 

care le avem la îndemână despre propria persoană [13, p.91]. Autorul teoriei a consideră că 

ajungem să facem inferenţe (deducţii) despre noi înşine, despre trăsăturile şi stările noastre 

interne (care nu sunt accesibile direct observaţiei) aşa cum facem şi în cazul celorlalţi – 

observându-ne propriul comportament. Adică, ceea ce credem despre noi însine rezultă din 

modul în care ne comportăm în diverse situaţii (am puţini prieteni, stabilesc greu contact cu 

oamenii – deci sunt introvert, mă pricep la distribuit sarcini în cadrul grupului – deci sunt un 

bun organizator). 

Interiorizarea rolurilor. Prin acceptarea şi interpretarea unui rol se produce un fenomen 

de identificare cu normele care regizează rolul. Caracterele rolului sunt interiorizare şi 

asumate. Astfel, de ex. individul nu manifestă comportamentele specifice rolului său 

profesional (de ex. cadru didactic) doar în situaţii profesionale, ci în majoritatea situaţiilor 
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(familie, grup de prieteni etc.) Această regularitate a comportamentului ajunge  să modeleze 

trăsăturile de personalitate ale personajului [2, 5, 8].  

Diferenţierea socială se referă la distincţia eu / alter. Fiecare îşi doreste un Eu 

distinctiv, original şi pentru aceasta se actionează asupra propriei persoane şi asupra mediului 

(îmbracaminte, obiecte, hobby etc). Fiecare se caracterizează prin ceea ce îl diferentiază de 

ceilalţi (de ex. Două persoane de culoare într-un grup de albi, puşi în situaţia de a se 

caracteriza, vor spune în primul rând că sunt negri, lucru care nu se va întâmpla dacă aceleaşi 

două persoane se vor afla într-un grup de oameni de culoare. Caracteristicile distinctive sunt 

invocate prioritar.) [14, p.24]. 

Având în vedere  cele prezentate mai sus, putem spune că problematica sinelui în 

psihologia socială rămâne deschisă, constituind o provocare pentru specialişti. Încheiem această 

modestă abordare cu câteva cuvinte dintr-o lucrare de filosofie: „dacă teoretic putem răspunde 

la întrebarea “cine sunt eu?” antrenând cele trei variante: “sunt ceea ce cred alţii că sunt”, “sunt 

ceea ce cred eu însumi că sunt” şi “sunt ceea ce sunt cu adevărat” trebuie să recunoaştem că 

aceasta din urmă nu ne este accesibilă practic niciodată, deoarece chiar portretul realizat de un 

specialist reprezintă tot o interpretare, având valoare orientativă” [15, p. 204] . 
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PROIECTAREA FORMĂRII INTEGRALIZATE A CONŞTIINŢEI 

ECOLOGICE ECOCENTRICE  LA ELEVI – SOLUŢIE PEDAGOGICĂ PENTRU 

PROBLEMA MEDIULUI 

 

Snejana COJOCARU, 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

Environment protection became an actual problem what required the 

conscience/attitude/behavior towards/ in the environment by formation of new attitude 

towards their materialistic-artistic-esthetic on base of integrated knowledge/approach in the 

framework of scholar disciplines, Chemistry, Geography, Biology, Romanian  language and 

literature. The school is the most productive educational medium of ecological conscience 

formation of children, because the entire educational process is interdisciplinary.   

Knowing the reality of education, we proposed to change the existing situation by 

developing a model FICE/M, which meets the epistemological, praxeologic-experimental 

designed and teleological correlated and unified by the interdisciplinary principle, which we 

have proposed to the teaching staff for the fulfillment of teaching activities. Note that the facts 

of conscience phenomena of nature (geographic, chemical, biological) and the artistic-

esthetical conscience, inclusive literary-artistic, but not the school disciplines. Our model is 

theoretical; its basic function is the design of practical action, what is realized by this model. 

 

Dezvoltarea civilizaţiei umane a condiţionat apariţia unor noi probleme care constituie 

problematica lumii contemporane soluţionarea cărora este de datoria şi obligaţia fiecărui 

cetăţean, deoarece omul este singura fiinţă raţională pe măsura căruia este găsirea noilor 

oportunităţi adecvate soluţionării problemelor deja apărute. Dezvoltarea civilizaţiei include 

formarea unei culturi înalt dezvoltate: folosirea pe scară largă a tehnicii şi mijloacelor 

moderne, toate acestea ne definesc drept homo sapiens, dar ne şi distrug ca fiinţe umane. 

Astăzi putem vorbi despre o nouă tendinţă a mentalităţii şi comportamentului uman: 

indiferenţa faţă de natură legată de nihilismul ecologic rezultat al analfabetismului ecologic, 

care poate fi înlăturat printr-un intens proces de instruire şi educaţie ecologică, ce favorizează 

formarea unei noi conştiinţe ecologice/de mediu - conştiinţa ecologică ecocentrică. 

Conştiinţa ecologică ecocentrică în condiţiile de astăzi a devenit o condiţie şi necesitate vitală, 

de conştiinţa noastră depinde calitatea vieţii unui popor:  dezvoltarea fizică şi spirituală, etico-

morală a semenilor noştri.  

Or, se constată astfel o legătură organică între înţelegerea modernă a fiinţei umane, a 

problemelor de mediu şi ale educaţiei, care, examinate în unitate şi complexitate, oferă o 

posibilă soluţie pedagogică pentru problema mediului. Schimbarea fiinţei umane şi a 

mediului înconjurător ţine de realitatea educaţională din ţară şi din lume, de conceptul 

educaţional modern şi de reforma învăţământului, printre care un domeniu de primă 

importanţă este teleologia educaţiei ecologice, ca linie directoare în formarea conştiinţei 

ecologice ecocentrice (CE ecocentrice), care este declarată ca scop, nu şi realizată în calitate 

proiectivă.  

În rezultatul unui experiment de constatare vs curricula disciplinelor şcolare Limba şi 

literatura română [9], Geografie [8], Chimie [4] şi Biologie [2], manualele de geografie [10; 

6], chimie [7;4;13], biologie [1;18;19] şi limba şi literatura română [5;16;17], am stabilit că 

educaţia ecologică se realizează separat, în baza principiilor, competenţelor, conţinuturilor şi 

metodologiilor indicate în curricula şi manualele fiecărei discipline, că profesorii şcolari nu 

aplică principiul interdisciplinarităţii pentru a realiza o formare integralizată la liceeni a 

conştiinţei ecologice ecocentrice. În consecinţă, liceenii nu-şi formează o atitudine unitară faţă 

de natură.   

Formarea CE ecocentrice este un proces complex şi îndelungat; realizarea lui implică 

studii şi cercetări cu privire la conceptul conştiinţă din diverse perspective: filosofică, 
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psihologică şi pedagogică, precum şi la idei, concepte, principii, aferente formării CE 

ecocentrice din domeniul filosofiei ecologice, psihologiei ecologice, pedagogiei şi ecologiei:  

- restructurarea şi reevaluarea valorilor moral-estetice, principiilor morale faţă de 

natură;  

- formarea a noi reprezentări despre om-natură, a sentimentului unităţii cu natura;  

- ecologizarea conştiinţei în toate sferele fiinţei umane: cognitivă, psihomotorie şi 

atitudinală prin formarea unui sistem de competenţe ecologice în cadrul disciplinelor şcolare 

prin promovarea/realizarea educaţiei ecologice în diferite dimensiuni ale educaţiei:  

estetică - prin valorificarea frumosului din natură, îmbogăţind ethosul naţional şi 

universal, cultivarea gustului faţă de frumos prin lectura textelor literare şi perceperea naturii 

ca valoare spirituală fiinţei umane;  

morală - prin formarea unui nou comportament faţă de natură în baza cunoaşterii   

normelor morale, de comportament în mediul înconjurător;  

fizică - ne putem dezvolta sănătos doar într-un mediu  nepoluat;   

populară - creaţia populară conţine indicaţii ale comportării în natură, dragostea faţă de 

ea; românul îşi leagă starea de suflet cu frunza verde, cu fenomenele şi peisajele naturii nu 

ştiu luna pe cer trece sau mândra la apă rece. Educaţia în spiritul tradiţiilor populare din 

perspectiva ideilor etnoecologice corespunzătoare ajută elevul să se perceapă ca parte a 

naturii, ceea ce presupune o atitudine ecocentrică faţă de natură. O astfel de poziţie de viaţă 

este baza unui mod optimal de ameliorare a problemelor ecologice nimic nu se petrece în 

afară de om, în variatul paradis al naturii – mireasmă jilavă a pământului primăvăratic, 

surdă orchestraţie a pădurii, sumbră strălucire a bălţilor sau taina a stolurilor migratoare – 

ca să nu reflecte în sufletul omului, aşa cum, la rându-i, orice înfiorare a inimii şi orice gând, 

mai adânc sau mai superficial al omului, se proiectează pe vastul ecran al naturii şi prin 

aceasta chiar se lămureşte. 

Datele experimentului de constatare şi reperele teoretice au făcut posibilă proiectarea 

unei formări integralizate la liceeni a conştiinţei ecologice ecocentrice. Proiectul respectiv 

este unul teoretic şi l-am numit Modelul de formare integralizată a conştiinţei ecologice la 

elevi (în continuare - Modelul FICE), care întruneşte componentele epistemologică, 

praxiologic-experienţială, proiectivă şi teleologică, corelate şi unificate prin respectarea 

cerinţelor generale şi particulare faţă de obiectele modelizate şi în baza teoriei sistemelor, 

precum şi oferă soluţii eficiente de educaţie ecologică (EE) (Figură). 
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Figură. Modelul teoretic de formare integralizată la elevi a conştiinţei ecologice 

 

1. Studiul/cercetarea planului teoretic al formării integralizate a CE ecocentrice:  

• abordarea/definirea unitar-integralizată a conştiinţei în dimensiunile filosofică, 

psihologică şi pedagogică; 

• definirea unitar-integralizată a conştiinţei ecologice ecocentrice ca atitudine unitară a 

omului faţă de mediu şi faţă de sine ca parte integrantă a mediului natural, precum şi stabilirea 

condiţiilor pentru armonizarea raportului Om-Natură – coordonata epistemologică a  formării 

integralizate a CE ecocentrice; 

• caracteristica sferelor definitorii ale CE ecocentrice - cognitivă, psihomotorie, 

atitudinal-comportamentală – şi abordarea integralistă a CE ecocentrice; 

• stabilirea/elaborarea/structurarea principiilor de educaţiei ecologice şi de formare 

integralizată a CE ecocentrice; 

• precizarea finalităţilor educaţiei ecologice. 

2. Explorarea cadrului practic-experienţial: 

• studiul/cercetarea cadrului curricular al EE: curricula şi manualele de Geografie, 

Chimie, Biologie, Limba şi literatura română; 

• stabilirea valorilor cognitiv-psihomotor-atitudinale ale competenţei profesionale de 

educaţie a cadrelor didactice şi formularea de concluzii şi recomandări cu privire la revizuirea 

Finalitate: 

IV. CONŞTIINŢA ECOLOGICĂ ECOCENTRICĂ A ELEVILOR 
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conceptual-curriculară a formării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice pentru 

realizarea eficientă a EE. 

3. Proiectarea activităţii de formare integralizată a CE ecocentrice:   

• integralizarea competenţelor (valorilor cognitiv-psihomotor-atitudinale) aferente EE; 

• integralizarea conţinuturilor aferente EE; 

• integralizarea metodologiilor aferente EE (Figură). 

 Interconexiunea componentelor Modelului FICE îi atribuie caracter de sistem: 

• partea I a Modelului FICE - Studiul/cercetarea planului teoretic al formării 

integralizate a CE ecocentrice, integralizează cele cinci elemente componente (=valori) ale 

acesteia: 

- conştiinţa umană – prin definirea acesteia pe cele trei coordonate - filosofică, 

psihologică şi pedagogică; definirea unitar-integralizată a valorilor CE ecocentrice, care este 

întemeiată pe caracterul integrator al celor trei sfere ale sale – cognitivă, psihomotorie şi 

atitudinală, din primele trei componente fiind deduse (teoretic) principiile de EE şi de 

formare integralizată a CE ecocentrice, acestea din urmă provocând/sugerând 

definirea/precizarea finalităţilor EE; 

• partea a II a Modelului FICE – Explorarea cadrului practic-experienţial, 

integralizează, pe de o parte, cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea empiric-tehnologică, 

reprezentate de primele două părţi ale Modelului FICE, iar pe de alta – dimensiunea 

proiectivă a cadrului curricular al celor patru discipline şcolare (curricula, manuale) cu cea 

formativă (competenţa profesională de EE a cadrelor didactice); 

• partea a III a  Modelului FICE – Proiectarea activităţii de formare a CE  în cadrul 

disciplinei şcolare, reprezintă o nouă treaptă de integralizare a CE ecocentrice: la nivelul 

competenţelor (valorilor cognitiv-psihomotor-atitudinale), conţinuturilor şi metodologiilor 

unei discipline şcolare, dar care asigură interrelaţionarea acestora, în baza principiului 

interdisciplinarităţii, şi cu competenţele (valorile cognitiv-psihomotor-atitudinale), 

conţinuturile şi metodologiile celorlalte trei discipline şcolare; integralizarea la acest nivel se 

produce deja în sferele cognitivă, psihomotorie şi atitudinală, care sunt producătoare de valori 

concrete ale CE ecocentrice, respectiv, cunoştinţe, capacităţi şi atitudini-comportamente 

ecologice;  

• partea a IV a Modelului FICE reprezintă finalităţile EE, cea principală fiind conştiinţa 

ecologică ecocentrică a elevului, care s-a produs prin integralizarea componentelor sale şi 

deci are caracter unitar – caracteristică definitorie oricărui tip/formă de conştiinţă: 

natura reprezintă valoarea supremă a omului, cu existenţă  autonomă, indiferent de 

utilitatea sau inutilitatea ei pentru om. Dar omul nu este proprietatea naturii şi natura nu este 

proprietatea omului, ci părţi ale unui întreg; 

refuzarea tabloului ierarhic al lumii: omul nu se cunoaşte/consideră suprem naturii prin 

faptul că posedă intelect, ci, dimpotrivă, datorită capacităţii de a reflecta asupra rolului/locului 

său în natură îşi conştientizează responsabilitatea faţă de MÎ/natură, şi societatea nu este 

contrapusă naturii, ci este recunoscută ca şi o componentă a aceluiaşi sistem; 

interacţiunea omului cu natura este o necesitate spirituală, o motivaţie nonpragmatică 

de interacţiune cu natura, omul are nevoie de natură precum şi natura are nevoie de om, între 

ei se stabilesc interrelaţii; 

caracterul interacţiunii cu natura este determinat de imperativul ecologic - este permis 

tot ceea ce nu afectează echilibrul naturii: în interacţiune cu natura omul trebuie să ţină cont 

de legile naturii, astfel încât comportamentul său să nu conducă la dereglarea echilibrului 

ecologic;  

natura (toate componentele ei) este percepută ca subiect cu drepturi egale în 

interacţiune cu omul, drept parteneri în interacţiune cu omul, animalele şi plantele au drepturi 

la viaţă asemeni omului, în activitatea sa omul nu trebuie să pericliteze existenţa lor; 
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normele şi legile etice şi de comportament în societate sunt valabile şi în lumea naturii, 

în comportamentul faţă de/în natură trebuie să se ţină cont de normele etice şi de legile 

naturii;  

coevoluţia om-natură: dezvoltarea societăţii şi a omului trebuie să se realizeze în 

interacţiune avantajoasă, unitară pentru ambii subiecţi; 

manifestarea grijii şi compasiunii faţă de fiinţele vii; 

păstrarea naturii ca valoare indispensabilă fiinţei umane.  

Liceanul cu CE ecocentrică nu se mai percepe ca stăpân al naturii, ci ca parte a acesteia, 

natura este percepută drept valoare, atitudinea faţă de natură se formează pe principiul 

egalităţii, cunoaşterii legilor şi normelor de comportament în natură. 

Astfel, Modelul FICE îşi demonstrează caracterul de sistem în toate componentele sale, 

precum şi în interiorul acestora, fiecare componentă fiind interrelaţionată cu celelalte 

componente, prin două  tipuri de raporturi:  

• în plan procesual: 

 - de coordonare: partea I şi partea II, componentele fiecărei părţi; 

- de subordonare: partea III faţă de părţile I şi II; partea IV faţă de părţile I, II şi III; 

• în plan valoric: conştiinţa/CE – partea III – partea II – partea I a Modelului FICE.  

 Modelul FICE indică implicit şi modalitatea desfăşurării procesului marcat de săgeţile 

dintre căsuţele sale, şi anume că fiecare disciplină în parte propune/indică anumite 

competenţe, unităţi de conţinut aferente EE, care formează liceanului anumite cunoştinţe, 

capacităţi şi atitudini/comportamente faţă de/în ambient. Dar disciplinele Geografie, Chimie, 

Biologie sunt axate pe formarea la liceeni a cunoştinţelor şi capacităţilor aferente EE şi mai 

puţin pe formare de atitudini. În cazul disciplinei Limba şi literatura română primordiale sunt 

formarea atitudinilor faţă de natură, mai puţin  formare de cunoştinţe, capacităţi aferente EE.   

Prin urmare, sinteza cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor formează liceanului 

competenţe ecologice/de mediu.  

Noţiunile de atitudine şi CE sunt legate organic şi de noţiunea de comportament (căsuţa 

3, partea I). 

Cunoştinţele adecvate despre efectele pe care le au diferite categorii de acţiuni asupra 

mediului înconjurător permit liceanului să-şi evalueze comportamentul, atitudinea faţă de/în 

natură, precum şi să adopte un comportament adecvat intenţional în mediul înconjurător.   

Conform interdependenţei atitudine-comportament, dintr-un anumit comportament 

poate fi dedusă atitudinea, şi invers, „privită la nivel individual, comportamentul care are 

efect distrugător asupra mediului înconjurător este cauzat în primul rând de atitudinea 

personală faţă de problematica mediului” [12, p. 111]. Or, atitudinea este o forţă 

motivaţională, care generează o acţiune specifică, devenind astfel o cauză a 

comportamentului.  

Conform principiilor educaţiei ecologice atitudinea liceanului faţă de comportamentul 

în natură este influenţată de toate cele trei sfere ale personalităţii sale: cognitivă,  

psihomotorie şi atitudinală/comportamentală, care, în plan praxiologic, se manifestă – 

participă la formarea CE ecocentrică- pe anumite principii (căsuţa 4, partea I).  

• principii deja definite: principiul interdisciplinarităţii; 

• principii aferente EE: conexiunii şi cauzalităţii; structuralismului şi integrării [8]; 

responsabilităţii [4]; 

• principii afirmate de teoria şi practica educaţiei literar-artistice: principiul 

axiologic/valoric; unităţii materiei şi spiritului în artă; valorificării textului artistic de către 

cititor [9];  

• principii noi, aferente EE: 

- unităţii/identităţii om-natură; [15] 

- cunoaşterii/abordării mediului în totalitatea lui: natural, artificial, estetic etc. [3]; 

• principii ale naturii [15]; [14], precum şi pe principii  propuse de către noi, în 

particular, principii ale conţinuturilor EE: 
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- păstrării condiţiilor de sănătate a oamenilor; 

 - conservării biodiversităţii.  

În baza principiilor, Modelul FICE propune definirea/structurarea şi integralizarea 

competenţelor, conţinuturilor şi metodologiilor de formare a CE ecocentrice (căsuţele 1, 2 şi 

3, partea III):  

Competenţe: 

• indicate/propuse în  curricula disciplinelor şcolare Geografie, Chimie, Biologie şi LLR  

aferente EE şi unităţilor de conţinut cu potenţial de formare a CE ecocentrice, însă 

nevalorificate de către autorii de curricula.  

Conţinuturi: 

• unităţi de conţinut, aferente EE, propuse în curricula celor patru discipline; 

     • unităţi de conţinut noi, aferente EE, din cele patru discipline. 

Metodologii: 

• explicaţia, observaţia (liberă, dirijată), conversaţia, problematizarea, experimentul, 

studiul de caz, asaltul de idei; 

• lucrul în echipă, stimularea liceenilor pentru propunere de măsuri de protecţie şi soluţii 

de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător; 

• semiotice: metoda explorării textelor; informativ – explicativ – receptivă, expunerea, 

conversaţia;  

• hermeneutice:  disputa; conversaţia; 

• praxiologice:  analiza independentă a textului, dezbaterea.  

Finalităţile proiectate de Modelul FICE  (partea IV) reprezintă toate achiziţiile 

liceenilor în atitudinea lor faţă de natură, sinteza cărora se identifică cu CE ecocentrică: 

competenţe (cunoştinţe, capacităţi şi atitudini) aferente EE. Nivelurile de formare a acestora 

prin aplicarea Modelului FICE reprezintă şi nivelurile de formare la liceeni a CE ecocentrice. 

În concluzie. Un posibil model de formare integralizată a CE ecocentrice a elevilor 

trebuie să întrunească componentele epistemologică, praxiologic-experienţială, proiectivă şi 

teleologică, care să coreleze în baza teoriei sistemelor şi a cerinţelor faţă de obiectele ştiinţific 

modelizate şi să aibă deschidere practică explicită prin propunerea de soluţii noi şi eficiente 

de EE. 

Dezvoltarea curricula disciplinelor Geografie, Chimie, Biologie şi LLR trebuie să se 

realizeze interdisciplinar, la nivelul componentelor teleologică, conţinutală, metodologică şi 

epistemologică, accentul fiind pus pe valorificarea principiilor deja definite - al 

interdisciplinarităţii, al unităţii conţinuturi - obiective ale formării CE ecocentrice, precum şi 

prin avansarea unor principii, obiective şi conţinuturi noi, cu potenţial în formarea CE 

ecocentrice. O astfel de abordare ar putea asigura formarea unitară, armonioasă la liceeni a 

atitudinii  faţă de natură - o atitudine cu caracter materialist-artistic-estetică. 
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ŞTIINŢE FILOLOGICE 
 

IZBÂNZILE LITERARE ALE LUI ALEXEI MATEEVICI 
 

Ludmila BALŢATU,  

Catedra de Filologie Română 
 

 Alexei Mateevici is the author of a great big literary writing regarding the volume of it. 

Above all he was a very talented poet and a very creative translator who rendered through his 

pure view and conveyd to the reader the dreams that made him lively, the wishes of the 

basarabian peasantry whom he loved so deeply, the sacred national aspirations of his people 

as a whole.  
 

În creaţiile poeţilor din toate timpurile găsim poezii despre limba noastră. Să ne 

amintim, în această ordine de iedei,  despre frumoasele versuri ale lui Alexei Mateevici: 

              „ Limba noastră-i o comoară 

                 În adâncuri înfundată, 

                 Un şirag de piatră rară 

                 Pe moşie revărsată”. 

                                    ( „ Limba noastră”) 

Realitatea de azi, când unii îşi uită limba maternă ori nu se mai îngrijesc s-o rostească 

corect şi frumos, a făcut să apară poezii pline de durere răscolitoare şi îndemn de a ne 

schimba atitudinea faţă de ea. 

Cert e că limba este marea avuţie moştenită din bătrâni, limba e trecutul, prezentul şi 

viitorul nostru, de aceea respectarea, păstrarea, elogierea valorilor ei e o datorie a  noastră 

sacră. Imbold, în această ordine de idei, ne poate fi anume poezia lui Alexei Mateevici 

„Limba noastră”, care a fost o sursă de inspiraţie pentru mulţi dintre urmaşii săi - poeţii 

contemporani Nicolae Dabija, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi etc. 

În rândurile ce urmează voi atrage atenţia la căile de devenire ale poetului A. Mateevici 

întru scopul de a-i dezvălui mai detaliat personalitatea , concepţiile lui despre viaţă, despre 

rostul omului pe pământ care, de altfel, sunt în deplină consonanţă cu cerinţele, necesităţile 

timpului de azi. 

Alexei Mateevici s-a născut în luna martie, în satul Căinari, în familia preotului Mihail 

şi a Nădejdei, fiica protopopului Ion Neaga din Căuşeni. Copilăria şi-a petrecut-o la Căinari şi 

în satul învecinat Zaim, unde părinţii s-au mutat în 1893. Astfel, din cea mai fragedă vârstă 

viitorul poet s-a aflat într-un contact strâns cu ţăranii, cunoscându-le creaţia orală, datinile, 

credinţele, observându-le nevoile şi grijile de toate zilele, ca şi nedreptăţile pe care le îndurau. 

Meleagurile copilăriei i-au oferit vestigii grăitoare ale trecutului pe care avea să le 

evoce, cu puţin timp înainte de sfârşitul său prematur: 

                    „ În Bugeac, la Căuşeni 

                      Dorm strămoşii moldoveni, 

                      Numai pietre de mormânt 

                      Mai păstrează-al lor cuvânt. 

                      ............................................ 

                       Marmori frânte se găsesc. 

                       Şi cu scris latin, grecesc. 

                       Mai desfunzi pe-aicea muchii 

                       Scrise şi cu alte buchii... 

                       Cât priveşti- tot pietre vechi 

                       Stau la strajă, la priveghi... 

                        Pietre rare, grăitoare 

                        Şi în umbră, şi la soare... 

                                              ( „ Pietre vechi”) 
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Afară însă de cele ce au fost  odată, adevărate sau închipuite, Mateevici cunoaşte acum 

şi realitatea concretă din jurul său. Fecior de preot de ţară, el e prieten cu copii de ţărani. Iar 

apoi, când i se împlinesc anii, urmează, alături cu  vreo  alţi treizeci de băieţaşi ca dânsul , 

şcoala din sat: „ Trăind în mijlocul ţăranilor, el le vede nevoile şi suferinţele, starea de 

asuprire şi de înjosire, în care se află, şi se pătrunde de o dragoste adâncă pentru aceşti 

năpăstuiţi ai soartei, pe care o va păstra în tot cursul vieţii sale” [ 1]. 

În puterea tradiţiei familiale, Mateevici este trimis în anul 1898 să-şi continuie studiile 

la şcoala duhovnicească din Chişinău, după absolvirea căreia  a intrat în 1902 la seminarul 

teologic de aici. El se arată a fi un elev sârguincios şi dornic de a şti. Pasiunea lui cea mare o 

formează însă literatura. Din mărturiile contemporanilor ştim că citea la biblioteca bogată a  

seminarului operele clasicilor literaturii române C. Negruzzi, V. Alecsandri, I. Creangă, M. 

Eminescu, G. Coşbuc, M. Sadoveanu etc. 

Tot în această perioadă, tânărul Mateevici lecturează cu viu interes  operele lui Puşkin, 

Nekrasov, Alexei Tolstoi, Turghenev, Dostoievski. 

Disciplina strictă şi zidurile înalte ale seminarului nu i-au putut izola pe seminarişti de 

lumea din afară. În Basarabia acelor timpuri izbucnise un val de răscoale ţărăneşti, al 

demonstraţiilor muncitoreşti. Sub înrâurirea acestora s-au pus în mişcare intelectualii, 

studenţii şi chiar şcolarii. Tulburări mari izbucniră şi în rândurile seminariştilor din Chişinău. 

Ei au înaintat direcţiei o petiţie în care cereau  libertatea de concepţie politică, libertatea 

întrunirilor şi a convingerilor religioase, reforma democratică a sistemului de învăţământ, 

predarea obligatorie a limbii materne etc. 

Cu natura lui sensibilă şi emotivă, Alexei Mateevici nici n-a putut să nu reacţioneze la 

cele ce se întâmplau în jurul său. Îl indignau reprimările sângeroase ale autorităţilor, actele de 

barbarie, săvârşite de pogromiştii antisemiţi. Fireşte, îl revolta îndeosebi situaţia 

deznădăjduită a maselor mari ale ţărănimii moldovene.   In unul din articolele sale, apărute în 

toamna anului 1906, el subliniază: „La noi în Basarabia parcă te iau fiorii, când începi 

povestea suferinţelor poporului nostru moldovan şi a celor înjosiri, ce i-a fost scris să îndure”. 

A. Mateevici a absolvit seminarul teologic, fiind cel mai bun absolvent al promoţiei. El 

poseda mai multe limbi, dintre care: greaca, latina, slavona, franceza, germana şi rusa. În 

timpul studiilor la seminar, şi-a făcut mulţi prieteni. Era iubit de profesori, mai ales de cel de 

filozofie. 

Ion Buzdugan, scriitor, contemporan de-al poetului, ni-l descrie astfel pe A. Mateevici: 

„ Înalt şi sprinten, ca un paltin, pe umerii rotunzi avea un cap de Crist blajin, încadrat în plete 

lungi castanii şi barbă blondă, despicată în două. Faţa blândă, fruntea înaltă, luminoasă, ochi 

căprui”. 

Seminaristul de 18 ani îşi face debutul în publicistică şi în literatură. Primul lui articol 

este întitulat „ Chestia preoţească”, care-i publicat în ziarul „ Basarabia” din 20 septembrie 

1906. Începând cu această dată Alexei Mateevici devine pentru câteva luni unul din cei mai 

buni colaboratori ai acestei ediţii periodice. 

De instruirea politică a maselor ţărăneşti tânărul cărturar se ocupă în articolele sale 

„Lupta moldovenilor pentru drepturi” ( „Basarabia”, nr. 49, 1906) şi „Ce ne trebuie nouă?” 

(„Basarabia”, nr. 53, 1906), care concomitent varsă lumină şi asupra concepţiilor sale politice 

din acel răstimp. Într-o limbă cât se poate de simplă şi accesibilă, explicând la nevoie 

noţiunile noi, folosite din necesitate, el caută să lămurească ţăranilor, din punctul său de 

vedere bineînţeles, drepturile celea pentru care trebuie să lupte cu toţii. Cum arată Mateevici, 

aceste drepturi se despart în două: drepturi naţionale şi drepturi cetăţeneşti. Apoi explică ce 

înseamnă acestea fiecare în parte. 

În aceste articole s-au reflectat, desigur, şi limitele concepţiilor politice ale lui 

Mateevici, credinţa lui naivă în binefacerile, pe care urma să le aducă ”duma” imperială. 

În mai multe lucrări publicistice  ale scriitorului este prezentă ideea că factorul de bază 

al renaşterii spirituale a poporului, al luminării minţii lui este limba maternă, limba 

strămoşească. Anume limba vorbită de tot poporul este : „ cel mai de căpetenie mişcător al 
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învăţăturei şi înaintărei” ( Ce ne trebuie nouă?). Cea mai mare nenorocire a moldovenilor 

basarabeni constă în faptul că „ ei nici n-au auzit de bunurile învăţăturei în limba mamă, nici 

nu şi-au putut închipui ce plăcere simţi, când citeşti o carte, scrisă în limba care o auzi şi o 

vorbeşti din leagăn” ( Datoria noastră)” [2]. 

În aceeaşi ordine de idei el conchide că este, deci, firesc  ca limba să constituie prima şi 

cardinala condiţie a propăşirii culturale a neamului, pentru că ţăranul numai atunci se 

deşteaptă şi-şi luminează mintea, când aude cuvântul deşteptării şi al luminării în limba lui 

părintească. Altă limbă el nu ştie, iar dacă îl înveţi în limba lui, îl poţi învăţa orişice limbă şi 

ştiinţă. Deci, conchide Alexei Mateevici, cea dintâi datorie şi ţintă a moldovenilor luminaţi 

este cea mai largă cultură naţională. Toate aceste sugestii tânărul publicist şi le expune cu 

talent şi sinceritate în articolul sub semnătura sa „Unirea culturală”. 

Alexei Mateevici, în articolele sale publicistice,  apără direct şi fără preget cauza 

moldovenimii basarabene şi, în primul rând, a ţărănimii, cea mai numeroasă clasă a poporului. 

Scrierile lui Alexei Mateevici mai denotă şi o vizibilă tendinţă instructivă. Obiectivul 

urmărit de autor nu e doar acela de a afirma anumite idei, de a determina anumite luări de 

atitudini, de a declanşa anumite acţiuni, ci de a-i instrui pe cititorii-ţărani, de a le îmbogăţi 

cunoştinţele şi vocabularul. 

Afară de publicistică, Alexei Mateevici a căutat să consacre instruirii ţărănimii, educării 

ei spirituale şi creaţia sa literară. Debutul în literatura propriu zisă el şi-l face tipărind în 

gazeta „Basarabia” traducerile româneşti ale trei povestiri mici de Anton Cehov. 

Cea dintâi creaţie originală a lui Alexei Mateevici este schiţa „Toamna”, publicată în 

noiembrie 1906 în câteva numere ale gazetei „Basarabia”. Este o scriere despre ţărani, despre 

viaţa lor şi adresată tot ţăranilor: „ Schiţa aminteşte mult  de cunoscuta povestire a scriitorului 

ucrainean M. Koţiubinski  Pe cuptioar, ce  evocă traiul şi obiceiurile ţăranilor moldoveni de la 

sfârşitul secolului XIX. Influenţa aceasta asupra lui Mateevici este cât se poate de evidentă” [3]. 

Astfel, ambele lucrări au un subiect identic: istoria unei fete înşelate, care, conform 

vechiului obicei moldovenesc, ţine să şadă „pe cuptor” în casa seducătorului ei până când 

acesta consimte să se căsătorească. Trăsături caracteristice comune au şi protagoniştii lor. 

Ţăranul cinstit şi drept din fire Dumitru Putină, ce-şi sileşte feciorul desfrânat să se însoare cu 

fata, pe care a necinstit-o, are mult comun cu eroul lui Koţiubinski, moşul Costache, iar 

mătuşa Zamfira, îngâmfată şi rea, ne-o aduce în minte pe mama Anica din naraţiunea 

scriitorului ucrainean. În sfârşit, ambele scrieri ţin să releve, ce-i drept nu cu aceeaşi forţă de 

pătrundere, unul şi acelaşi fenomen social- diferenţierea de clasă a ţărănimii ca urmare a 

dezvoltării raporturilor capitaliste la sat. 

Similitudinile menţionate nu exclud, bineînţeles, şi existenţa unor deosebiri esenţiale, 

condiţionate nu numai de  viziunea şi de experienţa de creaţie a autorilor, ci şi de 

circumstanţele obiective în care au activat.  

Se cere îndeosebi de remarcat că din multitudinea aspectelor vieţii ţărăneşti, afară de cel 

social, Alexei Mateevici acordă o atenţie deosebită obiceiurilor şi credinţelor populare. De un 

astfel de obicei, cum am văzut, este legat însuşi subiectul schiţei. Mateevici nu scapă, însă, 

prilejul de a descrie amănunţit şi alte tradiţii: alaiul nunţii, cu udatul mirilor şi împărţirea 

bănuţilor de argint, ceremonialul vizitelor de duminică ale „oamenilor aşezaţi” pe la rudele şi 

prietenii lor, darea binecuvântării părinteşti tinerilor, ce au hotărât să se însoţească. Relatările 

de acest fel imprimă schiţei un profund etnografism. 

Această particularitate este învederată şi de mijloacele de expresie. Nu numai limbajul 

personajelor, ci, în mare măsură, şi vorbirea autorului, cu excepţia descrierilor de natură, 

reproduce fidel graiul ţărănimii basarabene cu trăsăturile ei fonetice, gramaticale şi, îndeosebi, 

lexicale. La aceasta se adaugă frecvenţa expresiilor idiomatice, a interjecţiilor şi formulelor de 

adresare specifice, precum şi a proverbelor şi zicătorilor. 

Folosirea materialului paremiologic denotă o altă particularitate de bază a schiţei- 

tendinţa ei moralizatoare. Ea se manifestă într-un mod tot atât de evident în sentinţe 

didacticiste, dar se întrevede şi în opunerea personajelor net pozitive celor negative. Prin 
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chipul lui moş Dumitru, în special, Mateevici tinde să promoveze deschis idealul său de ţăran 

harnic, aşezat la minte, muncitor, cinstit, omenos, care respectă datinile vechi şi normele  

moralei nescrise ale satului. 

Dar adevărata sa valoare  şi chemare  tânărul literat o va găsi în curând în creaţia 

poetică.  Talentat traducător, autor a zeci de articole şi studii ( de folcloristică, în primul rând), 

culegător de folclor, Alexei Mateevici s-a impus în literatura română prin poeziile sale 

originale, mai ales prin acelea, în care dragostea faţă de ţară  şi de cei umiliţi e preponderentă. 

Armonia versurilor, căldura, patosul şi prospeţimea lor, caracterul militant al poeziei îl 

apropie de Coşbuc şi Iorga, iar G. Călinescu, entuziasmat, îl cita într-un context alături de 

Eminescu: 

„Creator al unor versuri antologice, afirmă exigeţii în materie, Alexei Mateevici, deşi a 

trăit numai 29 de ani şi nu s-a putut defini întru totul, ar fi rămas în literatura română chiar 

dacă ar fi scris numai Limba noastră, acest imn înălţător, fără pereche, o podoabă rară, cea 

mai frumoasă odă închinată limbii neamului” [4]. 

Or, Eu cânt, Cântecul zorilor sunt operele poetice  purtând pecetea individualităţii 

autorului, din fiecare  putându-se cita versuri bine cizelate, expresii  cu adevărat înaripate  

privind omul şi existenţa umană în general: 

                            „ Eu cănt pe-acei ce-n jug şi chin 

                              Pe-a lor spinare ţara ţin...” 

                                                          ( „Eu cânt”) 

În această ordine de idei, criticul literar Ion Ciocanu susţine următoarele: „ Şirul 

versurilor izvorâte din durerile şi necazurile oamenilor sub cizma muscalească poate fi lesne 

continuat, dar ţinem să evidenţiem trei poezii de o importanţă excepţională nu numai în cadrul 

creaţiei scriitorului. Prima este întitulată Basarabenilo şi debutează energic, tăios, cu sunet de 

clopot menit să ne trezească dintr-un somn letargic ce pare să nu mai aibă capăt” [5]. 

E un adevăr incontestabil, ce iese la suprafaţă la citirea primelor strofe din aseastă 

poezie: 

                             „Să ştiţi: de nu ve-ţi ridica 

                               Din sânul vostru un proroc, 

                                În voi viaţa va seca, 

                                Zadarnic soarta veţi ruga,  

                                Căci scoşi  veţi fi atunci din joc 

                                 Şi-ţi rămânea făr de noroc” 

                                                             ( „ Basarabenilor”) 

Nu mai puţin actuale sunt poeziile mateevicene „ Limba noastră” şi „Unora”. Se cere de 

menţionat faptul că poezia „Limba noastră” pentru prima dată a fost recitată de către autor  la 

deschiderea cursurilor de învăţători moldoveni la Chişinău, pe data de 18 aprilie 1917. Ea 

reprezintă  creaţia de excepţie a basarabeanului Al. Mateevici. Ea este o odă, unică în felul 

său. 

Originalul poeziei s-a păstrat până astăzi într-un caiet manuscris, întitulat: Al. Mateevici. 

Versuri, 1917, iunie, Mărăşeşti ( Moldova). Caietul mai cuprinde şi alte câteva opere  traduse 

şi originale. 

Poezia „Limba noastră” a fost tipărită pentru prima dată în „Cuvânt moldovenesc” la 21 

iunie 1917. Ulterior, a fost retipărită în peste 150 de ediţii, cărţi, antologii, manuale şcolare, 

almanahuri, calendare, reviste şi ziare. 

Valoarea, frumuseţea, armonia şi unicitatea limbii sunt elementele fundamentale care 

alcătuiesc baza teoretică a definiţiei date de poet limbii. 

Un interes aparte prezintă  ultimele patru strofe din poezia „Limba noastră”: 

                                 „Răsări-va o comoară 

                                   În adâncuri înfundată, 

                                   Un şirag de piatră rară 

                                    Pe moşie revărsată”. 
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Prin aceste versuri poetul Al. Mateevici ne îndeamnă să cultivăm şi să păstrăm cu 

sfinţenie toate calităţile limbii.  

E de reţinut şi următoarele: poezia „Limba noastră”  a fost scrisă ca o replică împotriva 

stricătorilor de limbă, precum şi împotriva acelora care susţineau că limba noastră e prea 

săracă pentru a exprima idei mari, simţiri înalte, că ea este inaptă pentru poezie, filozofie, 

ştiinţă. 

Poezia lui Al. Mateevici „Limba noastră” a fost înalt apreciată de către critica literară. 

De exemplu, George Călinescu ţine să menţioneze: „ Alexei Mateevici... ar fi fost un poet 

mare dacă trăia. Numai Eminescu a mai ştiut  să scoată atâta mireasmă din ritmurile 

poporane......” [6]. 

La un înalt nivel a ridicat creaţia lui  Al. Mateevici academicianul M. Cimpoi: „ 

Mişcarea de renaştere naţională din Moldova  de Est l-a reactualizat pe Alexei Mateevici, l-a 

valorificat în ansamblu ( căci poeziile sale religioase erau interzise) şi i-a înălţat o statuie de 

apostol al neamului: el a devenit în fond cel de-al doilea poet naţional, după Eminescu, iar 

Limba noastră s-a impus ca un al doilea imn de stat, alături de Deşteaptă-te, române al lui 

Andrei Mureşanu” [7]. 

În aprecierile de mai sus ale academicianului M. Cimpoi se subliniază faptul că la etapa 

actuală creaţia lui A.Mateevici este totalmente reactualizată, inclusiv şi scrierile lui religioase. 

Aşadar, considerăm necesar în rândurile ce urmează să ne concentrăm atenţia la scrierile 

marelui poet în care persistă fiorul biblic. Şi iarăşi e cazul să revenim la opiniile 

academicianului M. Cimpoi, care ni-l înfăţisează pe A. Mateevici în felul următor: „ Figură de 

Crist blajin, parcă coborât de pe crucea Golgotei, cu barba apostolică redusă la un cioc blând 

şi cu o rostire moldovenească în care are o blândeţe comunicativă ce te împrietenea fără 

zăbavă ( aşa ni-l descriu contemporanii), se cobora imaginar în mijlocul mulţimilor agitate 

care cereau imperativ un reiterat Ce ne trebuie nouă? Firea lui de adevărat creştin se speria de 

întuneric, apă şi de fulger, dar le evoca frenetic atunci când trebuie să ne prezinte o zare 

neagră, colorată apocaliptic, înfricoşătoare care urma să aducă lumina pură a unei noi zări: cea 

a mântuirii” [8]. 

Alexei Mateevici este autorul unei opere vaste ca volum, chiar impresionantă, dacă ne 

gândim că activitatea sa a durat doar ani număraţi, extrem de variată prin domeniile pe care 

le-a explorat şi tematica pe care a abordat-o, deşi nu în toate cazurile egală ca valoare. Mai 

presus de toate el a fost un poet foarte înzestrat şi un traducător iscusit, care ne-a transmis prin 

filiera cugetului curat şi prin pioşenia sufletului său vederile, trăirile, visurile ce l-au animat, 

păsurile, doleanţele, năzuinţele ţărănimii basarabene pe care a iubit-o aşa de mult, sfintele 

aspiraţii naţionale ale întregului său popor, înfeudat de un aspru regim autocratic străin, 

oferindu-ne totodată şi o fracţiune ponderabilă a poeziei clasice ruse. Ceea ce nu înseamnă că 

sunt lipsite de interes şi importanţă proza sa originală şi traducerile, articolele folcloristice şi 

înregistrările de folclor, studiile etnografice şi lingvistice, de istorie a bisericii şi a tipăriturilor 

vechi româneşti, exigezele filosofice şi teologice. 

De o probitate exemplară, deschis şi generos, el a împărtăşit idealurile umanitariste, a 

fost un adept înflăcărat al echitabelelor idei democratice, al statului de drept, şi s-a manifestat 

ca exponent de frunte al conştiinţei naţionale, luptător aprig pentru drepturile poporului său 

umilit şi înjosit, pentru viitorul lui luminos. 

Adevărurile, care le-am relatat, le vom confirma apelând iarăşi la critica literară:” Opera 

lui Mateevici a fost nutrită de solul basarabean, generată de acel mediu specific ce s-a format 

în spaţiul dintre Nistru şi Prut. Sub felurite aspecte ea a reflectat epoca tumultoasă de la 

începutul secolului al XX-lea, marile mişcări sociale şi naţionale, frământările şi căutările 

generaţiei de atunci. Însă feluritele sale scrieri conţin valori, sensuri, reflecţii care depăşesc 

timpul când au apărut, rămânând valabile şi actuale şi pentru alte vremi. Fără îndoială, Alexei 

Mateevici se prezintă ca cel mai de vază reprezentant al culturii spirituale basarabene din 

epoca sa, poet, cărturar şi profet al poporului” [9]. 
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În concluzie vom remarca următoarele: relativ redusă ca volum, opera literară a lui 

Alexei Mateevici ocupă un loc de vază în istoria literaturii române. Creaţiile sale poetice, 

îndeosebi, constituind un preţios document artistic al vremii şi un izvor de simţăminte 

răscolitoare, au reflectat veridic epoca furtunoasă de la începutul secolului XX. 

Caracterizându-se prin nobleţea idealurilor şi sinceritatea simţemintelor, poeziile lui 

Mateevici posedă şi înalte însuşiri artistice. Scriindu-şi versurile pentru ţărani, el a ţinut să le 

dea o formă corespunzătoare.  

Creaţia literară a lui Mateevici e actuală şi din alt punct de vedere: ea reprezintă prin 

sine o mărturie convingătoare a continuităţii procesului literar în Basarabia, ce s-a dezvoltat în 

baza celor mai bune tradiţii ale literaturii naţionale şi a capodoperelor creaţiilor literare de 

talie universală. 
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FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ:   

DIFICULTĂŢI  ŞI  SOLUŢII  PSIHOPEDAGOGICE          

            

 Svetlana DERMENJI-GURGUROV, 

Catedra de Filologie Română 
 

 En partant de l′idée que dans les conditions de la globalisation du quadre éducationel, 

la formation professionelle initiale doit se baser sur l′activité, l′atitude et le comportement du 

jeune spécialiste (professeur), dans l′article „La formation professionelle initiale á la langue 

et littérature roumaine: difficultés et solutions psychopédagogiques”, on met l′accent sur 

l′efficacité et la qualité de la réalisation des compétences spécifiques dans la période de 

pratique pédagogique initielle et de licence.  

La plus importante partie pour la formation initiale est la professionalisation initiale, la 

préparation de l′étudiant pour la profession didactique. 

On fait la conclusion que, dans la formation professionelle initiale de la langue et la 

litterature roumaine il faut qu′on réalise une liaison plus prononcée entre la préparation 

psychopédagogique et les compétences de la profession didactique. 
 

În condiţiile globalizării sferei educaţionale, formarea profesională iniţială trebuie să se 

bazeze pe activitatea, atitudinea şi conduita viitorului profesor în sistemul educativ ce va 

asigura calitate procesului de învăţământ realizat. În suportul de curs „ Etica pedagogică” se 

afirmă cu fermă convingere că adevărata „călăuză” în formarea profesională iniţială „rămâne 

conştiinţa profesională a dascălului, care conduce tainic, dar şi maiestuos marea operă, unică 

în felul ei, de formare a persoanei” [1].  

Activitatea didactică a unui profesor la facultatea de Filologie este un proces de 

creativitate continuă. Actualmente se impune trecerea de la formarea tinerilor profesori de 

limba şi literatura română, bazată pe transmiterea de cunoştinţe, la formarea competenţelor 

transferabile şi atitudinale bazate pe valori. Cadrele didactice universitare realizează programe 

analitice care asigură şi dezvoltarea altor competenţe cum ar fi: aptitudini de cercetare, 

gestionarea propriului proces de învăţare etc. Astfel, în cadrul procesului de formare 

profesională iniţială, studenţii la Filologie descoperă frumuseţea şi farmecul operei literare, 

aceasta se reflectă apoi în conştiinţa lor sub formă de valori şi se exteriorizează sub forma 

dobândirii de competenţe. Cadrul didactic filolog are un rol deosebit în formarea tinerilor 

lingvişti şi literaţi, iar criteriile cele mai importante de apreciere a caracterului optimal al 

procesului de educaţie lingvistică şi literar-artistică sunt: eficienţa şi calitatea realizării 

competenţelor specifice, acestea fiind în strânsă legătură cu experienţa, seriozitatea 

profesorului, precum şi aplicarea unor strategii didactice adaptate nivelului de pregătire al 

studenţilor sau a subiectului luat în discuţie. Experienţa didactică precum şi creativitatea 

conduc la realizarea unor ore de curs cât mai variate, cu aplicarea unor strategii didactice 

interactive, binevenite pregătirii profesionale a tinerilor studenţi filologi. Ora de curs sau de 

seminar nu poate şi nu trebuie să fie considerată formă exclusivă de formare profesională 

iniţială la limba şi literatura română. Complexitatea procesului de învăţământ, varietatea 

intereselor din partea studenţilor impune şi utilizarea altor forme - activităţi desfăşurate în 

cadrul facultăţii: consultaţii, cenacluri literare, chiar şi anumite concursuri literare între 

specialităţi, întâlniri cu personalităţi din domeniul lingvistic sau/şi literar, întruniri cu poeţii, 

scriitorii basarabeni, excursii şi vizite didactice în gimnazii şi licee, manifestări cultural-

educative în biblioteci, muzee etc. Aceste tipuri de activităţi ar trebui evaluate şi finalizate cu 

un calificativ care să conteze în portofoliul studentului, căci acesta este lucrul său individual. 

Rolul cadrului didactic în acest scop este că trebuie să explice studenului la filologie că 

anumite competenţe şi le poate dezvolta prin acest gen de activităţi. Capacităţile fundamentale 

ale cadrului didactic filolog la ore de curs şi seminarii sunt: furnizarea de informaţii, 

reflectarea brainstorming, ascultarea activă, realizarea feed-back-urilor care oferă acestuia 

posibilitatea de a-şi arăta la fiecare modul respectul faţă de studenţii fiologi, căci ei şi-au ales 
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aceeaşi cale pe care o vor profesa toată viaţa, insuflând dragoste pentru limba şi literatura 

română. Un alt rol al cadrului didactic de limba şi literatura română este acela că trebuie să le 

explice studenţilor filologi că limba română este limba oficială a statului, este expresia cea 

mai cuprinzătoare a poporului moldav; ea contribuie la cultivarea disponibilităţii de a 

colabora cu semenii, de a întreţine relaţii interumane eficiente pe diverse planuri de activitate. 

Profesorul de limba şi literatura română trebuie să fie un model de organizator, evaluator, 

tutore ce pune la dispoziţia discipolilor cunoştinţele sale din domeniul limbii şi literaturii 

române; să formeze cititori activi de literatură, oameni cu deprinderea de a citi zilnic şi de a 

adopta o poziţie critică personală faţă de lecturile lor. Cadrul didactic filolog este un adevărat 

consilier de lectură.  Astfel, fiecare profesor în devenire trebuie să vină la orele de curs şi 

seminarii cu aceste valori în suflet, să le cultive zilnic pentru a deveni un profesor erudit [2]. 

Ipoteza vizând abordarea formării profesionale iniţiale este dictată de imperativele spaţiului 

European ca rezultat al implementării unei reforme de calitate în învăţămantul superior. 

Aceasta se defineşte în literatura de specialitate ca un ansamblu de acţiuni organizate şi 

desfăşurate de către instituţii specializate, în cadrul cărora se asigură parcurgerea unor 

programe speciale, precum şi însuşirea unui orizont cultural distinct, ce constituie conţinutul 

culturii generale indispensabile, care au ca finalitate dobândirea calificării pentru munca 

educativă. Conţinutul psiho-pedagogic şi metodologic al programelor parcurse de către 

viitorii profesori de limba şi literatura română cuprinde: 

a) Cunoştinţe teoretice din domeniul psihologiei, pedagogiei şi metodicii specialităţii; 

b) Formarea atitudinilor şi competenţelor necesare muncii educative în cadrul practicii 

pedagogice. 

Scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada formării profesionale iniţiale este 

acela de a forma un tânăr-filolog cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să 

înţeleagă discipolii săi, să comunice şi să interacţioneze cu aceştia, să-şi utilizeze în mod 

eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa 

elevilor, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la 

frumosul din natură şi la cel creat de om. În sensul acesta, Vl. Pâslaru menţionează: “în acest 

temei, profesorul de educaţie lingvistică şi literară este unul din contribuabilii la apariţia 

valorii operei literare, a literaturii în general, deci a domeniului în interiorul căruia se 

realizează o educaţie specifică; proiectează/elaborează/desfăşoară procesul de formare a 

cititorului de literatură; execută inserţii creatoare în toate componentele curriculumului 

proiectat/predat…; reprezintă el însuşi o valoare a operei literare, a procesului educaţional…, 

răspunde principiului libertăţii în educaţie, focalizând libertatea ca principiu al artei, al 

receptării şi al educaţiei literar-artistice”[3]. Tematica şi subiectele concepute în fiecare 

programă analitică a cursurilor universitare la limba şi literatura română trebuie să se bazeze 

pe tricotomia limbă-comunicare-cunoaştere, orientate spre pregătirea vorbitorului elevat de 

limba română, a cititorului versat de literatură. 

Un celebru gânditor spunea tautologic că profesorul nu se naşte profesor, ci se formează 

iniţial şi se perfecţionează continuu, deoarece tactul pedagogic nu este înnăscut. Iată de 

ce Rene Hubert (1965) considera că principala calitate a profesorului este vocaţia pedagogică, 

exprimată prin ,, a te simti chemat, ales pentru această  sarcină  şi apt pentru a o îndeplini,,. 

Trei elemente îi sunt caracteristice vocaţiei pedagogice: iubirea pedagogică, credinţa în 

valorile sociale şi culturale, conştiinţa responsabilităţii faţă de copil.  

Pregătirea profesională iniţială trebuie să fie orientată spre formarea competenţelor 

necesare, astfel încât cel format să se simtă stăpân, liber în faţa clasei şi să facă faţă situaţiilor 

care pot apărea în cursul activităţii sale educaţionale. Cadrul didactic de limba şi literatura 

română şi nu numai, trebuie să aibă încredere în sine şi în competenţele sale profesionale, să 

stăpânească modalităţile de rezolvare a situaţiilor tensionale sau conflictuale, să monitorizeze 

procesul de învăţare, să utilizeze metode de cunoaştere şi dezvoltare personală, să-i placă ceea 

ce trebuie să realizeze cu multă dăruire căci literatura română o predă doar cel care o simte şi 

o trăieşte cu adevărat. 
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Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea 

personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura 

accesul postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată 

pe limbaj şi comunicare.  Căci “datorită limbajului se asigură atât însuşirea şi transmiterea 

cunoştinţelor şi a disciplinelor de viaţă cât şi formarea conştiinţelor …” [4]. Rolul cadrului 

didactic, în sensul acesta, este enorm deoarece, fiind în acelaşi timp o disciplină din 

curriculumul naţional şi limbă de şcolarizare, studierea limbii române asigură formarea 

competenţelor de comunicare necesare în lumea contemporană, în orice domeniu de 

cunoaştere şi în orice tip de activitate profesională: elevii săi trebuie să se exprime corect, clar 

şi coerent în limba română, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise, în 

diverse situaţii de comunicare.  

Referindu-se la socitatea de mâine, la viitorul prosper al educaţiei, A. Toffler 

menţionează că învăţământul are ca obiectiv primordial adaptarea educatului la noutatea 

permanentă [5]. Astfel se impune caracterul prospectiv al educaţiei, orientarea spre cerinţele 

noi, pentru a face faţă impactului schimbării cu care ne confruntăm astăzi.   

În această ordine de idei, G. Călinescu spunea: „ Omul întreg îşi călăuzeşte viaţa prin 

reprezentări anticipate, prin ceea ce numim cauze finale sau, mai comun, idealuri.” Cert este 

faptul că idealul educativ a constituit, încă din cele mai vechi timpuri, o problemă importantă 

a gândirii pedagogice. Acesta a avut întotdeauna, are şi va avea un caracter pedagogic, 

dinamic şi permanent.  

În concepţia cercetătorilor în domeniul pedagogiei: I. Bontaş, I. Nicola, V. Pălărie, C. 

Cucoş etc., idealul educativ şi scopul reprezintă categorii fundamentale ale pedagogiei, care 

desemnează finalitatea acţiunii educative. Anume idealul educativ conferă acţiunii educative un 

caracter conştient, creator, activ şi prospectiv privind formarea şi dezvoltarea personalităţii.  

Este sugestivă opinia pedagogului I. Bontaş care precizează faptul că idealul educativ „ 

reprezintă o forţă dinamizatoare a progresului”, fără ideal educativ societatea n-ar fi prosperat. 

Definiţia autorului menţionat demonstrează acest fapt: „ Idealul educativ reprezintă un model 

proiectiv, o anticipare ideală, în anumite condiţii un imperativ ce se cer îndeplinite ca rezultat, 

ca finalitate a acţiunii educative complexe şi îndelungate...ocupă locul central în teoria şi 

acţiunea pedagogică,...presupune o concepţie şi anumite idei clare privind dimensiunile ce 

trebuie să le includă personalitatea în dezvoltarea sa ca finalitate a acţiunii educative” [6].  

Cercetătorul S. Cristea argumentează că finalităţile educaţiei  reprezintă orientările 

valorice ale activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii definite la nivel de sistem 

(educaţie / învăţământ) şi de proces (de învăţământ). Aceste orientări valorice sunt incluse în 

documente de politică a educaţiei elaborate la diferite niveluri ale deciziei: legea 

învăţământului, statutul cadrelor didactice etc. Finalităţile educaţiei, menţionează dumnealui, 

reprezintă dimensiunea subiectivă a activităţii de educaţie care transpune în practică – prin 

intermediul unor decizii de filozofie şi de politică a educaţiei, pe de o parte, şi de politică 

şcolară, pe de altă parte – dimensiunea obiectivă a activităţii de educaţie, definită la nivelul 

funcţiilor generale ale educaţiei. În acelaşi timp, trebuie evidenţiat faptul că finalităţile 

educaţiei ridică problema raportului dintre orientările valorice propuse, la diferite niveluri ale 

sistemului şi ale procesului de învăţământ, şi resursele pedagogice necesare. Modul de 

rezolvare a acestui raport demonstrează calitatea actului de politică a educaţiei, exercitat în 

cadrul unui sistem de învăţământ pe termen lung, mediu şi scurt [7]. 

În opinia V. Pălărie, finalităţile educaţiei sunt cunoscute sub denumirea de ideal 

educativ şi scop educativ. „Idealul vizează finalitatea activităţii educative în ansamblu, iar 

scopurile şi obiectivele orientează desfăşurarea unor activităţi educative determinante şi 

concrete”. Autoarea concluzionează: „Finalitatea educativă presupune un ideal, precizat în 

scop, specificat în obiectiv, realizat prin conţinuturi, forme şi modalităţi educaţionale”[8]. 

Concretizarea scopurilor/obiectivelor se realizează prin precizarea competenţelor care trebuie 

să le posede tânărul filolog la sfârşitul unei perioade educaţionale de formare profesională 

iniţială. Demersurile examinate mai sus denotă şi valorile idealului educaţiei literar-artistice 
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(ELA) precum şi scopurile acesteia, pe care le descoperim în “Introducere în teoria educaţiei 

literar-artistice” de Vl. Pâslaru: 

 Domeniul frumosului artistic, înţeles ca unitate a creaţiei şi receptării; 

 Sacrul şi profanul, ale căror interrelaţii cu aspiraţii spre unitate se produce sub 

semnul valorii estetice; 

 Natura spiritualizată; 

 Idealul moral şi atitudinea estetică; 

 Autoeducaţia, autodefinirea personalităţii dinspre principiile artei; 

 Proiecţia idealizată a viitorului, a unor calităţi umane virtuale, imaginea ideală a 

omului; 

 Priceperi sociale şi practice, competenţe de lectură etc [9] . Autorul menţionează că 

primul domeniu care prefigurează scopul ELA este opera literară sau literatura, 

deoarece este obiectul de abordare în activitatea literară care presupune receptare 

artistică şi cercetare a textului literar. Deci, scopul educaţiei literar-artistice duce la 

formarea studentului cititor al creaţiilor literare, posesor al valorilor literare, estetice, 

lectorale, al performanţelor culturale, artistice.  

Conceptul de competenţă literară, menţionează profesorul C. Şchiopu, este una dintre 

categoriile definitorii ale teoriei educaţiei literar-artistice. 

Competenţa literară a viitorului profesor de limba şi literatura română include 

cunoaşterea codurilor lingvistice, literare, culturale. Finalitatea principală a procesului de 

formare profesională iniţială la limba şi literatura română este de a cultiva studenţi, viitori 

profesori-cititori şi cercetători ai literaturii, pedagogi în devenire cu deprinderea de a citi zilnic, 

capabili de a insufla dragoste pentru literatura română şi universală; de a transmite informaţii 

istorico-literare, critice; de a contribui la realizarea educaţiei estetice a elevilor, de a le dezvolta 

gustul pentru frumosul artistic etc. 

Finalităţile generale ale studiilor universitare de licenţă sunt concretizate prin 

următoarele: 

 acumularea unor competenţe profesionale şi transversale; 

 dobândirea de cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi 

abilităţi cognitive specifice profesiei; 

 promovarea unui program de studii universitare. 

În opinia profesorului Vl. Pâslaru există o serie de principii pentru formarea profesorilor 

şcolari, iar formarea profesorilor de educaţie lingvistică şi literară „revendică 

valorificarea/antrenarea unor principii proprii sferei psihologice, sferei literatură şi artă, sferei 

cititorului...”[9]. 

Este acceptat de multă vreme faptul că întreaga operă educativă depinde de 

personalitatea profesorului: ea valorează ceea ce valorează el. Cadrul didactic trebuie să 

stăpânească conţinutul şi metodica predării disciplinei pe care o predă, dar el trebuie să 

cunoască şi principiile învăţământului formativ, metodologia muncii în echipă, metodele de 

evaluare (în spiritul evaluării formative), modalităţile de integrare a sistemului educativ în 

comunitatea socială, etc. Este cunoscut faptul că noile exigenţe, cărora trebuie să le răspundă 

sistemul educativ antrenează o evoluţie a rolului cadrelor didactice. Tinerii absolvenţi trebuie 

să fie ajutaţi să achiziţioneze cunoştinţele şi deprinderile de care au nevoie pentru a concepe, a 

desfăşura şi a evalua situaţiile de învăţare şi predare, să-şi formeze competenţe de comunicare 

şi informare utilizând diverse metode şi tehnici creative şi interactive moderne. 

Studiile universitare de licenţă în Universitatea de Stat “B. P. Hasdeu” din Cahul se 

desfăşoară pe parcursul a 3 ani la monospecializări ( Limba şi literatura română) şi 4 ani la 

specializările duble ( Limba şi literatura română şi franceză; Limba şi literatura română şi 

engleză). Fiecare specializare îsi desfăşoară activitatea dupa un plan propriu de învaţământ, 

elaborat pe module de studiu: discipline fundamentale – teoretice şi practice, discipline de 

specializare, discipline obligatorii şi opţionale. Candidatii care au promovat examenul de 
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licenţă primesc Diploma de Licenţă şi suplimentul la diplomă.  Absolvenţii cu diplomă a 

studiilor universitare de licenţă au dreptul să-şi exercite profesia, conform diplomei 

dobândite, sau pot continua studiile în cadrul ciclului II – studii universitare de masterat. 

Astfel avem de a face cu o formare profesionala initială care asigură pregătirea necesară 

pentru dobandirea compeţentelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de 

muncă, si cu o formare profesională continuă care este ulterioară formării iniţiale şi asigură 

dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite sau dobândirea de noi competenţe. Ca 

finalitate, competenţa didactică, pe care o apreciem drept o macrocompetenţă, se formează 

(trebuie să se formeze) ca rezultat al studiului modulului psihopedagogic ce se integrează în 

contextual formării profesionale.   

Oricare ar fi tipurile de activităţi organizate, realizarea practicii pedagogice trebuie sa 

aibă în vedere atingerea obiectivelor generale ale acesteia. Conceptele cu care operează 

categoria de "finalităţi" în practica pedagogică sunt derivate după principiul cunoscut (de la 

general la particular) şi se ierarhizează pe urmatoarele niveluri: - obiectiv fundamental 

(finalitate generală); -   obiective generale (viitoare competenţe generale); -  obiective 

specifice (viitoare competenţe specifice). Toate cele menţionate, în cadrul formării 

profesionale iniţiale la limba şi literatura română pot fi atinse numai dacă se va realiza o 

coeziune dintre formarea teoretică fundamentală, de specialitate şi cea practică. 

În documentele elaborate sub tutela  UNESCO, se precizează că aceste două tipuri de 

formări  pot fi realizate în acelaşi timp -modelul concurent- sau unul îi urmează celuilalt – 

modelul consecutiv. În ţările europene pregătirea practică se realizează în timpul studiilor sau 

sunt îmbinate cursurile teoretice cu tipurile de practică. În câteva ţări formarea profesorilor se 

încheie cu o perioadă de practică efectivă ( final „ on – the – job” qualifyng phase). Această 

perioadă este una de tranziţie de la formarea iniţială spre cea în care va fi cadru didactic 

calificat. Ei preiau o parte însemnată din responsabilităţile unui cadru didactic şi pot fi 

remuneraţi pentru serviciile aduse. Sunt ghidaţi de celelalte cadre calificate din şcoală. În 

Germania, de ex., după absolvirea cursurilor studenţii intră într-un program complet de 

formare practică numit „ Vorbereitungsdienst” ( serviciu de pregătire ). În această perioadă ei 

sunt plătiţi, fiind consideraţi ca muncitori pe o perioadă limitată. În Franţa, în timpul celui de-

al II-lea an de pregătire la I.U.F.M.( Instituts Universitaires de Formation des Maitres) cine a 

absolvit cursurile teoretice realizează o perioadă de câteva săptămâni de pregătire practică în 

care sunt plătiţi. Această perioadă se numeşte în Anglia „induction period”, în Irlanda 

„induction stage”, în Scoţia „ probationary service” şi sunt de un an şcolar ( cu excepţia 

Scoţiei – 2 ani). Modelul de formare în România este cel concurent, perioada de pregătire 

teoretică este concomitentă cu cea de practică pedagogică. Practica pedagogică descrisă în 

aceste modele se poate desfăşura în diverse tipuri şi forme.  

Perioada de practică pedagogică continuă cu preluarea unor responsabilităţi ale cadrului 

didactic. Studentul trebuie să demonstreze că poate susţine fără probleme diverse tipuri de 

lecţii la limba şi literatura română. De asemenea, ar fi bine să participe la cât mai multe 

activităţi extracurriculare/informale (lectorate cu părinţii, excursii, vizite, realizarea de reviste 

şcolare, concursuri, serbări etc). 

În acest sens, în cadrul cercetării, am implementat şi apoi aplicat un chestionar în 

Universitatea de Stat „B. P.Hasdeu” din Cahul, în care am încercat sondarea opiniilor 

studenţilor care au finalizat perioada de practică pedagogică de iniţiere şi de licenţă. Am 

implicat în acest chestionar toţi studenţii din anul terminal, specializările: Limba şi literatura 

română; Limba şi literatura română şi franceză, anul finisării Facultăţii -2012-  şi, ulterior, 

am încercat pe baza sesizării lor să optimizăm activitatea de practică pedagogică. Am propus 

spre realizare acelaşi chestionar pentru studenţii anului II, specialităţile duble: Limba şi 

literatura română şi franceză; Limba şi literatura română şi engleză, care au finisat prima 

practică – psihopedagogică; pentru studenţii anului III (terminal), specialitatea Limba şi 

literatura română ca au realizat practica de licenţă/de stat şi pentru cei de la specializările 

duble, menţionate anterior, de asemenea în anul terminal (anul IV). Studenţii anului II au 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. VIII, 2012 

 

 43 

răspuns în majoritate că aceste activităţi au fost cele care i-au ajutat cel mai mult să-şi 

definească ce înseamnă să fii profesor de limba şi literatura română, cei din anul III şi IV 

(terminal) au completat într-un fel răspunsul acestora, argumentând că practica de stat i-a 

ajutat într-o măsură foarte mare să-şi formeze aptitudinile profesionale, şi totodată au sesizat 

care au fost punctele forte în realizarea practicii finale, cât şi oportunităţile de dezvoltare 

profesională. 
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Practica pedagogică are multiple valenţe formative, ea este singura perioadă din 

devenirea studentului, viitor profesor de limba şi literatura română, în care acesta se 

transformă, evoluează.  Într-o societate care se află în continuă schimbare, educaţia este cea 

care contribuie la stabilitatea, dar şi la dezvoltarea ei. Calitatea educaţiei depinde foarte mult 

de calitatea pregătirii educatorilor, de formarea iniţială şi continuă a acestora. Pregătirea 

cadrelor didactice pentru învăţământ are ca fundament pregătirea psihopedagogică, iar 

disciplinele de specialitate sunt conţinuturi care se supun normelor didacticii. Teoria şi 

practica pedagogică sunt două puncte forte ale sistemului de învăţământ ce promovează un 

echilibru constant între teoretizare şi creativitate. În noul context educaţional, cadrele 

didactice universitare explică viitorilor profesori de limba şi literatura română că accentul 

cade pe următoarele aspecte: cultivarea receptivităţii şi formarea abilităţilor elevului; 

dezvoltarea personalităţii elevului – subiect al activităţii pedagogice; utilizarea metodei 

practice: cercetarea, perticiparea, implicarea, analiza, argumentul, asocierea etc; preocuparea 

pentru performanţele individuale; stimularea creativităţii şi a activităţii în echipă. Pregătirea 

profesorilor tinde spre realizarea scopului final al şcolii, şi anume: formarea unor elevi care să 

se dezvolte plenar într-o societate dinamică, adică profesorul trebuie să-i ajute să-şi 

constuiască un set structurat de competenţe funcţionale. Însă acest set de competenţe relevă 

setul de competenţe profesionale care sunt formate studenţilor ca viitori profesori ai şcolilor. 

Seturile respective de competenţe sunt formate în contextul celor două nivele de învăţământ: 

preuniversitar şi universitar. 

În cadrul instituţiilor de formare iniţială stagiile de practică presupun: practica de 

specializare, practica pedagogică. Sarcina de bază a practicii pedagogice constă în acumularea 

de către studenţi a deprinderilor practice şi organizatorice, în exercitarea funcţiei de profesor-

pedagog. Planurile de învăţământ prevăd următoarele stagii de practică: 
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 practica de iniţiere, orientată spre obţinerea abilităţilor şi deprinderilor de bază la 

o anumită specializare; 

 practica pedagogică, orientată spre formarea şi consolidarea aptitudinilor în 

activităţile de instruire-cercetare-evaluare în instituţiile de învăţământ 

preuniversitar; 

 practica de stat pentru finalizarea tezei de licenţă. 

De obicei, la toate specializările: Limba şi literatura română; Limba şi literatura 

română şi franceză; Limba şi literatura română şi engleză se prevăd două stagii de practică: 4 

săptămâni la anul doi şi 6 săptămâni la anul terminal.      

Până în anul 2005, cu unele excepţii, învăţământul pedagogic universitar a avut un 

caracter contradictoriu, formarea cadrelor didactice având un specific dispersat: studenţii 

urmând atât cursuri din domeniul ştiinţelor educaţiei cât şi cursuri destinate pentru a exercita 

o anumită profesie, care diferă de cea didactică. Situaţia în acest domeniu ar putea fi 

îmbunătăţită prin instituirea unui sistem profesional unitar de formare iniţială a profesorilor, 

fapt prevăzut de Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesionala si al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ 

superior, ciclul I. Legea prevede formarea unui nou domeniu general de studii  Ştiinţele 

Educaţiei, care include specializările pedagogice, psihologice şi psihopedagogice. 

Curriculumul disciplinar în cadrul instituţiilor de învăţământ de formare iniţială este 

conceput ca un document normativ şi reglator proiectat în baza reperelor teleologice şi 

curriculare: centrarea pe sistemul obiectivelor taxonomice, conturarea şi integrarea 

componentelor de bază ale actului educaţional: obiective, conţinuturi, strategii didactice şi 

strategii de evaluare. Totuşi, curricula existentă este orientată, în principal, pe metodele 

tradiţionale de instruire, iar ponderea instruirii interactive, instruirii asistate de computer, 

instruirii la distanţă fiind mică. De asemenea, curricula existentă nu oferă studenţilor mai 

multe posibilităţi de alegere, ponderea disciplinelor opţionale fiind redusă.  

Cooperarea între instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova şi instituţiile 

de învăţământ preuniversitar  este realizată prin intermediul practicii pedagogice desfăşurată 

în şcoli, prin participarea cadrelor didactice universitare la elaborarea Curriculumului  

Naţional pe discipline, prin participarea la pregătirea şi desfăşurarea examenelor naţionale de 

bacalaureat, prin pregătirea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a altor concursuri republicane. 

Decalajul existent între teoria şi practica educaţională din cadrul instituţiilor de formare 

iniţială condiţionează contradicţia care există astăzi între formarea iniţială şi formarea 

continuă. Dezvoltarea profesională independentă presupune sporirea atât a măiestriei 

profesorului, cât şi a eficienţei activităţii lui educaţionale, ce are un caracter creator şi necesită 

o pregătire specială. Deci, este de dorit ca formarea iniţială actuală să-şi formuleze o 

asemenea sarcină – de a forma studentului competenţe de autoperfecţionare profesională prin 

anumite conţinuturi, orientări, direcţii de perspectivă. De multe ori situaţia este următoarea: 

învăţământul pedagogic universitar se găseşte în întârziere faţă de noile orientări în educaţia 

preuniversitară. Cercetătoarea T. Callo, în această ordine de idei, menţionează că “dezvoltarea 

profesională presupune sporirea atât a măiestriei profesorului, cât şi a eficienţei lui 

educaţionale, are un caracter creator şi necesită o pregătire specială. Formarea iniţială, din 

păcate, nu-şi formulează o asemenea sarcină – de a forma studentului competenţele de 

autoperfecţionare profesională prin anumite conţinuturi, orientări, direcţii de perspectivă. De 

multe ori este chiar invers: învăţământul pedagogic universitar este în regres faţă de noile 

orientări în educaţia preuniversitară” [10].  În acest scop, analizând chestionarele aplicate, 

putem propune câteva sugestii de care trebuie să ţină cont cadrele didactice care se ocupă de 

formarea iniţială la limba şi literatura română: 

 să realizeze un echilibru între teorie şi practică ( adică ar fi greşit dacă am preda în 

primii ani ai formării profesionale şi în ultimul vom trimite studenţii la practică); 

 să se asigure o punte de legătură între gimnazii/licee şi universitate, în sensul că 

între universitate şi şcoală trebuie să existe o colaborare fructuoasă. (Chiar şi cadrul didactic 
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ce predă metodica limbii şi literaturii române, în studiul metodelor şi tehnicilor de predare-

învăţare-evaluare, ar trebui să discute cu profesorii de limba şi literatura română din şcoli în 

vederea orientării eficiente în noianul de metode interactive existente. De exemplu ar fi mai 

bine, în clasa a IX-a, în studiul comparativ dintre “Mioriţa” şi “Toiagul păstoriei” să se 

utilizeze: Diagrama Venn şi nu GPP sau SINELG.); 

 să se antreneze în pregătirea practică atât conţinuturile teoretice însuşite în timpul 

desfăşurării orelor de curs la metodica predării limbii şi literaturii române sau dezvoltarea 

creativităţii/strategii de predare integrată a limbii şi literaturii române, cât şi disponibilităţile 

psihice ale viitorului cadru didactic; 

 să se realizeze o verigă mai pronunţată între pregătirea psihopedagogică şi 

competenţele profesiei de pedagog de limba şi literatura română. 

Concluzionăm că, cea mai importantă latură a formării iniţiale este profesionalizarea 

iniţială, pregătirea individului pentru profesiunea didactică. După parcurgerea activităţii de 

practică pedagogică, studenţii filologi vor fi capabili de a dovedi comportamentele solicitate 

prin obiectivele generale şi specifice, comportamente ce se subordonează obiectivului 

fundamental: învaţarea şi exersarea profesiunii didactice. Aceste comportamente stau la baza 

dobândirii viitoarelor competenţe generale şi specifice, însuşiri ce intră în structura 

competenţei psihopedagogice. Ele se află în acord comun cu standardele profesionale pentru 

profesia didactică. Obiective generale stau la baza formării viitoarelor competenţe generale, 

motiv pentru care au un grad ridicat de generalitate şi de complexitate şi sunt urmărite pe 

durata întregii practici pedagogice, orientând studenţii-practicanţi în dezvoltarea şi 

autoperfecţionarea în viitor a aptitudinii pedagogice. Considerăm că putem identifica din 

timp, în perioada practicii pedagogice, aptitudinile înnăscute ale viitorilor profesori de limba 

şi literatura română şi mai ales să-i atenţionăm pe acei care nu posedă aceste aptitudini 

pedagogice. Fără îndoială, este necesară colaborarea dintre instituţiile de pregătire a 

profesorilor în şcoli prin promovarea unei culturi profesionale. Amintim afrmaţia L. Gliga: „ 

un profesor tânăr reprezintă un rezervor de cunoştinţe, de aptitudini şi energie psihică şi 

emoţională, Toate rezervoarele trebuie reîncărcate la intervale regulate ca să nu sece sau 

conţinutul să nu rămână constant... Nimic nu te răsplăteşte mai mult decât să asişti la 

performanţa unui viitor profesor, care deţine caracteristicile înnăscute ale unui profesor 

consacrat şi competent şi care va deveni un pedagog desăvârşit”[11].  

În acest sens concluzionând, menţionăm şi unele propuneri/ sugestii privind realizarea 

practicilor pedagogice în cadrul formării profesionale iniţiale la limba şi literatura română: 

 Cunoasterea documentelor curriculare şi şcolare (curriculum naţional bazat pe 

competenţe) pe care se fundamentează organizarea şi conducerea procesului didactic; 

 Însuşirea principalelor competenţe, responsabilităţi, îndatoriri şi drepturi pe care le 

reuneste profesia de pedagog de limba şi literatura română; 

 Utilizarea principalelor documente şcolare: Planul de învaţământ, Programa 

şcolară, Planificarea anuală, Proiectul unităţii de învăţare, Proiectul de lecţie (demersul 

didactic explicit); 

 Cunoaşterea conceptelor ştiinţifice fundamentale ale disciplinei de specialitate - 

limba şi literatura română; 

 Realizarea conexiuni cu alte domenii ale cunoaşterii; 

    Studierea materialelor auxiliare, compararea manualelor alternative şi luarea 

deciziilor în privinţa utilizării lor; 

   Efectuarea / exersarea unor activitati specifice procesului de învaţământ, urmarind 

valorificarea cunostintelor din Psihologia generală, Pedagogie,  Metodica predării limbii şi 

literaturii române; 

 Desfasurarea activităţii de practică observativă; 

 Precizarea etapelor activităţilor didactice şi acţiunile ce au loc, în succesiunea lor, 

la toate lecţiile sau la alte forme de activitate asistate; 
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  Dovedirea capacitatii de observaţie a fiecarui eveniment al lecţiei, în timpul 

activităţii de practică observativă; 

  Realizarea fişelor de evaluare formativă/finală, în funcţie de lecţia la care 

urmează să asiste; 

 Corectarea lucrărilor elevilor, notele acordate urmând a fi confruntate cu cele date 

de profesorul clasei; 

 Utilizarea eficientă a metodelor şi a mijloacelor de învaţământ, în raport cu 

situaţia educaţională dată şi formularea concluziilor cu caracter de evaluare; 

 Dezvoltarea abilităţilor practice în proiectarea didactică; 

  Elaborarea, pe baza fişelor de asistenţă, cel putin a două proiecte didactice la 

două tipuri de lecţie; 

  Proiectarea  secvenţelor didactice, a lectiilor de limba şi literatura română, a 

unitatăţilor de învatare;  

 Stabilirea, din timp, a datelor necesare proiectarii lecţiei de probă, urmărind 

parcurgerea etapelor: disciplina, clasa, subiectul lecţiei din sistemul de lecţii - analiza 

curriculumlui şcolar, identificarea competenţelor şi a subcompetenţelor (conform 

curriculumului naţional), diagnoza nivelului de pregatire a elevilor, formularea obiectivelor 

operaţionale, anticiparea activităţii instructiv-educative etc. 

 (Auto)evaluarea unei  secvenţe didactice a câtorva lecţii de probă. 

  Organizarea unor  activităţi de predare-învăţare interactive la lecţiile finale; 

  Construirea unor demersuri didactice bazate pe adoptarea  strategiilor didactice 

adecvate (metode si procedee, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii 

elevilor, tratare diferenţiată, modalităţi specifice de evaluare şi de notare) conţinuturilor şi 

finalităţilor;  

  Capacitatea de a face accesibile cunoştinţele transmise, adaptând metoda fiecarui 

elev, grup, clasă; 

 Stabilirea legăturii interdisciplinare şi punerea accentului pe conexiunile între 

cunoştinţe ; 

 Folosirea strategiilor educaţionale centrate pe elev ; 

 Organizarea clasei eficient, prin  îmbinarea activităţii  individuale cu cea de grup ; 

 Urmărirea activităţii elevilor şi organizarea studiului diferenţiat; 

 Folosirea  resurselor didactice cât mai variate, adaptate obiectivelor propuse; 

 Crearea şi folosirea în clasă a materialelor didactice adecvate; (realizarea unor 

materiale didactice personale, absolut necesare în predarea unei lecţii/sistem de lecţii la 

disciplina de specialitate - limba şi literatura română); 

 Propunerea exemplelor relevante care stimulează gândirea critică/analitică [12] şi 

imaginaţia elevilor; îmbinarea intuiţiei cu rigoarea prin stimularea elevilor să dezvolte 

proiecte de microstudiu, agende cu notiţe paralele, jurnale duble şi triple,  referate etc; 

 Realizarea activităţii didactice având în vedere acţiuni de evaluare continuă, în 

scopul perfecţionării lecţiei pe parcursul derulării ei (elemente de conexiune inversă). 

 Selectarea metodelor şi instrumentelor de evaluare potrivite şi integrarea eficientă 

în procesul didactic; 

 Urmărirea progresului elevilor în învăţare prin realizarea  evaluărilor sistematice; 

 Valorificarea  tipurilor diferite de rezultate ale evaluării; dezvoltarea la elevi a 

capacităţii de autoevaluare; 

 Formarea/dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul 

şcolar), în vederea tratării diferenţiate a acestora.  

 Oferirea şanselor egale tuturor elevilor şi adaptarea demersurilor didactice la 

particularităţile de vârstă ale colectivului de elevi; 
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 Stimularea intereselor şi motivaţiei elevilor pentru studiul şi aplicaţiile practice ale 

disciplinei limba română; 

 Identificarea acelor căi de comunicare cu elevii, prin care aceştia sunt încurajaţi să 

comunice şi chiar să argumenteze propriile puncte de vedere cu privire la o operă literară sau 

text literar; 

 Demonstrarea abilităţilor de comunicare, de empatie şi de cooperare, de menţinere 

a relaţiilor socio-afective pozitive necesare realizării activităţii didactice; 

  (Auto)aprecierea/ (auto)evaluarea, pe baza unor criterii riguroase lecţiei 

desfăşurate şi propunerea variantelor metodologice posibile, prin care lecţia susţinută să poată 

avea o eficienţă sporită; 

 Utilizeazarea noilor tehnologii ale instruirii asistate de calculator în elaborarea 

materialelor didactice la ore. 

Studenţii specialităţilor sus menţionate realizează practicile pedagogice în trei instituţii 

preuniversitare din apropierea universităţii. Practica pedagogică a studenţilor cuprinde 

următoatoarele tipuri de activităţi: de cunoaştere generală a şcolii şi de familiarizare generală 

cu desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare, de cunoaştere a grupului de elevi din 

clasa unde-şi va desfăşura activitatea, de planificare şi proiectare a lecţiilor ce urmează să le 

realizeze (împreună cu profesorul îndrumător); toate acestea fiind înfăptuite în I săptămână – 

numită pasivă. În acest articol, ne-am mai propus ca scop să accentuăm punerea în relaţie a 

competenţelor generale, categoriilor de activităţi vizate prin activitatea de practică pedagogică 

şi competenţelor specifice. Scopul acestei relaţii este de a-l ajuta pe studentul practicant să 

conştientizeze cu mai multă uşurinţă succesele pe care le realizează pe parcursul stagiului de 

practică pedagogică sau, dimpotrivă, dificultăţile pe care le întâmpină.    

 Competenţe generale:  
1. Competenţe metodologice: Pentru dobândirea acestor competenţe activitatea de 

practică va însuma:  asistenţa la lecţii, proiectarea orelor, susţinerea/realizarea orelor de probă 

sau finale, iar competenţele specifice vor fi: stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice 

utilizate în activităţile de învăţare; utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vedera 

eficientizării procesului instructiv-educativ ; manifestarea unei conduite metodologice 

adecvate în plan profesional; realizarea activităţilor instructiv-educative în conformitate cu 

obiectivele precizate; asistarea la ore; realizarea demersurilor didactice explicite; planificarea 

conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei (abordări interdisciplinare, didactica generală şi 

didactica specialităţii, psihologie, filosofia educaţiei, noile educaţii în societatea cunoaşterii; 

aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind formarea capacităţilor de cunoaştere; 

organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de tipul de lecţie; utilizarea metodelor 

şi a strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale sau de grup, scopului şi 

tipului lecţiei etc.  

2. Competenţe de comunicare şi relaţionare: pentru a dobândi aceste competenţe 

studentul practicant va proiecta şi susţine unele lecţii, va realiza o autoanaliză a acestora; va 

cerceta grupul de elevi în vederea completării fişei psihopedagogice şi a notării corecte; va 

colabora cu profesorul îndrumător şi cu metodistul ; Competenţele specifice dobândite vor fi: 

manifestarea comportamentului emfatic, realizarea şi stăpânirea unei comunicări eficiente în 

vederea conducerii şi realizării procesului de predare-învăţare. 

3. Competenţe de evaluare: pentru a poseda asemenea competenţe, viitorul profesor de 

limba şi literatura română va proiecta eficient lecţia de evaluare a cunoştinţelor şi 

deprinderilor; va selecta cele mai potrivite şi eficiente metode de evaluare în funcţie de 

parametrii vizaţi; va analiza unele probe de evaluare etc., iar competenţele specifice dobândite 

vor fi: proiectarea evaluării; utilizarea metodelor, tehnicilor de evaluare specifice; elaborarea 

instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi particularităţile individuale de grup etc. 

4. Competenţe de management didactic: pentru a dobândi asemenea competenţe, 

viitorul profesor de limba şi literatura română va realiza activităţi de management al 

procesului didactic în timpul realizării lecţiilor; va soluţiona unele situaţii de conflict în afara 
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orelor de limba şi literatura română, în pauze; iar competenţele specifice vor fi: asimilarea 

cunoştinţelor de tip organizaţional; asumarea integrală a diferitelor roluri specifice profesiei 

de cadru didactic etc. 

În această ordine de idei, concluzionăm că asigurarea competenţelor pedagogice se 

realizează prin parcurgerea unui curriculum structurat după cum urmează: psihologia 

educaţiei, teoria şi metodologia curriculumului, teoria şi metodologia instruirii, metodica 

predării limbii şi literaturii române, practica pedagogică, discipline opţionale, etc însumând 

ore de pregătire teoretică, metodică şi practică, desfăşurate de-a lungul anilor de studiu în 

universitate. De asemenea vom observă că pregătirea pentru cariera didactică în general se 

produce paralel cu cea ştiinţifică – de specialitate, de-a lungul anilor de studiu la facultate. 

Totuşi, semnalăm faptul că această organizare produce, pe langă efecte pozitive şi anumite 

puncte vulnerabile care influienţează negativ dezvoltarea carierei didactice de profesor de 

limba şi literatura română: motivaţional - lipsa unei motivaţii precise pentru cariera didactică 

în domeniul limbii şi literaturii române; curricular- ineficienţa practicii pedagogice.  

Toate acestea echivalează cu componentele măiestriei pedagogice identificate de V. 

Mândâcanu: spiritul de observaţie, imaginaţia pedagogică, experienţa, atenţia distributivă, 

spiritul organizării, stilul comunicativ, tactul pedagogic, limbajul corect, plastic, (arta 

vorbirii) şi nu în ultimul rând, tehnica pedagogică, abilităţile comportamentale, factori ce 

determină conduita didactică, şi indicatorii aptitudinii pedagogice: curiozitatea, spiritul 

observaţiei, capacitatea de a înţelege şi a cunoaşte elevul, bunătatea, toleranţa, înţelegerea, 

arta vorbirii, arta improvizării.[13]. 
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OBSERVAŢII PRIVIND IMPORTANŢA PREFIXOIDELOR ŞI SUFIXOIDELOR  IN 

LIMBA ROMÂNĂ  ACTUALĂ 

 

                                                                                                                      Valeriana PETCU, 

                                                                                                      Catedra de Filologie Română 

 

Prefixoidele and scholarly essay sufixoidele are elements that have entered into 

Romanian in Latin and Greek. Languages from which words have independent status and are 

recorded in dictionaries. Prefixoidele attached as a prefix before existing language word or 

root word before. Sufixoidele are affixes added after the root word. Derivatives with 

Prefixoide and Sufixoide are recorded i Romanian since the nineteenth century. In Romanian 

with lexemes entered they had in their structure. They are commonly found in the language of 

scientific, technical and publishing. Contemporary Romanian language, and especially in 

journalistic style, Sufixoidele and Prefixoidele are very productive due expressivity and 

brevity.      

 

Pe parcursul dezvoltării istorice, limba se îmbogăţeşte permanent cu unităţi lexicale care 

denumesc noţiuni noi. În limba română se cunosc două căi de îmbogăţire a vocabularului:  

a) calea internă, care constă în formarea de cuvinte în baza materialului de limbă existent; 

b) calea externă, care se referă la împrumuturile din alte limbi. 

În prezent calea externă cât şi cea internă de îmbogăţire a vocabularului sunt foarte 

active, deoarece diversitatea mijloacelor din mass-media impun inovaţii la toate nivelurile 

limbii.  

Calea internă de îmbogăţire a vocabularului unei limbi este foarte importantă deoarece 

se poate identifica „mecanismul însuşi al creaţiei lexicale sau felul în care procedează o limbă 

pentru a-şi crea elemente noi, dotate cu sensuri noi” [1].             

Este bine cunoscut faptul că derivarea lexicală a fost întotdeauna foarte productivă, 

deoarece limba română este „o limbă de tip derivativ” [2]. Cele mai frecvente, în prezent, sunt 

cazurile de compunere a cuvintelor cu ajutorul prefixoidelor şi sufixoidelor care au pătruns în 

limbă odată cu diverse împrumuturi, având, de obicei, etimologie multiplă. Ele „au caracter 

internaţional şi apar mai ales în cuvinte care provin din domeniul tehnicii şi ştiinţei”[3]. 

Falsele prefixoide au fost introduse în limba română începând cu secolul al XIX-lea. 

Prefixoidele sunt elemente de compunere care se ataşează, ca şi prefixele, la începutul 

cuvântului. Spre deosebire de prefixe, pseudoprefixoidele „sunt acele afixe care, în limbile de 

unde provin, au statut de cuvinte înregistrate ca atare în dicţionar, adică au autonomie lexicală 

... fiind analizabile, au ajuns să poată fi folosite ca formative derivate cu baze româneşti”[4].   

Având valoare lexicală „multe din ele ajungând în limba comună sunt simţite ca nişte cuvinte 

simple şi intră în circulaţie (auto-, moto- foto-, radio-)”. Din acest considerent, unii lingvişti le 

înglobează la compunere, de exemplu „formaţiile cu pseudoprefixe sunt numite de către 

Fluvia Ciobanu compuse de tip greco-latin” [4].  Dar cu toate acestea cert este faptul că 

derivatele cu prefixoide se deosebesc tranşant de lexemele compuse propriu-zise deoarece pot 

constitui serii de lexeme derivate cu prefixe. 

Alte caracteristici care ne-ar ajuta să facem distincţie între prefixe şi  prefixoide sunt 

următoarele: 

- pseudoprefixoidele sunt, de fapt, cuvinte de sine stătătoare în limba de origine (greaca, 

latina etc.);  

- falsele prefixe au, de obicei, mărci formale: -o (la cele de origine greacă); e- (la cele de 

origine latină); 

- se pot traduce printr-un lexem corespunzător în română, ceea ce le confirmă valoarea 

denotativă specifică unui cuvânt (substantiv, verb, adverb, adjectiv, prepoziţie etc.) [5].      

Din cele expuse mai sus, putem conchide că prefixele şi falsele prefixe au în comun 

doar poziţia de afixare.     
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Primul lingvist care s-a ocupat de cercetarea prefixoidelor în limba română a fost Iorgu 

Iordan în lucrarea Limba română actuală. Realizându-se o cercetare amplă a originii 

prefixoidelor s-a constatat că falsele prefixoide sunt de origine greacă şi latină, referindu-se la 

acest aspect F. Dimitrescu conchide că „prefixoidele de origine grecească sânt superioare nu 

numai cantitativ (38 de origine grecească şi 22 de origine latină), superioritatea lor se 

manifestă şi pe planul productivităţii; ceea ce se poate dovedi în două situaţii: 

a) cea mai mare parte a formaţiilor prefixoidale sunt constituite cu prefixoide greceşti (auto-, 

micro-, tele-, pseudo-, electro-, aero-); 

b) în cazul sinonimiei semantice dintre un prefixoid de origine grecească şi altul de origine 

latină, prefixoidele greceşti îşi dovedesc prioritatea în cele mai multe cazuri” [6].   

Pentru a dovedi productivitatea falselor prefixe, propunem în continuare cele mai 

frecvente prefixoide care pot fi depistate în presa periodică, de exemplu: 

PRO- este definit ca element de compunere care are următoarele semnificaţii: 

1. „anterior (în timp şi în spaţiu)”; 2. „pentru, în favoarea”; 3. „în locul a cuiva sau a ceva.” 

Este foarte productiv, se ataşează, de obicei, la teme substantivale şi adjectivale. Predilecţia 

pentru prefixoidul respectiv ne-o demonstrează folosirea lui în diverse combinaţii de tipul: 

Cu drapele tricolore şi scandând mesaje pro-Unire ... au mărşăluit. (Timpul, 17 

septembrie 2012, p. 1) 

Desigur, reacţiile au fost împărţite ... respectiv USL şi pro-Băsescu. (Timpul, 24 august 

2012, p. 10)  

Tineretul rus şi prorus au un comportament similar... (Timpul, 22 iunie 2012, p. 6) 

Este un mecanism pro-revendăcări (Timpul, 15 martie 2010, p. 8) 

Partidele pro-prezidenţiale se înţeleg ... (Timpul, 12 aprilie 2012, p. 5) 

Modul lor de gândire este naţional şi proeuropean ... (Timpul, 22 februarie 2011, p. 7) 

Prin citatul de mai sus ... îşi reconfirmă ...opţiunea politică prorusească şi 

promoscovită. (Timpul, 15 martie 2009, p. 2) ş. a. 

... „editorialişti proromâni sau români, lipsiţi de bun-simţ” care nicidecum nu se 

răzgândesc vizavi de limba şi istoria ţării lor. (Timpul, 28 septembrie 2012, p. 2) 

... cu siguranţă vom avea doar festivaluri anti-fasciste şi pro-eliberatoare. (Timpul, 8 

octombrie 2012) 

Un alt prefixoid este NON- în dicţionar este înregistrat  ca element prim de compunere 

savantă, folosit la formarea unor noţiuni negative care se află în raport de opoziţie exclusivă 

cu noţiunea exprimată de elementul secund. În limbajul publicistic este utilizat foarte frecvent 

în următoarele structuri:  

... patrularea nonstop pe drumurile de ţară  ... (Timpul, 8 iunie 2012, p. 11)  

Acest model „înglobează” o parte dintre moldovenii de la oraşe şi rusofonii cu viziuni 

democratice, proeuropene, nonimperiale şi noncomuniste. (Timpul, 5 aprilie 2011, p. 6)  

... seamănă foarte mult cu dictatură a nonvalorilor... (Timpul, 1 octombrie 2012) 

Prefixoidul POST- este de origine latină, dar a pătruns în limba română prin filieră 

franceză şi este un element de compunere care înseamnă „după, ulterior.” Serveşte la 

formarea unor substantive, adjective şi verbe. Sfera lexicală a acestui fals prefixoid este foarte 

diversă: 

Pentru asta voi prezenta un ciclu de experienţe lituaniene în perioada post-1991 ... 

(Timpul, 28 septembrie 2012, p. 9) 

Amara ironie postterapeutică a „celui mai iubit dintre pământeni” ... (Timpul, 7 aprilie 

2010, p. 10) 

... în cele mai bune tradiţii postcolhoznice. (Timpul, 7 august 2011, p. 3) 

Aspiraţia RM de a fi trecut de la faza de monitorizare la cea de post-monitorizare ... 

(Interviuri şi alocuţiuni)  

MICRO-  este un prefixoid care se întâlneşte frecvent în limba română la etapa actuală. 

În Marele dicţionar de neologisme este consemnat ca element de compunere savantă cu 

semnificaţia de 1. „mic, microscopic”; 2. (în unităţile de măsură ) „a milioana parte.” Este de 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. VIII, 2012 

 

 51 

origine grecească (mikros) şi a pătruns în limba română prin filieră franceză (micro-).  Falsul 

prefixoid MICRO- este productiv la etapa actuală:  

Dar dacă cu aşa „microeconomişti” aţi pus economia ţării la pământ ... (Timpul, 1 

octombrie 2012) 

Încă mai rog ca nişte politicieni „microscopici,” care în curând vor dispărea din vizorul 

societăţii ...  (Timpul, 1 octombrie 2012) 

Microcredite – Moldova Agroindbank ... (Timpul, 28 septembrie 2012) 

ANTI – este înregistrat în DN ca element de compunere savantă cu semnificaţia 

„împotriva,” „(în)contra,” „opus.”  Prefixoidul respectiv poate fi depistat frecvent în diverse 

creaţii lexicale în structuri ca:  

... măsurile anti-corupţie şi interdicţia utilizării simbolurilor...(Interviuri şi alocuţiuni, 

25 iulie 2012) 

...  vom avea doar festivaluri anti-fasciste şi ...  (Timpul, 8 octombrie 2012) 

... noutăţi cu retorică antioccidentală. (Timpul, 8 octombrie 2012) 

Sufixoidele, de-asemenea sunt elemente de compunere savantă, dar  care se ataşează, ca 

şi sufixele la sfârşitul cuvântului. Termenul respectiv este preluat de la  B. Migliorini, lingvist 

italian, care îl folosea împreună cu termenul de sufix. Spre deosebire de sufixe care provin, de 

obicei, din prepoziţii, falsele sufixe provin din „cuvinte „pline” (substantive, adjective, verbe 

etc.) greceşti (şi, mai rar, latineşti)” [7]. Sufixoidele, deşi provin din limba greacă sau latină, 

pătrund în limba română prin intermediul limbilor moderne în care, de asemenea funcţionează 

ca false sufixoide. Ele, de obicei, sunt utilizate în limbajele de specialitate sau culte.   

„Numărul sufixoidelor din cuvintele folosite în limba română este foarte mare, 

apropiindu-se cel puţin de cel al sufixelor” [7], care depăşeşte numărul de 600.   

În română literară actuală, sufixoidele cele mai răspândite ar putea fi clasificate în două 

categorii: 

a) sufixoide care pot funcţiona şi ca prefixoide, deci segmente formative mobile 

bipoziţionale, ca de exemplu: (-)fon(o)(-), (-)fil(ie)(-), (-)graf(o)(-), (-)log(ie)(-); 

b) sufixoide monopoziţionale care apar în exclusivitate în partea finală a cuvântului de 

exemplu: -cultură, -drom, -duct, -gramă, -gen, -geneză, -genic, -man ... etc. [8].  

Aşadar, în prezent se observă o tendinţă de majorare a lexemelor formate cu ajutorul 

elementelor savante de compunere. Principalele cauze care motivează apariţia noilor formaţii 

lexicale sunt: tendinţa spre abstractizarea limbajului cult actual; influenţa vocabularelor 

specializate (ştiinţific, tehnic etc.) şi, nu în ultimul rând, dorinţa publicistului de a se exprima 

original, dacă nu chiar şocant sau extravagant preluând  ... modele străine de derivare [9].     

În continuare vom descrie cele mai importante sufixoide care se utilizează mai frecvent 

în limbajul vorbitorilor de limbă română.  

-FOB, -FOBIE în Marele dicţionar de neologisme de Florin Marcu este înregistrat ca 

element de compunere savantă cu sensul de „aversiune, teamă (patologică) (fr. –phobe, -

phobie, cf. gr. phobos)”. Formaţiile cu –fob sunt foarte uzuale în limba actuală. Pentru a 

demonstra acest fapt vom ilustra cu exemple concludente excerptate din  mass-media: 

Prin urmare este o banalitate să constaţi că ... xenofobia este o chestie de rutină. 

(Timpul, 7 august 2012, p. 8) 

În acest caz s-au combinat două tendinţe, românofobia caracteristică pentru o bună parte 

a societăţii. (Timpul, 7 august 2012, p. 8) 

„Moldova fără unionişti” este o lozincă xenofobă. (Timpul, 15 iunie 2012, p. 2) 

Sufixoidul – FIL se utilizează în limba română ca şi în limba franceză cu sensul de 

„prieten, amator, iubitor.” 

...forţele de stânga rusofile devin tot mai impardonabile. (Timpul, 28 septembrie 2012, 

p.2) 

 ...halterofilul care a câştigat pentru Moldova ... (Timpul, 7 august 2012, p. 8) 

Productivitatea elementelor de compunere savantă în limba română dovedesc o dată în 

plus că limba este permanent receptivă la realitatea lingvistică. Dar cu toate acestea putem 
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conchide că unele lexeme nu sunt incluse în dicţionare, ele sunt utilizate graţie expresivităţii 

deosebite, aceste cuvinte se vor menţine o perioadă în limba presei periodice şi nu este exclus 

faptul ca o parte din ele să dispară.  

Aşadar, prefixoidele şi sufixoidele îmbogăţesc latura semantică a vocabularului limbii 

române. Falsele prefixoide şi sufixoide sunt frecvente, în prezent, nu numai în stilul ştiinţific 

şi tehnic, dar şi în cel publicistic. Acest fenomen de formare a cuvintelor ia amploare deoarece 

atât prefixoidele, cât şi sufixoidele se caracterizează prin expresivitate şi concizie, iar 

mânuitorii de condei şi vorbitorii limbii române selectează, de obicei, cele mai accesibile 

mijloace pentru comunicare.       
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CREAŢIA LUI GRIGORE VIERU DIN PERSPECTIVĂ SEMIOTICĂ 

 

Liliana GROSU, 

Catedra de Filologie Română 

 

This article pays a special attention to the semiotic research perspectives of the G Vieru 

writings, from Coseriu concept of "textual linguistic". Developing some theoretical notions of 

general semiotics on the binomial Saussurian sign of signified and signifier was intended to 

define the message and to decode the signs-symbols in the creation of Gr. Vieru. The poet 

used the symbol as a convention for creation and as a key image for its construction. The 

traditional symbol acquires new interpretations, connotations of the most diverse and 

unexpected one. The semiotic of Gr. Vieru writings contains symbols-emblem for Bessarabian 

culture, and also for universal creation. 

The most important symbol is that of the mother, which represents, protection, 

continuity, support and strength. The mother is the universal symbol, being the homeland 

protection, the longing, the freedom, and even the symbol of the word. Therefore, the 

language of Gr. Vieru creation is the creation of content and expression at the same time. 

 

Din multitudinea de perspective ce privesc modul de cercetare al unei opere, în articolul 

dat ne-am propus să abordăm creaţia lui Gr. Vieru din perspectivă semiotică, expresie a 

principalei modalităţi de creare a poeziei, de construcţie a ei. Interpretarea semiotică reflectă 

distincţia dintre funcţia de comunicare a limbii şi funcţia expresivă a ei. Cuvântul capătă astfel 

noi dimensiuni artistice, noi interpretări şi intensificări ale stilului, iar pe de altă parte acţionează 

asupra spiritului prin universul semiotic pe care îl conţine în structura componentelor sale, 

caracterizate de un proces de „îngemânare perfectă” între conţinut – formă. 

Limbajul artistic comportă, în afară de funcţia de cunoaştere şi expresivă, funcţia 

semnificativă, care poate reprezenta punctul de plecare esenţial în cadrul unui demers de 

reconstrucţie a poeticii. Astfel în accepţia coşeriană, limbajul este un mod primordial de 

construcţie artistică care aparţine activităţii intelectuale a omului, potenţial infinit, stând sub 

semnul creativităţii, ceea ce presupune faptul că limbajul nu este în primul rând întrebuinţare, 

ci creaţie de semnificate. Limbajul nu este creaţie de semne materiale pentru semnificate 

(conţinuturi lingvistice) deja date, ci, dimpotrivă, este creaţie de conţinut şi expresie în acelaşi 

timp, astfel demonstrându-se  caracterul semiotic al semnului lingvistic. 

Semiotica reprezintă un studiu general al semnelor şi al procedeelor interpretative, iar 

întrucât limba este un sistem de semne, creaţia literară de asemenea poate fi interpretată ca o 

construcţie de semne, ce compoartă diverse semnificaţii artistice, comparate cu sistemul de 

simboluri. Bunăoară în concepţia lui Pierce, semiotica este „o logică generală a gândirii” [1]. 

Studiul dat se acupă în special de „semnificat”, adică de sensul , conţinutul cuvântului, de 

ideea exprimată şi de modul de sugestie şi autosugestie al acestuia. Creaţia lui Gr. Vieru se 

prezintă ca o dualitate de concepţii raportate la planul expresiei şi planul conţinutului. Altfel 

spus, funcţia fundamentală şi esenţială a limbajului este „funcţia semnificativă” – creaţia 

liberă de semnificate (conţinuturi lingvistice). 

Textul literar se prezintă ca manifestare a activităţii lingvistice creatoare (energia) şi nu 

ca obiect (ergon), în consecinţă, demersul abordării textuale nu poate fi decât unul de 

investigare a procesului intern de instuire a sensului, privită ca finalitate discursiv poetică. În 

accepţia coşeriană, limbajul poetic nu este „un uz lingvistic între altele, ci reprezintă 

realizarea tuturor posibilităţilor limbajului ca atare, fiind consubstanţial cu finalitatea 

semnificativă a limbajului” [2]. 

Cel care introduce pentru prima dată conceptul de „lingvistică textuală” este lingvistul 

român Eugeniu Coşeriu, care, în viziunea sa, poate şi trebuie construită pe baza analizei 

concrete autentice, ca teorie a generării, producerii co- şi contextuale de sens. Astfel, scopul 

principal al lingvisticii textului, în fundamentarea ei coşeriană, constă în confirmarea şi 
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justificarea sensului ca un conţinut specific textelor ca atare, independent de limba utilizată şi 

în ciuda faptului că, în mod obişnuit, se foloseşte o singură limbă. Evident e faptul că sensul 

nu este şi nu poate fi străin de conţinutul semnatic ilustrat de semnificaţiile din planul limbii şi 

nici de cel sedimentat în actele repetate de desemnare din planul universal al limbajului, 

sensul textului este cu toată evidenţa un conţinut nou, marcat de un dinamism care îl 

proiectează în planuri  superioare din ce în ce mai complexe prin reorganizarea conţinutului 

deja exprimat, spre o exprimare determinată. Aşadar, lingvistica textuală este „o lingvistică a 

sensului, a producerii acestuia, o hermeneutică ce descrie mecanismele de funcţionare a 

semnelor în această fromă complexă de organizare transfrastică a limbajului care este text-

discursul” [3]. 

Dacă ne referim concret la creaţia lui Gr. Vieru, atunci putem afirma faptul că acesta 

explorează din plin, din cele trei tipuri de semne, în baza criteriului reprezentării (iconuri, 

indici, simboluri), simbolul, care sunt semne numai prin prezenţa unui interpretant şi nu doar 

prin asemănare sau relaţie fizică, pentru că simbolul, în absenţa unui interpretant, şi-ar pierde 

caracterul ce face din el un semn. Simbolul este probabil cel mai important tip de semn, fiind 

legat de antropologie, imagistică sau chiar subiectul unui domeniu distinct, al simbolisticii. 

Cercetarea simbolurilor în idiolectele scriitorilor constituie una dintre problemele 

importante ale filologiei. După M. Bahtin „conţinutul adevăratului simbol, exprimat prin 

diverse asociaţii semantice, se identifică cu ideea integrităţii universale, cu universul cosmic 

şi cu cel uman. Orice fenomen particular îşi are rădăcinile în stihia modului primar de viaţă” 

[4]. Se ştie că simbolul tradiţional, încărcat cu un complex de asociaţii încă din cele mai vechi 

timpuri, se renaşte datorită anumitor factori implementaţi de autori concreţi şi în contexte 

concrete. În opera lui Gr. Vieru vom examina, sub aspectul semiotic, acel conţinut mitologic 

care nu a putut să dispară cu totul în procesul de transformare, precum şi noile valori pe care 

le-a căpătat. 

Poezia viereană explorează din plin simbolul ca convenţie de creaţie şi imagine 

revelatoare în construcţia acesteia. Autorul recurge la acest procedeu pentru a nuanţa 

chintesenţa lucrurilor despre care scrie, pe care le evocă şi care constituie esenţa lumii reale a 

cuvântului, care ia întruchipări diverse şi edificatoare. Poetul face un veşnic legământ cu 

cuvântul limbii materne, promiţând cu înflăcărare un ataşament sincer şi luând hotărârea de a-

i servi fără rezervă sau abnegaţie. După cum observă Alexadru Burlacu: „Reiterată perpetuu, 

ideea legământului cu cuvântul, cu dorul, cu locul este desfăşurată în paralela dintre seria de 

simboluri tradiţionale: grâu – frunză – lumină sau: ram – stea – mac cu altă serie de simboluri: 

pământul – izvorul – focul. Sugerând ipostazele tranzitorii ale creaţiei, simbolurile exprimă o 

deplină şi intimă înrudire cu existenţele germinative, cosmice, fragile” [5]. 

Critica literară s-a pronunţat deja privind problemele poeticii lui Gr. Vieru, accentuând 

predilecţia poetului pentru „situaţiile-limită”, pentru simbol şi preaplinul trăirilor. Fiecare vers 

din creaţia poetului capătă dimensiunile unor simboluri impresionante, care necesită o 

dezlegare aparte, specială. De exemplu, poezia Ars poetică în care poetul este un Orfeu în 

luptă cu moartea. Poezia are un motto (De mila timpului din sânge/ Poetul nu-i decât iubire) 

care este cheia dezlegării triunghiului format în mod simbolist: timpul – poetul – iubirea. 

Dincolo de relaţia poetului cu moartea, intuim iubirea care stă la temelia artei şi creaţiei. Este 

vorba de iubirea prin care se cunoaşte lumea sau prin care L. Blaga sporeşte „a lumii taină”. 

Din acest concept rezultă o viziune a destinului omului de creaţie ca o eternă călătorie 

arhetipală, de iniţiere a eului în tainele unui timp etern, ale unui timp al dimineţii, care 

simbolizează început, redeşteptare, lumină. 

Simbolurile tradiţionale dintotdeauna ale poeziei şi prozei noastre, cum ar fi 

privighetoarea, ciocârlia, mierla ş.a., capătă în lirica autorului valenţe estetice de mare noutate 

şi o iradiaţie sugestivă inepuizabilă, şi acesta datorită contextului, care este folosit în 

lingvistică pentru „a neutraliza ambiguităţile sau pentru a salva/ elimina caracterul deviant al 

enunţurilor considerate agramaticale şi desemnează atât acele elemente care contribuie la 

înţelegerea globală a unui enunţ, cât şi siturile de unde provin aceste elemente fie direct, fie 
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indirect, adică prin interferenţă” [6]. După cum a observat şi critica literară: „La nimeni dintre 

poeţii contemporani aceste simboluri nu vor fi întâlnite în astfel de contexte de maximă 

concentraţie ideatică şi afectivă” [7].  

Pentru exemplificarea conceptelor teoretice expuse anterior vom recurge la analiza 

concretă a unor poezii, contexte, cu profunde semnificaţii simbolice. Bunăoară poezia 

„Acasă” însumează o multitudine de semne-simboluri, care comportă o conotaţie aparte: 

„lăicerul” (covor ţărănesc de lână, lung şi îngust, ţesut, de obicei, în dungi, care se aşterne pe 

jos sau se pune pe pereţi), devine simbolul greutăţii sufleteşti, ce-l apăsă pe poet, cel care 

simte fiorul neîntrerupt al legăturii cu casa părintească, cu datinile adunate-n nuanţele vii ale 

acestor „podoabe” naţionale. Poetul se simte „ostenit de greul lor colorat”, la drept vorbind nu 

atât nuanţele culorilor îl apasă, cât realitatea vieţii legată de acestea, legătura nestrămutată cu 

patria, cu culorile drapelului, cu culorile grânelor, cu ochii mamei, cu veşnica natură şi cu 

culorile sufleteşti ale bucuriei, tristeţii, disperării şi speranţei, nuanţe care se schimbă de la un 

monet la altul, de la o clipă la alta. Nuanţată e şi indisolubila legătură cu anotimpul ce apare 

prefigurat în poezie – toamna, care comportă o simbolistică aparte, dominant de asemenea de 

culorile bogate, de plinătatea emoţiilor şi de dispoziţiile infinite generate de bogăţia ei, dar şi 

de tristul sentiment al despărţirii, al depărtării şi al absenţei. 

Un alt semn-simbol este cel al muncii, prefigurat în versurile: „Mă plec să le sărut mâna 

...  „Nu trebuie” ... ruşinându-se de pământul de sub unghii şi din crăpăturile palmelor”. 

Simbolul muncii este unul dominant în creaţia lui Gr. Vieru şi apare dezvăluit sub multe 

aspecte şi modalităţi. În prezentul text, munca e o îngemânare cu mâinile crăpăte, cu negrul de 

sub unghii, cu omenia neamului care ar putea încăpea într-o singură icoană. Poetul se simte 

oarecum incomod că rudele lui îşi ascund mâinile bătucite de muncă şi trudă, iar simbolul 

icoanei răstoarnă imaginea anterioară. Poetul îşi ridică neamul la rangul de sfinţi, ce îşi au 

locul printre chipurile slăvite ale celor credincioşi, care şi-au dobândit un nume datorită 

muncii înfăptuite cu generozitate. 

Monologul surprins în poezia „De unde” apare ca o noutate artistică de mare intensitate, 

punându-se în prim-plan imaginea mamei, cea care i-a dat viaţă, i-a călăuzit existenţa şi l-a 

învăţat frumosul cuvânt, iar acest cuvânt şi-a asumat conceptul de funcţie semnificativă, fapt 

care constă în conceperea lumii reale ca pe o lume virtuală, unde doar cuvântul rămâne adevăr 

pur. 

Limbajul are semnificaţie, adică limbajul este semnificaţie, este creaţie de conţinut şi de 

expresie în acelaşi timp. Poetul e uimit de faptul că mama rămâne veşnic aceeaşi, deşi nu şi-a 

întipărit chipul în nici o poză, nu a avut timp să-şi privească chipul în oglinda apei, pentru că a 

fost ocupată cu spălatul rufelor şi nici vremurile silnice ale războiului nu i-au permis s-o facă, 

acoperind-o cu jalea ochilor în lacrimi pentru soţ, pentru copii. Semnificativă în acest context 

este sintagma „furtuna de foc”, care simbolizează vremurile grele prin care i-a fost dat să 

treacă mama, chinurile nesfârşite ale vremurilor de restrişte, ale nemângâiatelor chinuri şi zile 

fără speranţă, ale apăsărilor sufleteşti, care-i măcinau chipul, îi zugrăveau aspre încreţituri, dar 

simbolică e, totuşi, rezistenţa ei în timp şi istorie, credinţa ei într-un viitor mai bun, aflându-se 

într-o veşnică aşteptare la geam. 

Numai ceea ce este semnificat în limbaj poate constitui, ulterior, obiectul investigaţiei. 

Poetul explorează un gen de literatură ca balada, apel făcând la monumentala existenţă a 

Meşterului Manole. Meşterul Manole devine imaginea-simbol în jurul căreia se conturează 

axa întâmplărilor. În poezia „Mică baladă”, poetul în imaginea meşterului se vede pe sine sau, 

în general, omul de creaţie, care a cutezat să-şi ridice un veşnic nume, prin artă. Creaţia, 

astfel, devine îndemn la jertfire, la veneraţie şi, în acelaşi timp, la sacrificiu a ceea ce într-

adevăr e de o importanţă aparte în existenţa umană. Tentaţia creaţiei e mare, „să ridic o 

construcţie care să dăinuie veşnic”. Prin simbolul „construcţie” poetul întrevede arta în sine, 

produsul inspiraţiei şi imaginaţiei artistice. Poetul îi atribuie baladei cunoscute o nouă 

interpretare din chiar începutul poeziei „Pe mine/ mă iubeau toate femeile./ Mă simţeam 

puternic şi sigur”, care seamănă mai mult a baladă a iubirii decât a jertfirii. Poetul întrevede în 
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acest sens o probă de încercare pentru cele care păreau a-şi manifesta iubirea „... şi le-am 

chemat la mine/ pe toate:/ pe Maria, pe Ana, pe Alexandra, pe Ioana...”, lista fiind neterminată 

(prin plasarea punctelor de suspensie). Poanta apare în final, ca o răsturnare de situaţie, cea care 

vine nu este nici una dintre cele chemate, deşi păreau a-l iubi, ci e mama, care nici n-a fost 

chemată, dar a avut presentimentul chemării, redat prin întrebarea „Tu nu m-ai strigat, Fiule?”. 

Monumentală pentru creaţia „veşnică” pe care a vrut poetul s-o „construiască” a devenit mama, 

femeia care l-a iubit întotdeauna, lângă care trebuia să se simtă „puternic şi sigur”. 

Imaginea-chip este una dominantă în creaţia lui Gr. Vieru. Cel mai des apare zugrăvit 

chipul mamei, care apare prefigurat sub diferite aspecte şi comportă semnificaţii dintre cele 

mai impresionante. Chipul ei e învăluit în mantia naturii, asemănat cu grâul, cu valurile mării, 

cu pădurea, cu pământul. De exemplu, în poezia „Spre chipul tău” , poetul învăluie chipul 

mamei în alergarea fără sfârşit a izvorului, în „roua spicului”, în metalul de valoare – aurul.  

Imaginea râului devine un simbol al perpetuării, al curgerii necontenite, al perindării în timp 

şi spaţiu, al nestrămutării, pentru că, conchide poetul, „cine uită se destramă”.  Chipul mamei 

e unic şi de neuitat, iar cine-l uită „se destramă”, vorba fiind de destrămarea sufletească, de 

înstrăinare şi de perimare a materiei prime – iubirea. 

Raportul între semnificaţie şi „obiectul” desemnate devine mai limpede prin 

condensarea semnificaţiilor lingvistice, care nu sunt simple colecţii de nume ale lucrurilor, 

simple liste de „nomenclaturi” pentru lucruri date anterior, ci tocmai structurarea experienţei 

umane în lume prin „impunerea de limite înlăuntrul a ceea ce a fost experimentat”. Poetul a 

experimentat din plin situaţiile despre care scrie, el implicându-se direct în acţiunile trăite 

„Mă-ntorc spre ce mi-e sfânt şi-aproape” sau „Ţi-mi curge sufletul ca grâul”. 

Câmpul în creaţia poetică viereană comportă de asemenea semnificaţii largi. Poetul se 

regăseşte în preajma naturii, fie „pe câmpul cu pomi ciudaţi de tabac”, fie resimte „numele 

mamei în câmp”, fie retrăieşte starea de sclav „când muncesc ca robu-n câmp”, fie „din 

mănoase câmpuri”, fie în „câmpii şi păduri pârjolite de focul soarelui răzbunător”, fie sub 

arşiţa de soare, când „cald e soarele-n câmpie”, fie să-ţi vezi rodul muncii „să creşti pâine în 

câmpii”. Semnificaţia câmpului e una generală îmbrăcând realul în limbaj artistic. Mama 

aleargă în câmp, munceşte trudită cu mâinile în câmpul deschis, îşi regăseşte cărările pierdute 

de vreme tot în câmp, îşi vede rodul muncii – tot în câmp. 

Cel mai relevant simbol al creaţiei vierene este simbolul mamei şi al principiului 

matern, dezvăluit plenar prin intermediul imaginii-simbol perpetuu. Spaţiul vierean ingenuu, 

răscolit de o bunătate primordială se sprijină pe arhetipul mamei, ca simbol matricial. La 

Vieru principiul matern umanizează, dobândeşte vibraţii cosmice, devine chiar „substitut al 

eternităţii” (M. Cimpoi). Poetul, un evlavios, contemplă succesiunea anotimpurilor, culege 

„roua sufletului”, e bolnav de armonie şi înţelege că veşnicia e „ca laptele mamei”. Iar mama, 

cu „fierbintea ei respiraţie /roteşte pe cer stelele, luna” (Când sunt eu lângă mama). Aşadar, 

“cosmosul capătă un nimb matern, mama devine osia lumii” [8], după cum observă Adrian 

Dinu Rachieru. Crescând sub acest simbol tutelar, evocând nostalgia stării dintâi, 

redescoperind candoarea şi inocenţa copilăriei, acea „sărăcie fericită” trăită în preajma 

măicuţei Dochiţa de la Pererîta, – mama stăpâneşte universul liric: „Nu poţi să smulgi din aer 

/ Al mierlei cântec spus / De vorba mamei gura-mi / S-o depărtezi nu poţi. // Nu poţi din ape 

smulge / Un soare oglindit / De mine chipul mamei / Să îl desparţi nu poţi” (Versuri albe). 

Criticul literar Eliza Botezatu menţionează următoarele în această privinţă: “Poetul 

descoperă în fiinţa mamei coordonate esenţiale ale sufletului colectiv. Abordând motivul, el 

se află în atingere cu straturile cele mai adânci ale fiinţei noastre morale. Mama e prototipul 

unei umanităţi ideale, considerată, mai ales, din perspectiva etico-psihologică. Ea ţine în 

cumpănă dreaptă însăşi viaţa” [9]. 

Poetul îşi creează din mama personală – mitul vieţii sale, dar şi al întregii omeniri, care 

a avut sau are o mamă, aşa cum observă şi Constantin Ciopraga: “Prin „mamă personală“ ni 

se transmite arhetipul mamei universale. Se ajunge, în fapt, la o mamă suprapersonală, o 
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mamă-idee, proiectându-se în eternitate, o mamă hieratică meritând adoraţie, acţionând 

suprasenzorial, ca un fluid învăluitor...” [10]. 

Pentru ilustrarea celor expuse anterior vom apela la versuri concrete din creaţia lui Gr. 

Vieru dedicate mamei. Mama, în primul rând, reprezintă protecţie, îngrijorare pentru tot şi 

toate: “Mă temeam să nu-ţi fie frig, zice mama” (Acasă); “Când geamul/ la care aşteptai/ Era, 

mamă, cernit/ De jalea ochilor tăi” (De unde) – lacrimi vărsate pentru fiu; “Nu mai vine, 

mamă,/ nimeni din urmă/ afară de pâinea ta/ învelită-n ştergar” (Dar tu), era coaja de pâine 

de care îşi aducea aminte poetul că o păstra mama lui când s-a întoarce de la şcoală; “Se 

încălzeşte cerul, mamă,/ De la mâinile tale/ Se iluminează-n adânc/ Îşi linişteşte/ 

Nemărginirea” (***), mâna reprezentând primul ajutor, sprijin; “Născând tu eşti un geniu, 

mamă/ Un geniu, mamă, eşti./ Tu eşti zămislitoarea,/ Eşti pomul numai vers” (Tu eşti un 

geniu) etc. 

Mama, în creaţia viereană, este asemănată cu natura, fiecare parte a corpului ei este 

legată organic de elementele acestui pământ: mâinile, ochii, buzele, inima, picioarele, însăşi 

întreaga-i fiinţă: “Iar buzele tale, mămă/ Sunt o rană tăcută mereu/ Mereu presurată cu ţărna/ 

Mormântului tatălui meu” (Buzele mamei); “Chipul tău, mamă,/ Ca o mie/ De privighetori 

rănite”, “Lacrima ta/ Diamant ce taie-n două/ Oglinda zilei” (***); “Cum să te apăr, mamă: 

future fericit/ Soare/ în aceeaşi clipă/ Răsărit şi asfinţit?!” (***); “Creştetul tău –/ Vârful 

muntelui acoperit de nea”, “Ochii tăi –/ mări albastre”, “Palmele tale –/ arăturile noastre”; 

“respiraţia ta –/ nori din care curg ploi” (Mamă, tu eşti …). 

Din creaţia lui Gr. Vieru putem desprinde mai multe ipostaze ale mamei: Mama-Patrie 

(Ţară); Mama-Cuvânt matern/ Limbă; Mama-Libertate; Mama-Dor; Mama-Univers etc. În 

rândurile ce urmează vom dezvolta acest concept exemplificând fiecare ipostază aparte, 

pornind de la cea de Mamă-Patrie: „Mamă. Tu eşti patria mea” – această frază conţine 

esenţialul, principiul primordial, afară de care nici nu se poate concepe existenţa; “Sărut vatra 

şi-al ei nume/ Care veşnic ne adună …// Cânt a Patriei fiinţă/ Şi-a ei rodnică ţărână/ Ce-a 

născut în suferinţă/ Limba noastră cea română” (Limba noastră cea română), aici Patria, 

vatra neamului “care veşnic ne adună “este asemănată cu mama, care-şi adună în jurul ei 

copiii şi o face benevol, din dragoste; “Dacă măicuţa ta,/ Dacă limba stromoşilor tăi/ Se află 

în Patrie/ Nu e ţară mai minunată ca/ Patria ta!” (*** lui Nicolae Dan Fruntelată); “Iată o 

piatră/ Care pe nimeni nu a lovit/ Ea stă neclintită aici/ Pe mormântul tău/ Mamă./ Cucernic 

o îmbrăţişez/ Ca pe întâia/ Şi cea de urmă/ Patrie a mea” (Piatra). Poetul pare a fi îngrijorat 

de viitorul patriei, de generaţiile care se cresc în ea, ştiind teroarea prin care a trecut generaţia 

sa, de aceea într-o poezie dedicată lui Spiridon Vangheli poetul declamă: “Tu ştii/ Că un 

cântec frumos/ Pentru copii/ Poate salva în viitor/ O Patrie” (Tu ştii …). 

Mama-Patrie reprezintă pentru Gr. Vieru începutul a toate lucrurile: locul plin de aer 

curat, steaua de pe cer, firul de iarbă, frântura de suflet a neamului, cartea veche a istoriei, 

tărâmul începuturilor, lăuntrul nostru, pământul plămădit cu sânge şi întărit cu oasele 

înaintaşilor, pâinea de pe masă, aerul ce-l respiră, văzduhul înalt, răsăritul şi apusul soarelui, 

casa părintească, sfânt meleag, stejarul bătrân şi rotat al neamului, este, în ultimă instanţă, – 

leagănul amintirilor legate de trecut şi fântâna nesecată a apei neîncepute pentru viitor, este: 

“O memorie proprie – / Iată ce este Patria” (Nici om stea), în aceasta conţinându-se substanţa 

eterică, esenţialul, pentru că memoria reprezintă acea “facultate a creierului care permite 

conservarea, recunoaşterea şi reproducerea în conştiinţă a experienţei din trecut (fapte, 

evenimente, senzaţii, sentimente, impresii, cunoştinţe)” [11]. Urmând crezul lui Voltaire 

precum că: “Dragostea mea pentru Patrie nu mă obligă să închid ochii la meritele străbunilor. 

Dimpotrivă cu cât îmi iubesc mai mult Patria, cu atât tind să-mi îmbogăţesc ţara cu comorile 

extrase din alte adâncuri”, Gr. Vieru luptă destoinic pentru reîntregirea neamului nostru. 

O altă ipostază a simbolului mamei în creaţia lui Gr. Vieru este Mama-Cuvânt matern/ 

Limbă. Ilustrativă în acest sens este poezia În aceeaşi limbă: “În aceeaşi limbă/ Toată lumea 

plânge/ În aceeaşi limbă/ râde un pământ// În limba ta/ Ţi-e dor de mamă…”. Poetul pune în 

cuvântul matern al limbii procesele afective ale sufletului uman: plânsul, râsul, durerea, 
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bucuria, mângâierea, cântul şi chiar tăcerea. Asemenea mamei zămislitoare, vatra neamului a 

născut limba română, devenind nemuritoare, perindându-şi existenţa prin “copiii ei spirituali”: 

“Sărut vatra şi-al ei nume/ Care veşnic ne adună/ Vatra ce-a născut pe lume/ Limba noastră 

cea română” (Limba noastră cea română). Întreagă fiinţă a poetului tresare la rostirea 

cuvântului matern, primeşte căldura sufletească pe care nimeni altcineva nu i-o poate da: 

“Pentru ea e caldă vatra poamei/ Pentru limba, pentru limba mamei” (Pentru ea). Mama-

Limbă cuprinde totul. “În limba mea sunt toate florile./ În limba mea sunt toate culorile./ În 

limba mea sunt toate stelele./ În limba mea sunt toate misterele” (O mie de clopote). Singura 

salvare de minciună, dezamăgire şi infiltrări străine este, de asemenea – limba: “Salvaţi-vă, 

salvaţi-vă, salvaţi-vă/ Prin limbă şi prin carte!” (Salvaţi-vă prin limbă). 

Acest simbol apare la Vieru şi inversat, adică Cuvântul MAMA, nu Mama-Cuvântul: 

“Pruncii îl zuruie./ Bătrânii îl visează./ Bolnavii îl şoptesc./ Muţii îl gândesc./ Fricoşii îl 

strigă./ Orfanii îl lacrimă./ Răniţii îl cheamă./ Iar ceilalţi îl uită (cel mai dureros)/ O, Mamă, 

o, Mamă!”. Poetul nu-şi imaginează cine-ar putea lua locul mamei/cuvântului: “Cine-n locul 

ei/ Să vină ar putea – / În locul mamei?!/ În lipsă de cuvânt?!” (Poeţii), ea care reprezintă 

nădejdea cea din urmă: “Tu, cuvântule şi tu, nădejde …” (Cântec). Siguranţa n-o poate găsi 

nicăieri decât în cuvântul mamei: “ Trăim un timp de mare zbucium/ Şi-atât şi eu mă 

odihnesc/ Cât mai aud cuvântul mumei/ Şi cât în ochii ei privesc” (Aşa o ştim). 

Mama-Libertate este întreţinută de scriitor prin apropierea de conştiinţă, care simte 

necesitatea să cânte jinduita libertate mărginită în “sârmă de ghimpi”: “Sunt cel ce vrea să 

cânte-n Piaţă/ A libertăţii dulci prescură…// Sunt dorul care zboară peste/ Zăgaz şi apă 

înspumată/ Un fel de tristă libertate/ Cu lacrimi mari încoronată.// Sunt Prutul singur şi 

istoric/ Ghimpată sârmă îl răneşte” (Sunt). Poetul deplânge soarta noastră, a basarabenilor, 

care nu se pot bucura de libertate, dar şi nu-şi pot da seama de robie: “Rău să nu înţelegi/ Că 

eşti liber./ Dar groaznic să nu pricepi că eşti rob –/ Aceasta e Basarabia/ Fratele meu!”, iar 

în final culminează cu versurile: “Albaştri sunt ochii libertăţii/ Şi parcă tot nu-i destul/ Numai 

atât” (*** Lui Vintilă Matei). Poetul a crescut cu năzuinţa de a fi liber: “Trebuia cucernic să 

le/ sărutăm poala roşie (…)/ Nu eram liberi. Năzuiam numai/ Spre slobozenie, taininc/ 

Cântând: “Libertate, vei fi/ Partea mea de Hristos”!” (Despicarea ţestelor). Aspiraţia 

poetului la libertate o vedea în dobândirea libertăţii naţionale, în dreptul la o proprie istorie şi 

datoria de a ne vorbi limba mamei – română: “Vom fi liberi în măsura în care libere vor fi 

limba şi istoria noastră, în măsura în care vom şti să le apărăm împotriva timpurilor atât de 

potrivnice nouă” [12]. 

Unitatea simbolică a ipostazei Mama-Dor  este pe deplin explicabilă. Relaţia dintre dor 

şi mamă este indisolubilă, chiar necesară. Poetul o resimte ori de câte ori se apropie de casa 

părintească, sau îşi aminteşte de mama, sau aflat în străinătate. Iată câteva contexte 

edificatoare relevând dorul de mamă: “În limba ta/ Ţi-e dor de mamă …” (În limba ta); “Mi-e 

dor de iarbă crudă/ A ochilor tăi verzi” (Vreau să te văd); “Nu-mi mai e dor de nimeni, 

mamă,/ Numai de tine mi-I dor” (***); “Ar putea oare să fiinţeze/ Dorul,/ Neînconjurat de 

liniştea/ Şi frumuseţea inimii tale?!” (Fiinţa dorului) ş.a. Dorul apare în relaţie nu numai cu 

mama, ci şi cu alte fiinţe, lucruri, de exemplu: “Mi-i dor de-ai mei copii// Mi-i dor de casa 

mea// Şi mi-i dor de satul meu” (Of, Italie); sau “Mi-e dor de copilărie/ De Prut. De linişte” // 

Dorul de veşnic repaos/ Al martirilor (Pictează-mi o mirişte); “Din cauza durerii/ Firescul 

dor al limbii/ Îl preamăresc şi-l cânt” (Limba romană), în relaţie cu aceasta poetul afirma: 

“Nicăieri dorul nostru de desăvârşire nu s-a arătat mai clar şi mai cu tărie ca în cuprinsul 

limbii” [13]; “Aud în răsăritul rourat/ Cum strigă Dorul dor/ Spre Basarabia,/ Spre suferinţa 

ei” (Liniştea lacrimii) etc. 

Proiecţia principiului matern sparge necuprinsul ajungând până la univers, astfel 

creîndu-se ipostaza de Mamă-Univers: “Tu eşti zămillitoarea/ Eşti pomul numai vers/ Iar noi 

de aur mere/ Vărsate-n univers” (Tu eşti un geniu). Mama are menirea de a da naştere, iar 

prin rodul pântecelui ei se trece dincolo de orizonturile lumii pământene, trecând limitele 

temporale şi spaţiale, căpătând aurora sacră a necuprinsului univers. Poetul, un evlavios, 
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contemplă succesiunea anotimpurilor, culege „roua sufletului”, e bolnav de armonie şi 

intelege că vesnicia e „ca laptele mamei”. Iar mama, cu „fierbintea ei respiratie/ roteşte pe 

cer stelele, luna”. Asadar, cosmosul — s-a observat — capătă un nimb matern, mama devine 

osia lumii. 

Alături de mamă, ţară, o altă imagine-simbol obsedant în creaţia lui Grigore Vieru este 

draga, iubita, care constituie veriga principală din lanţul veşnic viu al existenţei umane, fără 

de care nu-şi poate imagina fericirea deplină pe pământ, pentru că poetul se consideră: „robul 

iubirii pentru ţară, mamă, iubită, stea”. Iată de ce draga nu e un aspect pur erotic, ci văzută 

într-un plan mai larg, mai filosofic, e văzută ca o miraculoasă taină, aproape fatală, ce 

condiţionează sensul  existenţei umane (de exemplu poeziile „Tu strigă-mă” şi „Feminină”). 

Dragostea e văzută ca o posibilitate imaginară de a supravieţui. Interpret subtil al 

psihologismului femeii, al celor mai tainice mişcări şi mobiluri sufleteşti, el cultivă o lirică de 

dragoste de mare zbucium interior în care gingăşia şi sinceritatea sunt însoţitorii ei de 

nedespărţit. 

Grigore Vieru concepe dragostea ca pe un veşnic frământ al sufletului însetat de ideal, 

un frământ ce împrumută vieţii omului farmec, rost. Poetul preferă o dragoste terestră, reală, 

trăită până la cele mai nevăzute rădăcini, o dragoste intensă văzută sub toate aspectele 

/ipostazele, în dăruire şi satisfacţie, în dor aprins şi credinţă nestrămutată, fidelitate, în 

supărări şi împăcări, în gelozie şi fascinaţie, în despărţiri şi întoarceri, în suferinţe şi bucurii, 

în blesteme şi chemări, în tihnă şi ardere nesfârşită. 

În continuare vom recurge la analiza concretă a unor poezii care sunt construite pe baza 

confruntării dintre cele două fiinţe iubite: mama şi draga. Bunăoară poezia Onomastică 

dezvoltă un subiect interesant sub acest aspect. Dacă copilul de odinioară era mereu lângă 

mamă, ajuns la maturitate pe umărul lui nu mai odihneşte capul mamei, ci al iubitei, locul 

mamei este ocupat de cel al iubitei, o iubită care niciodată nu poate fi egal împărţită: 

Veniseră oaspeţii toţi. 

În jurul mesei 

Ne-nghesuiserăm 

Să mai facem un loc 

Între mine şi tine. 

Tu mereu ţineai capul 

Aplecat spre umărul meu […] 

Şi nu mai era loc 

Pentru mama, 

Nu mai era loc. 

 

Mama, în cuminţenia ei, nu pretinde la mai mult, nu-şi cere revendicarea drepturilor ei 

de odinioară, nici nu se supără, ea acceptă cu resemnare poziţia, ea ştie că trebuie să se 

„micşoreze”, iar ea, adică iubita, trebuie să „crească”. 

O altă imagine contradictorie dintre cele două fiinţe creează poetul în poezia  Cutremur: 

Mama intră-n mare […] 

 Alb împrăştiate 

Pletele-i pe valuri 

Coperă, o, marea... 

Pruncii fug pe maluri. 

În adânc nurora 

 Cu închise pleoape, 

Ca o stea prelungă, 

 Şerpuie sub ape.  

Fiinţa mamei e îmbrăcată în culoarea cărunteţei – alb – dar, totodată, şi a purităţii, a 

curăţiei sufleteşti, care apare la suprafaţă „coperă, o, marea ...”, iar în plan imediat apare 

iubita (nurora) imaginată „ca o stea prelungă”, care stăpâneşte adâncul, aflându-se „sub ape”. 
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Care formează planul principal şi care secundar nu putem spune cu certitudine. Dacă admitem 

că mama, care formează fonul alb al apei, atunci reiese că ea creează atmosfera, dar e de 

suprafaţă, exterioară, pentru că în adânc se află totuşi iubita, care susţine platforma de 

suprafaţă. 

Uneori poetul se simte prins între „două pite” (E-o linişte iubirea?), nu ştie ce să aleagă, 

ar respinge-o pe una, dar se simte vinovat faţă de cealaltă. Poetul conştientizează faptul că „Pe 

alta, nu pe tine,/ Se cade să cuprind – ”, dar invocă cu pătrundere: „Tu braţele-mi legaseşi”, 

astfel simţind încătuşarea sfâşietoare din care nu poate scăpa uşor. În final conchide: 

Încerc să rup strânsoarea –  

Îmi cade braţul slab... 

Şi părul ce mă curmă 

Se face tot mai alb. 

  (Alt cântec) 

În poezia cu titlul Cântecul mamei, poetul pune la încercare alte sentimente emoţionante 

d-ale mamei, care e pusă în situaţia de a se bucura de câteva daruri (cercei, salbe, năfrămi 

străine, rochii, încălţări) pe care poetul se oferă generos să i le dea, dar pe care mama le refuză 

evocând pentru fiecare lucru câte o scuză plauzibilă. Şi toate astea pentru că îşi acceptă şi 

iubeşte nora şi-i dă prioritate ei.  

S-ar cuveni să notăm aici şi faptul că uneori mărinimia mamei ajunge până la dedicare 

totală, fără a intui preţul, fără a cere nimic în schimb. Acest “lasă” din penultima strofă 

transmite o bonomitate înteagă, neprefăcută, sinceră, pe care doar o mamă adevărată e în stare 

a o putea dărui. 

Într-o altă poezie care înglobează o întreagă simbolistică – Pe drum alb, pe drum verde 

– poetul sugerează, pe calea celor două simboluri contrare: “verdele înverzit” al vieţii şi “albul 

înzăpezit” al morţii, o întreagă filosofie existenţială. “Poetul – comentează M. Dolgan – se 

vede pus în faţa unei dileme irezolvabile: să încerce a “împleti” cele două drumuri simbolice 

ale vieţii cu direcţii opuse, să încerce a-şi împărţi marea dragostea celor mai scumpe fiinţe din 

lume – mamei “plecând” şi iubitei “venind”. Imposibilitatea de a săvârşi aceste lucruri îi 

umple inima de o măcinătoare suferinţă fiinţială, care nu poate “rima” cu nimic” [14]. 

Până aici am creat o imagine de ansamblu a iubitei pusă în raport cu mama iubitului ei, 

dar elogiul dragostei nu se reduce doar la atât, Grigore Vieru se vrea atât de dăruit dragostei 

încât se vede contopit cu ea “într-un singur trup aripat” (Către femeie). 

Inelul, simbol al legăturii dintre logodnici sau soţi, la Gr. Vieru poartă amprenta 

“numelui tău” (evident al iubitei), simbolizând acea legătură temeinică care se vrea prezentă 

în întreaga-i fiinţă, în tot ce vede şi simte “Cu numele tău/ Îmi stropesc ochii în zori./ Cu 

numele tău/ Iau mărul din pom./ Mângâi copilul/ Cu numele tău” (Inelul cu numele tău). 

Simbolul inelului apare şi-ntr-o altă poezie, Inel rotund, în care poetul situează din nou iubita 

alături de mamă, începând şi terminând poezia cu versurile: 

Ar trebui alături 

De al iubitei nume 

În sclipătul verigii 

Să-l scriem şi pe-al mumei. 

Acest simbol al inelului apare într-o istorioară în versuri cu titlul Logodnicul fără o 

mână. Istorioara e o tragică amprentă a războiului, de pe urma căruia un băiat logodit îşi 

pierde mâna, ca apoi “Din mâna-n ţărnă ce-o lăsa/ Cu dinţii el a smuls inelul/ Ce i-l dădu 

iubita sa”, iar finalul poeziei e zguduitor de tragic: 

Dar sta pe buze mai departe 

Inelu-acel împărătesc 

Ca un cuvânt ce n-are moarte: 

Iubesc! Iubesc! Iubesc! Iubesc! 

Poetul acordă unei întâmplări o gravitate enormă, logodnicul moare, dar cuvântul ce-l 

rosteşte “iubesc!” rămâne fără moarte, fără uitare, fără somn, adică etern. 
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Să vrei să fii îngropat nu în pământ, ci în lumina ochilor iubitei, pe care ai divinizat-o o 

viaţă-ntreagă nu este oare cea mai sugestivă, intensificatoare expresie a dorinţei eroului liric 

de a nu se despărţi de iubită nici chiar după moarte: “Când am să mor să mă îngropi/ În 

lumina ochilor tăi” (Când). 

Iubirea este concepută de poet ca un leac divin în poezia cu acelaşi titlu: “Iubire!/ 

Înconjurată de lumină,/ Tu însăţi din lumină vii.// Ram de rouă sfântă/ Cânt unic …// Tu nu 

plângi lacrima – o naşti!” (Leac divin). Prin iubire poetul poate preschimba lumea, viitorul ei, 

poate alina un suflet disperat, poate susţine o inimă înfrântă şi multe altele. 

Formula dialogală, demonstrată într-un capitol anterior ca modalitate de construcţie a 

poeziilor pentru copii, este utilizată pe larg şi în lirica de dragoste implicând variante 

multiaspectuale: fie ca chemare-dorinţă, fie ca dialog într-o singură direcţie, fie ca replici în 

suspensie. Poetul îşi supune iubita la un fel de dialog imaginar, pentru a pune la încercare 

tăria şi devotamentul dragostei reciproce, inventează un lanţ întreg de probe, de exemplu cum 

o demonstrează poezie care presupune o întrebare-provocare – Să văd ce-i zice tu. Probele 

sunt dintre cele mai ingenioase şi iscoditoare: el vine cu întârziere acasă şi o face intenţionat, 

gustă puţin din masă pregătită de soţie, care altădată era cu plăcere şi fără întârziere servită, în 

mod special schimbă câteva vorbe cu o fată frumoasă, un timp oarecare îl face pe supăratul şi 

străinul, se decide între timp să se arunce la fund de mare, scoţând de acolo „pietre rare”, 

pentru ca apoi să-şi pună la bătaie „verdictul” din urmă, cel mai necruţător: „Sunt palid ca 

lămâiul,/ Să văd ce-i zice tu,/ Să mor aş vrea întâiul,/ Să văd ce-i zice tu” (Tu). De observat că 

în „corpul” întregii poezii nu e reţinută nici o replică, nici o reacţie-atitudine adversă din 

partea femeii iubite faţă de situaţiile critice ce i se propun pe neaşteptate. Cu toate acestea, 

dialogul se „realizează”, se concretizează în surdină, dincolo de „corpul” poeziei, iar replicile 

nerostite în glas ale femeii sunt uşor descifrabile. 

Un fel de dialog se realizează ca o chemare-dorinţă arzătoare, venită aproape involuntar, 

pentru că e dictată de inimă, iar ceea ce inima „vorbeşte” nimeni şi nimic n-o poate împiedica. 

Aici dialogul decurge în mod reciproc, o chemare-dorinţă este întâmpinată de o altă chemare-

dorinţă: „ – Vreau să te văd, femeie,/ Sau vino să mă vezi,/ Mi-e dor de iarba crudă/ A ochilor 

tăi verzi”; „ – Vreau să te văd, bărbate,/ Sau vino să mă vezi,/ E timpul coasei iară/ În ochii 

mei cei verzi” (Vreau să te văd) sau „ – A, iubite, a/ Mai spune-mi ceva/ Că mi-i drag să-mi 

spui// - O, iubito, o/ Cred că tot ca noi,/ Copacii bătrâni/ Acasă rămân” (A, iubite, a). 

Altădată asemenea unui răvaş scris cu mult dor, din depărtare, poetul concepe poezia ca pe un 

fel de întrebare continuă: „Ce mai faci, mult-iubito,/ Gura ta în văpăi,/ Coama ta aburită,/ 

Roua ochilor tăi?/ Sânii tăi de lumină,/ Cărei dragi amintiri,/ Cărui dor se închină?/ Se mai 

miră? Îl miri?” (Dor). De cele mai multe ori poezia ia forma unui dialog care „curge” într-o 

singură direcţie, un fel de monolog exteriorizat sau rostit în glas, în prezenţa sau absenţa 

iubitei: „Frumoaso,/ Tu eşti singurul meu scut,/ Eşti apa lină/ Din care-mi „bea fiinţa” al/ 

Speranţei curcubeu” (Apoi) sau un alt exemplu: „Unde sunt frunzele/ hrănite cu 

frunzele/dragostei noastre?!/ Unde e sângele verde/ al frunzelor tinere?!// Şi apele unde sunt/ 

Limpezi de sufletul nostru?!” (O ceaţă caldă). 

Când însă, într-o altă ipostază, iubita încearcă – prin replici în suspensie – să-l trateze pe 

eroul liric cu indiferenţă, acesta îi ripostează pe cât de hotărât, pe atât de plin de nădejdi: „Nu, 

nu mi-e totuna,/ Dacă vii, dăcă nu./ Eu strig stelele, Luna,/ Dar voiesc să vii tu. (...)/ Nu, nu 

mi-e totuna/ Dacă eşti sau nu eşti./ În tăcerea mea, una,/ Ară şapte nădejdi” (Nu, nu mi-e 

totuna). 

Sentimentele se adună, se irosesc, uneori se interferează asemenea unui sloi de gheaţă 

care creşte pe măsură ce El-statornicul simte cum Ea-zvăpăiata, fluşturatica îi cere adorări ca 

pe vremuri, iar el îşi îndreptăţeşte refuzul categoric de a o lua de la capăt într-un lanţ de replici 

tăioase cu toate multele implorări ale femeii, implorări pe care le putem bănui, subînţelege, 

căci ele rămân în afara poeziei, se „strevăd” bine prin fiecare zicere inimoasă a bărbatului 

împotriva comportamentului ei contrafăcut: „Cum să iubeşti ochii/ Din care seceta vine/ 

Pârjolitoare,/ Seceta? (...)/ Cum să iubeşti părul/ Care te biciue/ Ca o furtună de gheaţă, de/ 
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Gheaţă?/ şi – cum – veveriţa/ gurii dată preasfântă/ Sărind din minciună-n/ Minciună?!” 

(Cum să iubeşti ochii ...). 

Dragostea e concepută la Vieru, spre deosebire de M. Eminescu, în cadrul familiei, ca 

un joc de familie, un joc extraordinar, unic, trezit de fantezia copilărească. Versurile decurg ca 

un fel de povestire-întâmplare:  „Duminică dimineaţa/ Copiii noştri amândoi/ Se urcă în pat 

între noi...”, nimic neobişnuit, cursul unei zile de odihnă obişnuite, când mama, tata şi copiii 

sunt împreună acasă, dar poetul nu vrea să spună despre odihnă, ci despre invenţia copiilor: 

„Ne scot de pe degete/ palidele inele,/ Le duc la ochi/ Şi se uită la mama şi tata/ prin ele.” 

Jocul devine cu atât mai interesant cu cât „O, golul rotund al inelelor/ Se umple atunci/ De 

văzul copiilor luminos”, iar în final poetul conchide: „Şi-n toată lumea/ Nu există joc mai 

frumos” (Joc de familie). 

Iubita, la Gr. Vieru nu e doar o invenţie literară, ci o realitate cotidiană, alături de care 

poetul se simte un norocos declarând: „Norocul cerului e luna,/ Norocul meu eşti tu, iubito.// 

Erai frumoasă şi copilă,/ Frumoasă-ai fost şi domnişoară [...]// Frumoasă-ai fost şi 

domnişoară,/ Frumoasă ai rămas şi doamnă [...]/ Şi mai frumoasă eşti ca mamă” (De ce-ai fi 

tristă?), astfel că iubita apare şi în ipostaza de mamă, ceea ce nu întâlnim la Eminescu. 

Iată cum comentează Eugen Simion erosul în creaţia lui Gr. Vieru: “Erosul este în 

poemele lui Vieru discret şi serafic, în prelungirea  poeziei populare şi a poemelor lui 

Eminescu. Femeia este un răsărit de soare, printre genele ei se înalţă Luna, bărbatul 

îndrăgostit aspiră să fie îngropat în lumina ochilor ei... În această imagistică tradiţională 

înecată în suavităţi se aude şi câte un sunet mai aspru, repede melancolizat însă şi adus, în cele 

din urmă, în nota obişnuită de beatitudine: 

Unde sunt frunzele 

hrănite cu sângele 

dragostei noastre?! 

Unde e sângele 

hrănit cu verdele 

frunzelor tinere?! 

Şi apele unde sunt 

limpezi de sufletul nostru?! 

Şi sufletul unde e 

limpezit de tremurul apei?! 

Unde, e pasărea 

trezită în zori 

de şoaptele dragostei 

noastre?! 

Unde e dragostea noastră 

trezită în zori 

de al păsării cântec? 

O ceaţă caldă cu frunze 

alunecă printre arbori, 

şi eu de ea mă lipesc, iubito, 

precum atunci, precum 

atunci — 

de făptura ta somnoroasă. 

  (O ceaţă caldă) [15]. 

Nu ne rămâne decât să subscriem la ceea ce afirma însuşi scriitorul: „Am iubit şi iubesc. 

De aceea n-am lâncezit şi mi-am păstrat vie respiraţia şi nădejdea în izbândă. Sunt deci un 

poet al iubirii, iar iubirea este a poeziei. Iubirea este singura dreptate pe lumea asta. Iubirea 

este o jertfă zilnică. Păcat că măreţia sacrificiului o găsim mai mult în singurătatea iubirii. 

Prin antologia care poartă un titlu biblic – “Cât de frumoasă eşti!” – cred că mi-am îndeplinit 

o datorie faţă de mama, faţă de femeie, faţă de Limba Română” [16]. 

În concluzie putem afirma faptul că creaţia viereană se înscrie definitiv în tratarea 

semiotică, înglobând semne-simboluri dintre cele mai variate şi comportând semnificaţii 

deosebite, atât din punct de vedere artistic, cât şi general-uman. Articolul dat acordă o atenţie 

deosebită perspectivei semiotice de cercetare a creaţiei vierene, pornind de la conceptual 

coşerian de “lingvistică textuală”. Dezvoltându-se unele noţiuni teoretice ale semioticii 

generale cu privire la binomul semnului saussurian de semnificat şi semnificant, s-a urmărit 

definirea mesajului şi decodificarea semnelor-simboluri în creaţia lui Gr. Vieru. Poetul 

recurge la simbol ca convenţie de creaţie şi imagine-cheie în construcţia acesteia. Simbolul 

tradiţional capătă noi interpretări, conotaţii dintre cele mai diverse şi neaşteptate. Semiotica 

viereană însumează simboluri-emblemă pentru cultura basarabeană, dar şi pentru universul 

creaţiei, în general. 
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TUDOR ARGHEZI –PĂMÂNTUL ŞI CUVÂNTUL 

 

Alexandru TECUCI, 

Catedra de  Filologie Română 

 

„Pământ al ţării mele şi al meu 

Nu m-ai uitat? E pasul meu. Sunt eu... 

Primeşte-mă, prebunule, în braţe, la hotar. 

Am tras şi eu în tine o brazdă nu degeaba. 

Mă asuprea nevoia, mă-nghesuia graba. 

Am pus altoi-n spin şi mărăcine 

Primeşte-mă, Pământule, cu bine.” 

(Tudor Arghezi) 

Le thème „Tudor Arghezi – la terre et le mot” est actuel même dans nos jours.  La terre 

et le mot ce sont deux symboles, qui attirent l’imagination poétique arghezienne. Un grand  

feu d’âme a brûlé le poète toute sa vie.  La créature entière a  palpité dans un extraordinaire 

amour envers son peuple, sa terre et le mot.  La terre nous nourrit et le mot nous encourage 

pour surmonter les difficultés. 

Dans cet articole an analyse minutieusement le problème de la terre, lequel a attiré 

l’attention des écrivains pendant des siècles.  

On met en évidence de même la place du mot arghezien dans la littérature roumaine. 

Cette idée est documentée par  les opinions des critiques littéraires G. Călinescu, G. 

Ibrăileanu, M. Petroveanu, O. Crohmălniceanu, T. Vianu etc. 

On a commenté par détails les cycles de vers „Les mots adéquats”, „1907”, „Floris de 

maisi”, „Chansons à bouche fermée”, „Des mărţişiori”, „Horé” etc. Le style arghézien et le 

mot c’est une preuve d’un grand talent. 

 

Pământul şi cuvântul sunt două simboluri puse sub semnul focului şi al imaginaţiei în 

creaţia lui Tudor Arghezi. Un foc  mare sufletesc îl arde toată viaţa pe poet. Toată făptura lui 

palpită într-o dragoste neţărmuită faţă de neam şi pământ. Pământul ne hrăneşte pe noi, pe 

toţi, iar cuvântul  ne ţine fiinţa să nu ne pierdem la grele încercări. Pământul ni l-au lăsat 

zestre strămoşii, dar cuvântul ni l-a cântat  mama lângă leagăn să ne mângâie pruncia. Ce 

poate să fie  mai drag şi mai scump pe lumea asta decât aceste două slove, vorba poetului, 

lăsate moştenire în „Testamentul” său: 

„Slova de şi slova făurită 

Împerechiate-n carte se mărită, 

Ca fierul cald îmbrăţişiat în cleşte?” [1]. 

Problema pământului, chestiunea‚ ţărănească din România are rădăcini  adânci în 

străfundul veacurilor. Ţăranul se  chema la început colonus-qui teram colit, adică agricultor 

care prelucra  pământul, plugar. Însuşi numirea de ţăran  provine de la cuvântul latin terra –  

ceea ce înseamnă pământ, ţară.  Noi românii „de la Rîm ne tragem” vorba cronicarului 

Grigore Ureche. Ţăranul roman a avut o dragoste neţărmuită de pământul şi de munca 

agricolă. Gheorghe I. Ciorogaru spune: „Imperiul Roman a fost un stat şi o ţară de ţărani. Nici 

un popor din antichitate, afară poate de cel egiptean, n-a realizat atît de desăvârşit tipul 

statului agrar, n-a avut sufletul mai pătruns de dragul pământului şi al muncii agricole, ca cel 

roman.”  [2]. 

Păstrând tradiţia strămoşilor ţăranul român are  aceeaşi dragoste de pământ şi de muncă. 

Scriitorul  L. Rebreanu, în „Laudă, ţăranului român”, discurs rostit la 29 mai 1940 în şedinţa 

publică solemnă a Academiei  Române sublinia dragostea ţăranului român faţă de pământ în 

felul următor: „De aceea pământul e însuşi rostul lui de a fi. Pământul nostru are un glas pe 

care ţăranul îl aude şi-l înţelege. E sfântul pământ inspirator  care ne-a modelat trupul şi 

sufletul, care soarele şi apele, şi munţii, şesurile lui ne-a dăruit toate calităţile şi defectele cu 
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care ne prezentăm azi în lume. Pământul  acesta parcă nici nu poate produce decât numai 

români.” [3]. 

Chestiunea ţărănească, în care se cuprinde întrebarea agrară, problema pământului, a 

libertăţii, a dreptăţii, cât şi revoltele ţărăneşti prin culminarea din martie 1907 s-au reflectat 

puternic în literatura artistică. Literatura  e însuşi viaţa poporului. Iată de ce artiştii cuvântului 

M. Eminescu, I. Creangă, I. L. Caragiale, G. Coşbuc, Al. Vlahuţă, I. Slavici, O. Goga, L. 

Rebreanu, M. Sadoveanu, Cezar Petrescu, Camil Petrescu, C. Stere, A . Mateevici, T. Arghezi 

şi alţii îşi moaie pana scriitoricească în realitatea pământului românesc şi dau opere de mare 

valoare.  

Luând exemplu de la scriitorii clasici, cot la cot cu mulţi din scriitorii contemporani 

Arghezi porneşte pe frontul literar. În jurnal literar  „Tudor Arghezi” din anul 1939 G. 

Călinescu scria:  „Poetul a debutat în anul 1904 la o revistă total  necunoscută „Linia 

dreaptă”, a continuat apoi  în 1910  la  „Viaţa socială” [4]. 

Apoi poetul  tace multă  vreme, iar după primul război mondial începe  a publica prin 

reviste şi ziare poezii şi tablete publicistice pătrunse de duhuri contrare. Evenimentele 

răscoalei ţărăneşti de la 1907 au influenţat  puternic creaţia argheziana şi în anul 1957 scrie 

peisajele sale. Criticul literar Mihail Petroveanu caută să găsească locul cuvântului arghezian 

în literatura română. El îl compară cu doi scriitori mari  din literatura noastră, dându-i o 

definiţie din cele mai  frumoase zicând: „Dacă  pentru G. Călinescu, Eminescu  „nu s-a 

născut, ci a ieşit din ape ca Luceafărul”,  atunci Sadoveanu nu s-a născut nici când, fiind etern 

ca poporul, iar Tudor Arghezi s-a iscat din împreunarea  unor duhuri contrare”[5]. 

Aceste „duhuri contrare” se zbat  în toată poezia argheziană.  De la „Cuvinte potrivite”, 

continuând cu „Flori de mucegai” trecând prin vârtejul lui „1907”, poposind la „Cântarea 

Omului” osteneşte asupra cuvântului, „schimbând, sapa-n condei şi brazda-n călimara”, tot 

între „duhuri contrare” spre a găsi adevărul, dreptatea şi frumosul vieţii. Autorul 

„Testamentului”  a fost proclamat un nou Eminescu. Aceasta o stârnit  nedumerire între 

criticii literari, care susţineau,  că un nou Eminescu nu va mai fi în vecii vecilor. Un oarecare 

Ion Brăteanu riposta, că poezia argheziană nu „vorbeşte inimii”. 

Această întrebare trebuie să o lămurim. O spunem chiar de la început, că Tudor Arghezi 

e poet mare,  e un talent. Însuşi criticul literar G. Ibrăileanu l-a pus în rând cu Eminescu şi 

Coşbuc. Ba a mai adăugat în notiţele sale, că lui M. Eminescu i-ar fi plăcut poezia  

argheziană. 

Critica literară progresivă a preţuit just pietrele scumpe îndătinite în „Cuvinte potrivite”, 

unde poetul îşi spune crezul poetic: 

„Aşeaz-o cu credinţă căpătâi, 

Ea e  hrisovul vostru cel dintâi, 

Al robilor cu saricile, pline 

De oseminte vărsate-n mine” [6]. 

Poetul îşi dedică cartea sa robilor din câmpuri, aroma pământului reavan, mizează 

brazdei noi, bătrânii lui adună „sudoarea muncii sutelor de ani”. El din zdrenţe va face 

„muguri şi coroane”, durerea întregului popor român va „grămădi-o pe-o singură vioară”. 

Vioara e  instrumentul, care îi spune românului amarul şi bucuria. Apariţia lui  Tudor Arghezi 

în literatura română a fost un fenomen literar rar. Clarificarea şi precizarea raporturilor 

Eminescu-Arghezi au fost făcute în mod  ştiinţific de G. Călinescu limpede şi convingător: 

„Dacă prin poet mare se înţelege  autor de multe şi profunde poezii, atunci fără îndoială că 

până acum cel mai apropiat de Eminescu prin cantitate calitativă este Tudor Arghezi, care 

face mai multă  funingină decât Eminescu spre a scoate un diamant,  dar scoate din cuptorul 

său mai multe cristale decât  contemporanii săi tot atât de funinginoşi” [7]. 

În  aşa fel întrebarea este Arghezi poet mare sau nu, are răspuns pozitiv. Poetul a creat 

imagini  artistice despre contradicţiile societăţii, a fost profund ideinic, a exprimat  simbolic 

spiritul vremii şi duhul poporului. Prin aceste  trăsături specifice poezia argheziană se  ridică 

la înălţimea  celei eminesciene. Acelaş critic literar în jurnalul său din anul 1939 zice: 
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„Profunditatea poeziei argheziene constă  în aceea, că odată deschisă  o uşă, zece porţi se dau 

la  o parte zgomotos şi simultan peste ameţitoare perspective” [8]. 

Neliniştele şi căutările afirmate în creaţia lui  Tudor Arghezi sunt zbuciumările 

poporului român de-a lungul  secolelor. Mizeria socială, decăderea morală, ignoranţa,  legile 

mincinoase, nedreptatea – toate acestea nemulţumeau şi revoltau sufletul cinstit al poetului. El 

întră în  luptă cu aceste necazuri ale omului şi publică în  „viaţa socială o astfel de rugă 

răzvrătitoare”: 

„Să-mi fie verbul limbă 

De flăcări ce  distrug, 

 Trecând ca şerpii când se plimbă; 

Cuvântul meu să fie plug. 

Tu, faţa solului o schimbă,  

Lăsând în urma lui belşug. 

O! Dă-mi puterea să scufund 

 O lume vagă, lâncezândă. 

Şi să ţâşnească-apoi, din fund. 

O alta limpede şi blândă” [9]. 

Năzuinţa poetului e către o lume nouă. În acest  caz idealul lui este să creieze o lume 

„limpede şi  blândă”. Poetul doreşte să spargă întunericul prin  învingerea a tot ce e vechi: 

„Mă scald în gheaţă  şi mă culc în stei, 

Unde dă beznă eu frământ scântei, 

Unde-i tăcere scutur cătuşa. 

Dobor cu lanţurile uşa. 

Când mă găsesc în pisc  

Primejdia o caut şi o isc, 

Mi-aleg poetica strâmtă, ca să trec 

Ducând în cârcă muntele întreg” [10]. 

Un loc important în opera lui Tudor Arghezi îl ocupă blestemele. Ele sunt o continuare 

din scriitorii clasici: D. Bolintineanu, V. Alecsandri şi M. Eminescu. Poetul este  inspirat din 

„Muhnea şi baba” de D. Bolintineanu, din  „Gruie-Sânger” de V. Alecsandri, din  

„Rugăciunea unui dac” de  M. Eminescu. Blestemele de fapt au o tradiţie în literatura  română 

pornită încă de la cronicari. În ele se presimte  o răzbunare pentru nedreptate, se simte 

legătura dintre  cuvânt şi oamenii pământului românesc. Iată cum dezvăluie  simbolic această 

imagine poetul: 

„Prin undele holdei şi câmpi de cucută, 

Fugarii-au  ajuns în pustie 

La ceasul când  luna-n zăbranice, mută, 

Intra ca un taur cu cornu-n stihie, 

Şi gândul meu, gândul acestora-l ştie” [11]. 

Blestemele rostite de Tudor Arghezi sunt cauzate de o  adâncă şi îndelungată suferinţă. 

Ele discompun viaţa  străină poporului ca în chimie. „Cadavrul spoit cu unsoare”  este 

portetizat de poet în felul următor: 

„Pe tine, cadavru spoit cu unsoare, 

Te blestem să te-mpuţi  pe picioare, 

 Să-ţi crească măduva, bogată şi largă, 

Umflată-n sofale, mutată pe targă. 

Să nu se cunoască de frunte piciorul  

Rotund ca dovleacul, gingaş ca ulciorul. 

Oriunde cu zgârcuri ghiceşti mădulare,  

 Să simţi că te arde puţin fiecare. 

Un ochi să se strângă şi să se sugrume 

Clipind de-amăruntu-l, întors către lume, 
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Celalt să-ţi rămâie holbat şi deschis 

Şi rece-mpietrit ca-ntr-un vis” [12]. 

Protestul lui Arghezi e deschis şi combativ. El izbucneşte  din inima omului, care 

năzuind către o lume senină, dezvăluie răul, pe care-l observă în societate şi se stăruie să-l 

înlăture din calea vieţii. Legătura cuvântului cu pământul  o face poetul prin semănătorii  ce 

cresc pâinea. Pâinea  ce nutreşte trude şi visurile ce răsar din pământ.  Cântând melodios şi 

jalnic în poezia „Plugule” poetul  întreabă:  

„Cine-a purces în ploaie şi furtuni 

Şi a brăzdat în negură şi zloată 

Şesul blajin şi gras, întâiaşi dată, 

Cu blesteme, nădejdi şi rugăciuni” [13]. 

La această întrebare va răspunde fiecare din cititori scurt şi hotărât –ţăranul. Plugul e 

unealta, pe care  ştie a o mânui numai el. Cu ajutorul plugului  agricultorul şi-a schimbat 

osânda în bucurie. 

Anul 1907 e de o cotitură radicală în istoria României.  În martie 1907 are loc răscoala 

ţărănească, care cerea  pământ. Tudor Arghezi o numeşte „o revoluţie strict naţională” [14]. 

Tema  ciclului istoric „1907” se începe cu o amintire  telegrafică: 

„În anii nouă sute şapte, 

Ca din senin, în marte, într-o noapte 

S-a ridicat spre cer din Hodivoaia, 

Şi din Flămânzi, şi Stănileşti, văpaia” [15]. 

Precizând punctele, unde s-a aprins văpaia poetul foloseşte toate sursele şi formele de 

iluminaţie: lumânare, făclie,  opaeţ, sveşnic, mugure de foc, care erau în întrebuinţarea zilnică 

la acel moment crucial pentru pământul românesc. De atâta imaginea argheziană devine mai 

expresivă, mai clară  pentru cititor. „Văpaia s-a-ntins de-a latul ţării, ca la un Paşte şi o 

Înviere”. „Mugurile de foc” s-a altoit pe tulpina planetelor agricole şi s-a prefăcut în „văpaia 

grânelor” despre care poetul zice: 

„Aşa din sat în sat, se-ntinse 

Văpaia grânelor aprinse, 

Că flacăra-ncepea să joace 

De-a rândul pe pătule şi conace” [16]. 

Flăcările, care cuprinse ţara, prevesteau mai mult „o slujbă de înmormântare” decât „o 

sărbătoare”, care trebuia să fie  după obicei. Ideea născută e frământată timp îndelungat de 

firea răbdătoare argheziană. Pe această cale s-a plămădit  şi ciclul de versuri „1907”. Viziunea 

poetică prezintă evenimentele istorice de la 1907 cu claritate aproape ştiinţifică, în mod  

panfletar. Aceasta e continuitatea din „Cimitirul Buna  Vestire”, unde un personaj istorisea 

moartea unui boier,  ce a avut loc în 1907: „Şi l-au omorât, trăgându-l,  rupându-l, turtindu-l, 

cocoloşindu-l şi călcând şi pe el  până s-a făcut noroi roşu şi n-a  mai rămas din el nimic  

deasupra şoselei peste praf. Boierul  zănog intrase în lut ca o pată de cerneală de la primărie, 

într-o hârtie  sugătoare. Rămânea din el numai o murdărie neagră întinsă  pe şosea” [17]. 

Această poveste înfricoşetoare coincide cu multe imagini din ciclul de versuri „1907”. Forţa 

mulţimii e groaznică şi de neînvins. Izvoarele răzbunării sunt adânc trăite pe tăcute de poetul 

T. Arghezi. Aceasta e „răzbunarea  durerii de veciii întregi”. 

Academicianul G. Călinescu caracterizează ciclul 1907 în felul următor: „De fapt Tudor 

Arghezi în poezia sa  cea mai caracteristică şi în special în versurile despre 1907, este un autor 

de comedii umane, un pictor vehement al diformaţiilor omeneşti, fizice şi morale, un Victor 

Hugo al nostru, făcând sinteza între modurile Dante şi Shakespeare” [18]. 

Tudor Arghezi şi cuvântul. El îşi abordează imaginile artistice printr-o muncă migăloasă 

poetică. Limbajul lui  poetic e însuşit din limba veche şi înţeleaptă, din limba vie a poporului, 

din  doine ori din scripturi colbuite, din vorba aspră a plugarului  ori din cea a orăşanului, din 

pravili străvechi, din terminologia ştiinţei şi a filozofiei el face „Cuvinte potrivite”. Poetul 

Mihai Beniuc în articolul „Despre arta lui Tudor Arghezi” spune: „Cuvântul lui Tudor 
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Arghezi poate deveni peniţa care  desenează fin aripa unui fluture, dar şi făclia care  

incendiază o pădure: poate fi cuibul  de borangic în care  dormitează un sân de fecioară, dar şi 

săcurea gata să  izbească o frunte nelegiută, poate fi un crin, dar şi o  spadă; boare miresmată 

de primăvară, dar şi furtună nimicitoare; şoaptă de dragoste, dar şi un blestem  

înspăimântător; poate fi un ac de cusut broboadă de mireasă, dar şi o lopată de săpat un 

mormânt; poate fi  steaua care cade ori creanga ce se ridică spre soare;  poate fi şi este cea mai 

neaşteptată haină croită şi  ajustată cu măiestrie pe trupul faptelor”[19]. 

Acestea sunt  însâilările mele pe tema „Tudor Arghezi – pământul şi cuvântul”. Citeşte-

le, te rog, dragă cititorule,  şi dacă nu-ţi vin la socoteală, voi zice şi eu ca  Ion Creangă, „ia 

pana şi dă tu alta ceva mai bun la iveală, căci eu atâta m-am priceput şi atâta am făcut”. 
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VALORIFICAREA  STILULUI  EPISTOLAR  ÎN  PROZA LUI  

 CONSTANTIN NEGRUZZI  

 

   Snejana POŞTARU, 

  Catedra de  Filologie Română 

 

Constantin Negruzzi est l’un des plus célèbres  écrivains roumains du XIX
e
 siècles, son 

oeuvre littéraire reflète les aspects les plus importants d’une époque marquée par des 

troubles sociaux, politiques et culturels de l’espace roumain. Il a un grand apport pour la 

littérature roumaine car, grace àses oeuvres il a contribué à la formation des espèces 

littéraires,  a abordé les thèmes et les motifs romantiques  dans la création du personnage 

littéraire. Si on parle de la création des espèces littéraires, alors c’est  à lui qui appartient la  

lettre  littéraire. Sa correspondence, adressée à un ami  imaginaire, est une chronique de son 

temps,  une fresque qui comporte des informations sur  les hommes, les faits et les moeurs de 

la société à laquelle il appartient. 

Les „Lettres” de Constantin Negruzzi contiennent  une multitude étérogène de choses 

qui concernent l’histoire littéraire, dâautres étant de vraies études de sociologie humaine, 

représentant un recueil important de documents historiques, littéraires et  culturels de cette 

époque. Les lettres se distinguent par l’élégance, la clarté du style et l’énergie, par l’esprit 

d’observation et la profondeur de la pensée. Par sa création, Constantin Negruzzi réalise 

dans la littérature roumaine un progrès incontestable,  étant le précurseur de l’essai 

littéraire. 

 

Constantin Negruzzi are în literatura noastră un loc deosebit ca valoare şi specific. 

Personalitatea lui este este normal integrată momentului 1848, care a însemnat unul din  

valurile romantice esenţiale ce au determinat dimensiunea adevăratei emancipări naţionale, 

inclusiv în domeniul literar. 

Aproape toate scrierile, Constantin Negruzzi şi le-a putut aduna într-o singură carte - 

Păcatele tinereţelor - vreo 300 de  pagini, în care, alături de nuvele (Zoe, O alergare de cai 

etc.), de fragmentele istorice (Aprodul Purice), de corespondenţă (ciclul Negru pe alb. 

Scrisori la un prieten), pune poeziile (ciclul Neghina şi pălămida) şi cele două  piese de teatru 

(Cârlanii şi Muza de la  Burdujeni). Nu este, probabil, după standardele de azi, foarte mult 

sau suficient pentru a te face remarcat, dar, în ceea ce a reuşit să scrie, izbuteşte să răsfrângă 

spiritul integral al momentului 1840, să surprindă şi să conserve imaginea lumii din care chiar 

el face parte.   

Sunt şi alţi mari scriitori în literatura română cu opera cam de aceeaşi întindere (un Ion 

Ghica, un Ion  Creangă), dar aceştia, aşa cum susţine Gabriel Dimisianu, „acţionează oarecum 

închizându-se în formula lor din care au făcut, de bună seamă, o dimensiune, o competenţă 

inconfundabilă a spiritualităţii naţionale”[1]. Criticul observă în continuare că scriitorii  nu 

captează însă, în puţinele lor pagini ca Constantin Negruzzi în ale lui, atâtea deosebite filoane 

literare. Ei nu au reuşit să sintetizeze ca el epoca lor  artistică : în tendinţele şi în temele ei, în 

timpuri şi situaţii umane, precum şi în  procedeele de stil, în influenţele europene pe care le-a 

receptat în elementele de ambianţă socială pe care  le încorporează. Afirmaţia conform căreia  

„epoca literară  1840 este toată în Constantin Negruzzi, contrasă în faptele lui, după cum 

Negruzzi însuşi se află într-o măsură sau alta  în aproape  toţi scriitorii contemporani cu el” 

[1], este valabilă şi astăzi, fiindcă, deşi aparent lejere, uşor de citit şi de receptat, cu o doză 

bonomă de ironie, scrierile negruzziene denotă, de fapt, spiritul elevat al autorului, 

profunzimea observaţiilor, bunul simţ al acestuia şi o enormă grijă pentru cuvântul scris. 

Nu vom recurge aici şi acum la enumerarea tuturor creaţiilor negruzziene, deoarece am 

realizat acest fapt în articolele anterioare ( Interferenţe ale creaţiei lui Constantin Negruzzi cu 

romantismul francez, Forme incipiente ale exprimării eseistice în proza lui Constantin 

Negruzzi ),  dar, cu siguranţă, vom continua să susţinem afirmaţiile conform cărora Constantin 
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Negruzzi este creatorul unei specii noi în literatura română din secolul al XIX-lea – 

scrisoarea / epistola literară. Aproape un sfert de secol (între 1837 şi 1855) el a publicat o 

serie de scrisori în revistele şi gazetele vremii, iar în 1857 le-a reunit sub titlul de Negru pe alb. 

Scrisori la un prieten, incluzându-le în volumul  Păcatele tinereţilor. Adresate unui prieten 

imaginar, corespondenţa lui Negruzzi, după cum afirmă Ion Osadcenco, „este o cronică a vremii 

sale, o frescă cu date privitoare  la oamenii, faptele şi moravurile  societăţii” [2]. 

Studiul nostru reprezintă o încercare de a elucida contribuţia creaţiei lui Constantin 

Negruzzi la valorificarea stilului epistolar în literatura română, de a demonstra că Scrisorile 

constituie nu doar o proză memorialistică şi foiletonistică în formă epistolară, dar şi forme 

incipiente ale exprimării eseistice. Vom începe cu urmărirea evoluţiei epistolei mai întâi ca 

gen literar, iar apoi ca specie literară. Astfel, căutând originea cuvântului, descoperim, că 

termenul provine din cuvântul francez  épistolaire şi desemnează ceea ce are legatură cu 

scrisoarea, cu latinescul epistola, cu corespondenţa prin scrisori sau cu operele compuse în 

formă de scrisori, în proză sau în versuri. Genul epistolar, înglobându-le pe toate acestea, se 

raportează totuşi, în primul rând, la corespondenţa literară, la scrisoarea cultivată ca specie 

literară, mai ales în Franţa secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea. Observăm că opere ca  Les 

provinciales ale lui Blaise Pascal, Lettres persanes ale lui Montesquieu, Nowa Heloiza de 

Jean Jaques Rousseau, Clarissa Harlowe de Samuel Richardson apartin 

 eseului sau romanului, aşa cum  Scrisorile lui Eminescu apartin genului liric, iar  Scrisorile 

lui Ion Ghica -  memorialisticii, aici fiind vorba doar de o simplă convenţie literară.  

Corespondenţa întreţinută de marile personalităţi prezintă o deosebită valoare docu-

mentară, istorică, psihologică, morală şi estetică, constituind piste de cercetare continuă în 

diverse domenii ale culturii universale.  

Epoci întregi din istoria umanităţii, biografii de personalităţi ilustre, de scriitori şi artisti, 

ne sunt mai complet cunoscute din scrisori. Prin faptul de a nu fi destinată publicităţii,  în 

majoritatea cazurilor, scrisoarea apare ca un document psihologic mai autentic, punându-ne în 

legatură nemijlocită cu autorul, căruia îi permite să abordeze, uneori cu non-şalanţă, diferite 

subiecte. Varietatea aspectelor pe care le poate aborda scrisoarea este nelimitată. Antichitatea 

greacă şi latină cunoaşte Scrisorile lui Dionis din Halicarnas, cu vizibile implicaţii de critică 

literară ale lui Seneca, reprezentând materia unui tratat filozofic, şi cele, rămase celebre, ale 

lui Cicero, prin valoarea lor istorică şi literară constituind adevărate modele de naturaleţe, 

vioiciune şi elocinţă. 

În evul mediu, observăm că arta de a compune scrisori oficiale (ars dictandi, ars 

dictaminis) devine obiect de studiu obligatoriu, cu metoda şi regulile precise ale unei 

discipline, ceea ce duce la o convenţionalizare a scrisorii. Epistolierii Evului Mediu şi ai 

Renaşterii (Francesco Petrarca, Erasmus, Nicolaus Olahus, Jean de Montreuil) vor spori 

interesul corespondenţei lor în măsura în care se sustrag tratatelor de retorică şi se abat de la 

regulile dogmatice ale dictamenului.  

În epoca modernă, modelul genului epistolar îl dă Italia secolului al XV-lea, unde îşi ia 

avântul o societate strălucitoare, care cultivă conversaţia galantă. Spiritul acesta trece în 

secolele următoare (al XVII-lea, al XVIII-lea) în Franţa, adevărata patrie a genului epistolar, 

care-l duce la desăvârşire. Stilul oral intră acum pentru prima data în literatură. Scrisoarea 

devine forma literară la modă, încorporând un spirit cum nu se mai întâlnise în istoria 

literaturii. Maeştrii genului epistolar sunt Madamme de Sévigné şi Voltaire, a cărui 

corespondenţă însumează aproape 18000 de scrisori. Secolul al XIX-lea, fără să mai considere 

scrisoarea ca gen, este şi el foarte bogat în corespondenţe literare, deosebit de interesante ca 

documente psihologice şi estetice fiind acelea aparţinând lui Stendhal, John Keats, Prosper 

Mérimée, George Sand, Flaubert, Dostoievski, Cehov. La fel de revelatoare se dovedeşte în 

secolul XX corespondenţa lui Marcel Proust, în care putem regăsi cele mai fine mişcări 

sufleteşti, întotdeauna semnificative pentru destinul unui creator. 

În arealul românesc, corespondenţa apare din alte impulsuri, mai întâi sociale şi 

patriotice, legate de epoca Revoluţiei din 1848 şi a Unirii, apoi ca necesitate de a conversa a 
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unor oameni de lume. Marii epistolieri români (Mihail Kogalniceanu, Vasile Alecsandri, Ion 

Heliade Rădulescu, Constantin Negruzzi) contribuie la înflorirea literaturii moderne şi prin 

corespondenţa lor ce relevă virtuţi literare notabile, dar şi ideologice, de generare şi 

propulsare a ideilor sau a unor judecăţi de valoare care vor genera în epocă şi în mentalităţi 

transformări definitorii.  

Revenind la creaţia epistolară a lui Constantin Negruzzi, considerăm că se impune o 

investigare din unghiuri variate, deoarece ea ne dezvăluie valori complexe. Analizând întreaga 

operă a lui Constantin Negruzzi, observăm că primele trei secţiuni ale creaţiei sale (Amintiri 

din juneţe, Fragmente istorice, Neghină şi pălămidă) au raţiuni clare de ordin tematic, cea de-

a patra însă, reunită sub titlul Negru pe alb. Scrisori la un prieten, se constituie din piese 

deosebite ca gen, tematică şi valenţe stilistice. Într-adevăr, cele 32 de scrisori negruzziene, 

publicate între 1837-1855, se referă la o „multitudine  eterogenă de chestiuni, unele de istorie 

literară (crochiuri despre scriitori, ca Alexandru Donici (Scrisoarea XXXI), filologie – Critică 

(Scrisorile XIV, XV, XVI) sau Slavonisme (Scrisoarea XVII), altele sunt  studii de sociologie 

socială – Un proţes de la  1826 (Scrisoarea XXVII), reportaje – Baile de la Ems –  (Scrisoarea 

XXX) ”[3], toate însă prezentând interes, dacă nu în sfera artei, atunci în imediata ei 

vecinătate, fie că e vorba de istorie, istorie literară  sau în mişcarea de idei a epocii lui.  

Astfel, Liviu Leonte consideră că Scrisorile  sunt „ primele eseuri în literatura română 

[...], disertaţii literare pe teme diverse în care personalitatea scriitorului apare în primul plan. 

Tonul lor este degajat, expunerea cursivă, trecerile de la o idee la alta se fac fără ceremonie, 

încheierea aduce mai întotdeauna o vorbă de duh [...]. În centru stă scriitorul, care notează 

impresii, schiţează personaje sau portrete, se pronunţă în probleme de istorie sau de limbă. În 

celelalte producţii se simte supunerea la nişte norme [...]. În  Negru pe alb, norma literară 

dispare, scriitorul, faţă de propria lucrare, este liber, îl putem cunoaşte pe omul moral şi social 

Negruzzi, în toată complexitatea, cu gândurile şi, de ce nu, contradicţiile sale ”[4]. 

Considerăm că aceste afirmaţii reprezintă reperele unei viziuni de perspectivă, fiindcă 

Scrisorile, deşi restrânse ca dimensiuni, concentrează în ele judecăţi de valoare ce relevă un 

autor versat, stăpân pe mijloacele sale de expresie, fapt demonstrat de măiestria cu care 

scriitorul revigorează cuvinte vechi din textele cronicarilor sau apelează la cuvinte noi 

capabile să comunice nuanţe până atunci necunoscute. 

Scrisorile numără, aşa cum afirmă Manolescu, câteva dintre cele mai originale pagini 

din literatura noastră romantică.  Preţuite aproape unanim, definirea genului lor a rămas până 

azi nedeterminată. Cea mai exactă caracterizare, după cum susţine în continuare Nicolae 

Manolescu, ar fi cea a lui Lovinescu : „Ce sânt aceste scrisori ? Prilej de a putea vorbi de 

orice, de impresii de drum, de lucruri mai serioase, de probleme actuale, de nimicurile vieţii 

mai libere, de adevărată causerie, cu un oarecare aer de nepăsare, de diletantism, fugind de 

orice argumentaţie mai strânsă şi de tot ce ar putea părea pedantism. Negruzzi e cel dintâi  

foiletonist al nostru” [5]. Într-adevăr, Negruzzi a dat în aceste proze virtuţi artistice unui gen : 

acela publicistic, aici având prilejul de a se simţi liber de rigoarea scrisului cizelat şi a ne oferi 

elementele unui portet moral şi posibilitatea unei mai buni cunoaşteri a omului Negruzzi.  

 Observăm că şi Gheorghe Crăciun consideră că: „Negruzzi contrapune epicului 

propriu-zis (nuvelă, povestire, poveste, evocare memorialistică) din primele două părţi, un 

discurs de factură jurnalistă şi eseistică, de o mare libertate a scriiturii, ciclul Negru pe alb. 

Scrisori la un prieten ”[6], remarcând faptul că prin acest ciclu autorul pune pe picior de 

egalitate literatura înaltă, canonică (poemul, poezia lirică, nuvela) şi genul minor al 

publicisticii.  

Dumitru Micu, în  Istoria literaturii române, afirmă: „În majoritatea lor  Scrisorile  sunt 

scurte eseuri graţioase, modele de umor intelectual, causerii elegante, de speţa scrisorilor lui 

Ghica şi a diavagaţiilor odobesciene din Pseudokynegetikos. Tonul colocvial, degajat, 

scăpărând de inteligenţă [...], conferă celor treizeci şi două de piese cu o tematică destul de 

eteroclită, o cuceritoare unitate”[7], ceea ce ne permite şi nouă să susţinem că Constantin  
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Negruzzi realizează în Scrisori nu doar proză memorialistică şi foiletonistică în formă 

epistolară, dar şi forme incipiente ale exprimării eseistice. 

Spre deosebire de Dumitru Micu, Ion Osadcenco a încadrat  Scrisorile negruzziene în 

categoria scrierilor realiste, afirmând că „o parte din scrisori, Reţetă (Scrisoarea II), Fiziologia 

provinţialului (Scrisoarea IX), Pentru ce ţiganii nu sunt români (Scrisoarea VIII), Istoria unei 

plăcinte (Scrisoarea XXII), Un proţes de la 1826 (Scrisoarea XXVII) etc., sunt adevărate  

scrisori literare, cu un pronunţat caracter realist ”[2], considerând că Negruzzi, în Fiziologia 

provinţialului (Scrisoarea IX), de pildă, valorifică genul mult cultivat  în perioadă, atât în 

literatura română, cât şi în cea europeană - fiziologia (fiziologia literară, având originea 

identificată în Franţa anilor 1830-1850, se bazează pe metoda ştiinţifică a observaţiei şi pune 

în relaţie înfăţişarea individului, în special trăsăturile feţei, cu elementele de comportament, 

psihologie şi mediu social). 

Traducerea şi circulaţia masivă a fiziologilor din literatura franceză a contribuit, într-

adevăr, alături de factorii interni specifici realităţii româneşti din perioada anterioară 

momentului 1848, la încetăţenirea  rapidă a genului la noi, fiind denumită, până la forma 

finală, în mai multe feluri: caracter, figură, icoană,  portret, tablou, caricatură, articol etc. 

Acest fapt a permis considerarea fiziologiilor lui Constantin Negruzzi mult timp drept scrieri 

realiste, cu atât mai mult, cu cât mărturisea el însuşi  în Provinţialul (1840), care abia în 

volumul din 1857, Păcatele tinereţelor, primeşte subtitlul de fiziologie, că „ar fi păcat  a 

rămâne nezugrăvit un portret atât  de caracteristic”[8]. Observăm că autorul excelează în 

aplicarea unui umor fin. De exemplu, în Fiziologia provinţialului este satirizat, cu măiestrie,  

boierul ţinutaş, un om mărginit, egoist  şi înfumurat, care tinde să ajungă la „înălţimea” celor 

mari din „capitalie” şi în această situaţie este şi mai ridicol. Constantin Negruzzi foloseşte în 

descrierea  „portretului” toate modalităţile fiziologiei, procedând cu atenţie la sublinierea  

generalului. Maniera descrierii  şi a comentariului dovedeşte cunoaşterea tehnicii caricaturii. 

Detaliile prin care se face  caracterizarea permit incursiuni în  trecutul personajului, dovadă a 

unei  fine observări şi penetrante intuiţii : „cum a sosit în capitală...prin toate lojele teatrului” 

[8]. Depistăm tangenţe ale scrisului negruzzian cu cel francez: asociaţiile tipizate de cuvinte 

ca „faţă  înflorită”, „musteţi răsucite”, „miloasă mumă”, cuplul de adjective adverbe „ gros şi 

gras”,  este foarte răspândit şi în  limba franceză, de unde împrumută şi locuţiunea 

substantivată „un  nu ştiu ce  (je ne sais quoi)”[8]. 

Provincialul este un tip ce reprezintă o anumită categorie socială cu moravuri  specifice, 

pe care autorul le identifică cu facilitate. Scriitorul însă nu s-a limitat în descrierea 

provincialului doar la aspectul fiziologic, cum ar părea la prima vedere, dar a pătruns adânc în 

psihologia lui, în realitatea lui internă, anticipând atât acuitatea psihologică a lui Ion Luca 

Caragiale, cât şi satira acestuia. 

Scrisoarea dată  (Fiziologia provinţialului) a avut un mare efect  în literatura epocii. 

Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo se arată preocupaţi şi ei de fiziologia 

boierilor provinciali. 

Constantin Negruzzi biciueşte cu o ironie muşcătoare moravurile practicate de boierime. 

De exemplu, în  Istoria unei plăcinte (Scrisoarea XXVII) este descris obiceiul urât de a da 

mită ( de a aduce poclon) domnitorului, cu scopul de a obţine un rang înalt. Un boier, aflând 

că domnitorul este un mare iubitor de plăcinte, îi dăruieşte acestuia „o plăcintă pântecoasă cu 

o ghirlandă de gugoşele, împărăteasa plăcintelor, cap d-operă în gastronomie”[8]. Povestirea 

are un ton hazliu şi este  plină de umor. Domnitorul fanariot e caracterizat doar  prin  câteva 

cuvinte: „...era un mare mâncău de plăcinte. Caimac, gugoaşe, alivenci, iaurt, seralii, 

baclavale, plăcinte, învârtite ş.c.l. se îngropau în stomahul lui ca într-un abis fără fund” [8], 

care reuşesc însă să evidenţieze cu prisosinţă lăcomia personajului dat. Astfel, chiar dacă nu a 

înmânat încă poclonul domnitorului, boierul este convins de reuşita sa: „vezi  plăcinta asta? 

Din pântecele ei a să iase vornicia mea” [8]. Într-adevăr, drept răspală, el este  îmbrăcat în 

„caftan de vornic mare”. Faptul nu rămâne fără urmări, căci la sfârşitul scrisorii autorul  
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evidenţiază atitudinea poporului care, „grămădit la poartă”, cântă şi batjocoreşte boierul  

căftănit: „Cu iaurt, cu gugoşele, Te făcuşi voinic, mişele! ” [8].  

Scrisorile lui Negruzzi, cunoscute sub  titlul de Critică (Scrisorile XIV, XV, XVI, 

XVII), sunt consacrate în special problemelor  de limbă. Ele  cuprind observaţii interesante cu 

privire la lexicul, ortografia şi dezvoltarea limbii literare. În problema îmbogăţirii limbii 

Negruzzi susţine judecăţi de perspectivă. Astfel, în Scrisoarea XIV, Negruzzi susţine că limba 

vie a poporului  şi literatura veche sunt două surse principale  de alimentare a limbii literare: 

„Dacă  limba ar fi  rămas precum se vede în cărţile vechi şi se aude în gura  poporului, şi vrun 

om înzestrat c-o ştiinţă sistematică a limbilor rude, s-ar fi apucat a o aduna şi a o aşeza 

precum cer timpul şi originea  ei, negreşit că am fi scăpat de toate  aceste pleonasme, fiorituri 

şi cacofonii ”[8].  

Nu putem să nu menţionăm filonul folcloric al  Scrisorilor, valorificat de către scriitor  

în  Pâcală şi Tândală (Scrisoarea XII), care  conţine o suită de proverbe şi zicători, legate 

printr-o tehnică subtilă, care-ţi stârneşte mai întâi râsul şi apoi te face să cazi pe gânduri: „Şezi 

strâmb, şi grăieşte drept. Nu băga mâna unde nu-ţi fierbe oala, nici nu căuta cai morţi să le iei 

potcoavele, căci pentru behehe vei prăpădi şi pe mihoho. Bate fierul păn-e cald, şi fă tot lucrul 

la vremea lui [...]. Nu te vârî în judecăţi. În ţara orbilor, cel c-un ochi e împărat. Cel mai tare e 

şi mai mare, şi dreptul umblă cu capul spart [...]. Nu da cu împrumut ca să nu-ţi faci 

duşmani.[...]. Nu te amesteca în intrigi. Nici pe dracul să-l vezi, nici cruce să-ţi faci [...]. Nu te 

necăji pe soartă. Norocul cine-l ştie? Fă-mă proroc să te fac bogat” etc. [8]. 

Creaţiile epistolare negruzziene constituie, la prima vedere, un conglomerat de scrieri 

separate, cu subiecte diferite, dar, cum deseori se întâmplă, aparenţele înşeală. În cazul  

Scrisorilor lui Negruzzi  esenţa se regăseşte anume în diversitate, ea reflectând personalitatea 

extrem de complexă a scriitorului. Ciclul  Negru pe alb. Scrisori la un prieten constituie o 

colecţie valoroasă de documente istorice, literare şi culturale ale epocii scriitorului. Astfel, 

când ne referim la valoarea de anticipaţie a operei lui Negruzzi, susţinem cu certitudine că 

Scrisorile, în totalitatea lor, reprezintă cea mai incontestabilă contribuţie la acederea unui gen 

cu multiple posibilităţi de expresie în literatura română. 
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Cuvântul „propagandă” provine din denumirea Congregaţiei pentru Propagarea 

Credinţei (Congregatio de Propaganda Fide), o organizaţie a cardinalilor romano-catolici, 

fondată în 1622
1
. Confruntată cu trei provocări majore – existenţa unei presiuni islamice în 

sud-estul european, proaspăt izbucnitul Război de 30 de ani (1618-1648) ca expresie a 

succesului Reformei protestante şi, nu în ultimul rând, necesitatea misionariatului pe 

continentul american, descoperit de Columb cu 130 de ani în urmă, dominat încă de religiile 

considerate păgâne – Biserica Romano-Catolică înfiinţează o instituţie al cărei rol vizează 

tocmai coordonarea acţiunilor în vederea unei mai bune răspândiri (propagări) a dogmei 

catolice. Urcat în scaunul pontifical la 67 de ani, Alessandro Lodovisi – papa Grigore al XV-

lea – emite, la 22 iunie 1622, bula papală  ” Inscrutabili divinae”, care instituţionalizează 

Congregaţia
2
.  

Propaganda cunoaşte mai multe definiţii. Jack Plano şi Milton Greenberg consideră 

propaganda ca fiind „comunicarea al cărei scop este să influenţeze gândirea, emoţiile şi 

acţiunile unui grup prin selectarea şi manipularea atentă a informaţiilor”
3
. Michael Balfour 

crede că propaganda este „arta convingerii oamenilor să treacă la concluzii fără a mai 

examina realitatea problemei”
4
. Anthony Pratkanis şi Elliot Aronson definesc propaganda ca 

fiind  „comunicarea unui punct de vedere, cu scopul de a determina subiectul căruia i se 

adresează  comunicarea să accepte de bună voie acest punct de vedere ca şi cum ar fi al lui 

însuşi”
5
. Lindley Fraser identifică propaganda ca fiind „inducerea comportamentului dorit 

unui grup, folosind doar mijloace comunicaţionale”
6
, în timp ce Enciclopedia Britanica o 

consideră „efortul sistematic de a manipula credinţele, atitudinile sau acţiunile altor persoane 

prin intermediul diverselor simboluri”
7
. Garth Jowettşi Victoria O’Donnell caracterizează 

propaganda ca fiind „planul minuţios şi predeterminat de a comunica ceva unui public pe baza 

manipulării unor simboluri, în vederea îndeplinirii unui obiectiv”
8
.  

Într-o viziune exhaustiva, propaganda politică  poate fi definită ca o  răspândire de 

opinii ideologice şi politice în public, în scopul formării de atitudini, valori, credinţe, emoţii, 

influenţării comportamentului uman şi a societăţii. În statele cu regimuri totalitare propaganda 

reprezintă o gamă de procedee menite a răspândi anumite idei şi opinii, folosind minciuna cu 

scopul final de a determina masele sa accepte şi sa-şi însuşească voluntar un punct de vedere 

impus, ca pe o convingere personală
9
. 
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În timpul regimului totalitar propaganda are câteva funcţii. Prima şi principala funcţie a 

ideologiei totalitare o constituie legitimarea regimului respectiv. Propaganda trebuie să 

argumenteze permanent dreptul partidului şi a conducătorului la putere, să glorifice trecutul 

eroic al partidului şi să prezinte perspective luminoase ale „Veacului de aur” spre care 

partidul şi conducătorul conduc societatea. 

Sunt propagate şi legile (istorice şi biologice) în virtutea cărora orânduirea socială 

respectivă a fost întemeiată în rezultatul acţiunii necesităţii istorice. În cazul comunismului 

este propagată inevitabilitatea victoriei proletariatului asupra burgheziei în cadrul luptei de 

clasă şi inevitabilitatea  venirii societăţii socialiste. Regimul comunist, a apărut, prin urmare, 

în virtutea necesităţii istorice şi exprimă voinţa istoriei, lichidând „clasele exploatatoare”   în 

numele venirii societăţii perfecte. 

A doua funcţie a propagandei o constituie mobilizarea maselor în vederea realizării 

sarcinilor puse de regim. Regimul totalitar tinde să menţină masele într-o stare de mobilizare 

socială permanentă, deoarece cum numai se slăbeşte încordarea, în societate poate apărea 

problema libertăţii politice. De aceea propaganda totalitară trebuie să întreţină şi să dirijeze 

permanent activitatea maselor (identificând noi duşmani, pregătind societatea de război, 

organizând diverse campanii, de cele mai multe ori menite să realizeze proiecte economice 

grandioase etc.). Mobilizarea maselor se efectuează de sus, prin constrângere şi manipulare 

ideologică. 

Funcţia a treia a propagandei totalitare poate fi apreciată ca funcţie a „amnesteziei 

morale”. Pentru a transforma omul, educat în spiritul moralei creştine, într-o unealtă docilă a 

totalitarismului, pentru îndeplinirea planurilor (deseori criminale) acestuia, este necesar un alt 

set de principii morale, noi porunci
10

. 

Ideologia totalitară utilizează în scopul propagandei toate mijloacele posibile: presa, 

radioul, cinematograful, literatura, arta. Îndoctrinarea este efectuată în învăţământ, unde nu 

există deosebire între învăţare şi propagandă, în organizaţiile oficiale. Caracterul totalitar al 

propagandei este asigurat de monopolul controlului partidului asupra mass media, prin 

unificarea organizaţiilor de masă şi prin sistemul de învăţământ. Activitatea propagandistică 

este dirijată şi coordonată de instituţia unică. În URSS aceasta era Departamentul pentru 

Propagandă şi Agitaţie al CC al PCUS.     

Tot spaţiul semantic al propagandei sovietice este marcat de două metafore 

fundamentale - „construirea societăţii noi” şi „front”. Ambele sensuri formează un complex 

semantic unitar: construirea societăţii socialiste se desfăşoară în condiţii extremale ale 

războiului deschis sau secret împotriva duşmanilor de clasă interni şi/sau externi. Acei care 

construiesc societatea socialistă se află într-un asediu duşmănos permanent. „Duşmanul” 

devine un atribut inevitabil al evoluţiei societăţilor totalitare.  Deşi „duşmanii” se schimbau, 

principiul persista. În perioada iniţială a puterii sovietice această schemă era constituită de 

războiul „de clasă” şi războiul civil. A urmat „Marele război pentru apărarea Patriei” care a 

dominat cu simbolistica victoriei, a  ripostei şi sacrificiilor, succedată de opoziţia celor două 

sisteme  sociale mondiale şi a două superputeri. 

Acestor perioade le corespundeau istoria oficială a puterii - Istoria partidului (Istoria 

P.C.(b) din Toată Uniunea – Istoria P.C.U.S.) care era prezentată ca un lanţ de victorii în 

evoluţia U.R.S.S., mai ales victorii în domeniul economic (industrializarea, colectivizarea, 

marele şantiere ale comunismului), acestea fiind mai degrabă rezultatul activităţii 

conducătoare a partidului, decât al muncii maselor muncitoare. După război, istoria este 

dominată de lupta împotriva ploconirii în faţa Occidentului
11

, împotriva cosmopoliţilor
12

, de 

„dosarul medicilor”
13

 etc.  

                                                                                                                                                         
 
10

 Conform H. Arendt, prima poruncă a totalitarismului este porunca „tu trebuie să ucizi” 
11

 Сергей Королев, Страх перед миром. 60 лет назад мы начали обличать низкопоклонство, 

http://sergeikorolev.sitesity.ru/text_1602035726.phtml?p_ident 
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Propaganda sovietică din anii războiului şi din perioada de după război se conducea de 

indicaţiile guvernului, stabilite în Constituţia din 1936 dar şi de hotărârile Congresului al 

XVIII-lea al P.C.(b) din Uniunea Sovietică. În raportul lui I.V. Stalin şi în cuvântările altor 

lideri comunişti de la congres se menţiona că în U.R.S.S. era asigurată egalitatea cetăţenilor şi  

drepturile democratice, că U.R.S.S. depăşise statele capitaliste în ceea ce priveşte ritmurile 

creşterii industriei.  Se accentua în mod deosebit că societatea sovietică nu mai cunoştea clase 

antagoniste şi era  dominată de colaborarea prietenească a muncitorimii, ţărănimii şi 

intelectualităţii. „Pe baza acestei comunităţi acţionau forţele motrice - unitatea politico-morală 

a societăţii sovietice, prietenia popoarelor U.R.S.S., patriotismul sovietic”, - arăta I.V. 

Stalin
14

. Conducătorii U.R.S.S. considerau că orânduirea sovietică mai putea fi afectată doar 

de criminali, spioni şi diversionişti. Lichidarea acestora era considerată drept sarcină 

primordială pentru consolidarea ţării.  

În raportul lui Stalin erau puse sarcini privind consolidarea statului sovietic, a 

structurilor sale de represalii în condiţiile încercuirii capitaliste. Având în vedere deficienţele, 

evidenţiate de curând, în domeniul  propagandei, Comitetul Central al PCUS a adoptat decizia 

privind concentrarea într-un singur loc a  propagandei de partid şi a agitaţiei,  comasând secţia 

de propagandă şi departamentul de presă într-un singur departament de propagandă şi agitaie 

a Comitetului Central al PC(b)US, cu organizarea departamentului respectiv de propagandă şi 

agitaţie în fiecare dintre organizaţiile republicane, de ţinut şi regionale
15

.  

După război propaganda politică se desfăşura în alt context. Conducerea sovietică avea 

grijă să promoveze diverse activităţi de profilaxie ideologică care încurajau nomenclatura din 

acest domeniu. În toamna anului 1946 – primăvara anului 1947, D.P.A. era asaltat de 

documente oficiale şi scrisori în care diverşi funcţionari, în limitele orizontului fiecăruia, îşi 

exprimau îngrijorarea, semnalând ostilitatea diferitor persoane, mişcări sociale, şi chiar state. 

Inspectorii C.C. al P.C. (b) şi corespondenţii ziarelor sovietice centrale informau despre 

mişcarea naţionalistă şi separatistă puternică din regiunile de vest ale U.R.S.S. Universităţile 

din regiunile de vest ale Ucrainei şi din Letonia erau apreciate drept cuiburi de naţionalism
16

.  

În acest context, la 18 aprilie 1947, G.F. Alexandrov, P.N. Fedoseev şi S.M. Covaliov 

au trimis spre aprobare lui A.A. Jdanov, secretar al C.C. al P.C.(b) „Planul activităţilor de 

propagandă a ideilor patriotismului sovietic în rândurile populaţiei”, care obliga 

„organizaţiile de partid, presa, propaganda, ştiinţa şi cultura să explice permanent populaţiei 

că patriotismul sovietic înseamnă înţelegerea profundă a superiorităţii orânduirii socialiste 

faţă de orânduirea burgheză, sentimentul de mândrie pentru patria sovietică, devotamentul 

plin de abnegaţie faţă de cauza partidului lui Lenin-Stalin”
17

. Departamentul de Propagandă şi 

Agitaţie al Comitetului Central al partidului cerea tuturor structurilor de propagandă „să arate 

că poporul sovietic este în drept să fie demn, că sub conducerea partidului bolşevicilor a 

construit socialismul – cea mai perfectă orânduirea socială; a realizat prosperitatea adevărată a 

democraţiei; a lichidat exploatarea naţională şi a creat statul multinaţional pe baza egalităţii în 

                                                                                                                                                         
12

 Иван Жуков, Мифы о «борьбе против космополитизма» в СССР. Часть первая, 

http://www.apn.ru/publications/article19894.htm 
13

 Жорес Медведев, Сталин и «дело врачей», http://scepsis.ru/library/id_1753.html 
14

 Vezi: Иосиф Виссарионович Сталин. Отчетный доклад на XVIII съезде партии. О работе ЦК ВКП(б),  

10 марта 1939 года, http://petrograd.biz/stalin/14-27.php 
15

 Ibidem. 
16

 Доклад народного комиссара внутренних дел СССР С.Н. Круглова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. 

Берия и Г.М. Маленкову о ходе борьбы с националистическим подпольем на Западной Украине, в 

Белоруссии, Литовской, Латвийской и Эстонской ССР с 1 по 10 января 1946 г., 
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dpolem_na_zapadnoi_ukraine_v_zapadnoi_belorussii_i_pribaltike_1939_1956/p4.php 
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 План мероприятий по пропаганде среди населения идей советского патриотизма. Документ 
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drepturi şi prieteniei popoarelor... Obiectul celei mai mare mândrii a poporului nostru îl 

constituie partidul bolşevicilor – „inteligenţa, cinstea şi conştiinţa epocii noastre”
18

. 

Instituţiile de propagandă trebuiau să inoculeze populaţiei convingerea că nu exista în 

lume popor care să fi avut merite mai mari decât poporul sovietic care, datorită măreţelor 

victorii în opera de edificare a socialismului, „a fost plasat în fruntea tuturor popoarelor, iar 

patria noastră socialistă reprezintă farul călăuzitor pentru întreaga omenire”
19

.   

Pe de altă parte, în presă, în propaganda orală şi în toată activitatea politică şi culturală 

trebuia explicată „esenţa exploatatoare şi parazitismul societăţii capitaliste, arătată asuprirea 

socială şi naţională în capitalism, conţinutul  antipopular al democraţiei burgheze şi caracterul 

mincinos al libertăţilor burgheze, care ascund dominaţia clasei capitaliştilor puţin 

numeroase”
20

. Trebuia, de asemenea, demascată „mediocritatea ideologiei burgheze, 

evidenţiată descompunerea morală şi conţinutul reacţionar al acesteia, explicate avantajele 

orânduirii socialiste în raport cu cea capitalistă, arătată inevitabilitatea pieirii capitalismului şi 

inevitabilitatea victoriei socialismului”
21

.    

În acelaşi document, în scopul realizării directivelor C.C. al P.C. (b) privind educarea 

patriotismului sovietic, presa centrală: ”Cultura i jizni”, „Pravda”, „Izvestia”, „Trud”,” 

„Comsomolscaia Pravda” şi alte  „... trebuiau să asigure prezentarea celor mai importante 

chestiuni privind propaganda patriotismului şi critica culturii burgheze şi să asigure, în felul 

acesta, conducerea centralizată a întregii activităţi a organelor de partid şi sovietice în 

domeniul educaţiei maselor muncitoare în spiritul patriotismului sovietic”
22

.      

Moartea lui Stalin şi încetarea represaliilor în masă nu a pus capăt acestei situaţii.   

Lupta „conducerii partidului” cu „grupările antipartinice”  au continuat aproape până la 

venirea lui L.I. Brejnev şi începutul stagnării. În această perioadă lupta era îndreptată 

împotriva mentalităţii de mic burghez, a  sectanţilor, a fenomenului „stileaga”, care „prin 

răspândirea influenţelor ideologice ale Occidentului demoralizează societatea”
23

.   

Când anvergura duşmanului se diminuează şi se reduce, respectiv, dimensiunea 

victimelor, se erodează, întră-o anumită măsură, şi capacitatea de mobilizare a regimului. Cu 

toate că erau formate alte tipuri de eroi (tractorişti, mineri, cosmonauţi, hocheişti etc.), nu mai 

era posibilă crearea martirilor.  

În acest context, ţinta principală a activităţii de propagandă era însuşi aparatul, cadrele 

conducerii de partid şi de stat, asigurarea loialităţii funcţionarilor de rând faţă de vârfurile 

conducătoare. De aceea, procesul sistemul de  propagandă se afla sub monitorizarea directă şi 

permanentă a conducerii sovietice la vârful partidului – Stalin Molotov, Jdanov, Hruşciov, 

Suslov etc. Fiecare dintre aceştia, înaintea celor cu responsabilităţi concrete pentru „sectorul 

propagandei”, dădeau indicaţii şi recomandări scriitorilor, presei, pictorilor, regizorilor de 

teatru şi cinema, instrucţii cenzorilor  etc.  privind „expunerea adevărului”, „abordarea 

realităţii”, „ilustrarea sugestivă” şi, bineînţeles, formularea tezelor ideologice. 

Adresatul de masă al propagandei, de-a lungul întregii perioade a statului sovietic au 

fost categoriile de populaţie cu resurse sociale, culturale şi intelectuale limitate, care se aflau 

permanent într-un vacuum informaţional. Aceasta nu constituia toată populaţia, ci numai 

partea relativ instruită, mai degrabă locuitorii oraşelor, care aveau acces şi putea să înţeleagă 

ceea ce se propaga. Având în vedere nivelul ştiutorilor de carte,  putem estima că numărul 

celor care puteau să înţeleagă materialul citit (cu studii superioare, medii şi medii incomplete), 

în anii cincizeci, în U.R.S.S. era de 28%
24

. Dar aceasta era suficient pentru a obţine supunerea 

societăţii.  
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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Se poate face o paralelă între venirea la putere a lui Stalin în anii 

1920 şi cea a lui N.S. Hruşciov din deceniul al şaselea. Atât Lenin cât şi Stalin au omis sa 

indice cu claritate un succesor. După moartea ambilor a urmat perioada de conducere 

colectivă care s-a transformat într-o luptă pentru putere cu aceeaşi rezultat, victoria persoanei 

celei mai nesemnificative şi mai puţin probabile
25

. 

Ca urmare a morţii lui I.V. Stalin din 1953, s-a alcătuit o conducere colectivă formată 

din G. Malenkov (prim ministru sovietic) V.M. Molotov (secretar al afacerilor externe), N. 

Bulganin (prim ministru adjunct) şi N.S. Hruș ciov (secretar al partidului). La început, ei s-au 

temut că Lavrenti Beria, numit de Stalin şef al M.V.D. (instituţia care a înlocuit N.K.V.D.) ar 

putea încerca sa folosească aparatul poliţiei secrete ca bază a pretenţiilor sale la putere. 

M.V.D.-ul reprezenta cu siguranţă o forţă majoră în Uniunea Sovietica, dar Hruș ciov a 

contrabalansat-o prin Armata Roşie. Generalii îl detestau pe Beria datorită rolului jucat de 

acesta în cadrul marii epurări a forţelor armate din anii '30. În schimb, considerau că meritele 

lui Hruș ciov de pe front îi confereau acestuia o mare autoritate, având în vedere că dintre toţi 

membrii conducerii colective doar el luptase cu adevărat în Marele război pentru  apărarea 

Patriei. Mareşalul Jukov îl preţuia în mod deosebit pe Hruşciov. Datorită lui Jucov, Hruşciov 

şi-a asigurat suportul armatei. În iunie 1953, un contingent de trupe a înconjurat apartamentul 

lui Beria şi a blocat orice posibilitate a M.V.D.
26

 de a se opune arestării lui. Beria a fost 

închis, judecat sumar şi împuşcat. Această execuţie a fost una dintre puţinele din perioada 

luptei pentru putere poststaliniste. Pe viitor, pedeapsa pentru greşeli politice urma să fie 

mutarea pe o funcţie mai mică sau concedierea. Faptele sângeroase ale anilor '20 şi '30 nu vor 

mai fi repetate. Acesta poate fi considerat un aspect al "dezgheţului", o relaxare uşoară a 

tensiunii şi restricţiilor, care a urmat după moartea lui Stalin. 

Sistemul al cărui figură centrală era I.V. Stalin, nu mai putea exista fără acesta. Deja a 

doua zi după înmormântarea lui I.V. Stalin, la 10 martie 1953, G.M. Malencov, la şedinţa 

Prezidiului C.C. al P.C.U.S, menţiona că „am avut parte de multe situaţii anormale, multe se 

derulau în contextul cultului personalităţii”, şi a subliniat că „...considerăm că e obligatorie 

încetarea politicii cultului personalităţii”
27

.  

Însă personalitatea lui I.V. Stalin, care domina societatea, nu putea dispărea dintr-odată 

din conştiinţa societăţii sovietice. Şi după 5 martie 1953, U.R.S.S. continua să-l venereze pe 

marele conducător şi să-i slăvească înţelepciunea. Această stare de spirit era menţinută de 

presa centrală unde, ca şi mai adineaori, era menţionat rolul excepţional al lui I.V. Stalin în 

toate domeniile de activitate ale partidului şi statului. În editorialul gazetei „Pravda” din 14 

ianuarie 1954 „Cu drapelul prieteniei - de neclintit”, care aborda problema naţională a 

P.C.U.S. se menţiona: „Indicaţiile programatice leniniste cu privire la problema naţională au 

fost dezvoltate şi perfectate în lucrările marelui continuator al cauzei eterne a lui Lenin – I.V. 

Stalin”. Editorialele gazetei „Pravda” din anii 1953-1955 aminteau mereu de rolul lui I.V. 

Stalin în obţinerea succeselor şi realizărilor
28

.  În decembrie 1954, a fost sărbătorită, cu mare 

fast, a 75-a aniversare de la naşterea lui I.V. Stalin. Cu acest prilej „Pravda” publica articole 

întitulate: „I.V. Stalin – teoretician excepţional al marxismului”, „Stalin – marele continuator 

al  cauzei lui Lenin”.De ziua naşterii lui Stalin, ca şi în anii precedenţi,  erau conferite 

premiile internaţionale „Stalin”- „pentru consolidarea păcii între popoare”
29

.    În anii 1953-

1955, numele lui Stalin era prezent în cuvântările conducătorilor partidului şi statului sovietic. 

Dovadă în acest sens stau materiale campaniei electorale din 1954 pentru alegerile în Sovietul 

Suprem al U.R.S.S. În timpul campaniei, membrii şi candidaţii în membri ai Prezidiului C.C. 

                                                                                                                                                         
литературное обозрение, 2004 г. www 
25

 Michael Lynch, Stalin şi Hruşciov în URSS, 1924-1964, Bucureşti, Editura ALL, 1994, p. 120. 
26

 Ibidem, p. 121. 
27

 Заметки П.Н. Поспелова о заседании Президиума ЦЛ КПСС 10 марта 1953 года.  
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al P.C.U.S., în cuvântările lor, îl aminteau pe I.V. Stalin în rândul „clasicilor marxism-

leninismului”
30

.  

Aşadar, specificul situaţiei politice din U.R.S.S., de dinaintea congresului al XX-lea, 

consta în aceea că schimbările din viaţa politică şi socială se produceau în contextul „cultului 

personalităţii” lui Stalin, care încă era întruchipat de propaganda oficială drept clasic al 

marxism-leninismului. Pe de altă parte, tocmai în acest context a fost pusă problema cu 

privire la „cultul personalităţii”. Prima dată această chestiune a fost lansată la plenara C.C. al 

P.C.U.S. din iulie 1953, unde au fost conturate unele dimensiuni ale „cultului personalităţii”. 

Toată critica a fost concentrată asupra lui Beria, în contul lui fiind trecute toate crimele 

regimului stalinist. El a fost expus ca vinovat principal de fărădelegile comise, fiind învinuit 

de „acţiuni criminale împotriva partidului şi a statului, în scopul subminării statului sovietic în 

interesul capitalului străin, exprimate în tentative mişeleşti de a plasa Ministerul de Interne al 

U.R.S.S. deasupra guvernului şi a P.C.U.S.”
31

. Toată explicaţia era redusă la degenerarea lui 

Beria, calităţile sale negative, caracterul  autoritar, incapacitatea sa de a împărţi puterea cu 

cineva
32

. Însă plenara din iulie 1953 nu a lămurit cum a putut Beria să comită aceste crime 

fără ştirea lui I.V. Stalin. Care a fost rolul conducătorului în toate acele acţiuni? Plenara nu 

dădea răspuns la aceste întrebări. Prin urmare, problema „cultului personalităţii” şi a 

manifestărilor lui încă nu era abordată în legătură cu I.V. Stalin, ci numai în contextul 

condamnării lui Beria. Această caracteristică predomina viaţa politică internă în anii 1953-

1955, când noţiunea de „cult al personalităţii”, deja lansată de propaganda oficială, ca şi cum 

nu ar fi avut nimic în comun cu numele lui I.V. Stalin.  Tocmai în felul acesta erau abordate 

acţiunile lui Beria în articolul „За дальнейшее укрепление социалистической законности” 

(Za dalneişee ucreplenie soţialisticescoi zaconnosti), publicat în gazeta „Pravda”
33

. În acelaşi 

registru a fost abordată chestiunea „cultului personalităţii” şi la plenara C.C. al P.C.U.S. din 

ianuarie 1955, când  Malencov a fost îndepărtat din funcţia de preşedinte al Consiliului de 

Miniştri. Şi de data aceasta personalitatea lui I.V. Stalin a fost protejată, toată critica 

concentrându-se asupra lui Beria, la care era asociat şi Malencov. Primul secretar al C.C. al 

P.C.U.S., N.S. Hruşciov, comentând „Dosarul Leningrad” şi, de fapt, îndreptăţindu-l pe 

Stalin, spunea: „Stalin a fost adus  în această situaţie...  Stalin doar a semnat pentru lichidarea 

lui Voznesenski, Cuzneţov şi a altora, deoarece el era încrezut că aceştia sunt duşmanii 

partidului, duşmanii statului sovietic. Primind permanent astfel de materiale, el nu putea avea 

alte păreri. El doar nu ştia că toate materialele sunt obţinute pe cale nedemnă. Şi oricine dintre 

noi, având astfel de materiale, şi fără a avea motive să nu creadă în ele, ar fi procedat în 

acelaşi mod”
34

. În felul acesta, Beria şi Malencov erau acuzaţi de lichidarea cadrelor de 

conducere a partidului şi  de faptul că îl minţeau pe Stalin.   

Prin urmare, încă până la congresul al XX-lea tema „cultului personalităţii” era utilizată 

ca instrument în lupta din cadrul partidului. Acest instrument era în mâinile primului secretar 

al Comitetului Central, care l-a folosit cu dibăcie în favoarea sa. Figura lui I.V. Stalin, ca 

responsabil principal de fărădelegi, încă nu era introdusă în circuitul politic, dar acţiunile 

criminale ale sale deja formau pârghia cu ajutorul căreia erau zdrobiţi tovarăşii săi, intraţi in 

lupta pentru moştenirea „marelui cârmaci”
35

.  

Însă procesul destalinizării în societate se accelera şi nu lăsa posibilitatea perpetuării 

acestei situaţii ambigue. Scoaterea numelui lui Stalin din lexicul politic oficial ar putea fi 

datată din 3 februarie 1956, când Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. i-a conferit lui C.E. 

Voroşilov titlul de Erou al Muncii Socialiste, în ziua când acesta împlinea 75 de ani.  În 

felicitarea tradiţională a C.C. al P.C.U.S. şi Consiliului de Miniştri, Voroşilov era caracterizat 

                                                 
30

 А.В. Пыжиков, Хрущевская «Оттепель» 1953-1964 гг, Москва, 2002, с.113.   
31
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ca „discipol fidel al marelui Lenin, unul dintre fruntaşii de vază ai partidului comunist şi 

statului sovietic”
36

. Numele lui I.V. Stalin, care era obligatoriu până de curând, de această 

dată lipseşte. Peste 10 zile, la 13 februarie 1956, plenara Comitetului Central al P.C.U.S., la 

propunerea Prezidiului C.C., adoptă hotărârea privind organizarea, la congresul al XX-lea al 

P.C.U.S., a şedinţei secrete la care să fie audiat raportul lui N.S. Hruşciov
37

.  

Congresul al XX-lea al P.C.U.S., la care au participat 1436 de delegaţi, precum şi 

reprezentanţii unui număr de 55 de partide comuniste, s-a reunit la 14 februarie 1956, opt luni 

înainte de data reglementară, pentru a face bilanţul drumului parcurs de la moartea lui Stalin şi 

pentru a aproba evoluţiile şi rupturile care se produseseră în cursul ultimilor trei ani. 

Plasând raportul general sub semnul invocării leninismului, N.S. Hruşciov a subliniat 

importanţa destinderii internaţionale, bazată pe o nouă „linie generală a politicii externe a 

U.R.S.S.” - „coexistenţa paşnică”. Graţie noului raport de forţe în lume, favorabile 

socialismului, cucerirea puterii în „regimurile burgheze” părea de acum înainte posibilă pe 

cale legală
38

. N.S. Hruşciov a recunoscut - altă ruptură capitală cu teoria şi practica stalinistă - 

pluralismul căilor spre socialism, potrivit condiţiilor specifice fiecărui popor
39

. 

Pe plan politic şi ideologic, discursul lui N.S. Hruşciov rămâne totuşi destul de prudent. 

El s-a mărginit la o scurtă reamintire a crimelor comise de „clica lui Beria” şi la apologia 

conducerii colective.  „Restabilirea şi consolidarea principiului leninist al conducerii 

colective” - acesta a fost leitmotivul politic al majorităţii intervenţiilor la Congres. 

Ceea ce avea să facă însă din Congresul al XX-lea un eveniment major al istoriei Uniunii 

Sovietice a fost „Raportul secret”, prezentat de N.S. Hruşciov în noaptea de 24 spre 25 

februarie 1956, după încheierea oficială a Congresului, numai în faţa delegaţilor sovietici. 

Acest text explica cum s-a dezvoltat şi impus „cultul personalităţii” şi care au fost, timp de 

douăzeci de ani, manifestările şi urmările lui. Prin „Raportul secret”, delegaţii au luat 

cunoştinţă de „Testamentul” lui V.I. Lenin, document a cărui existenţă fusese negată mereu de 

Partidul Comunist
40

. Raportul analiza caracterul pervers al „centralismului democratic” 

practicat de Stalin, evoca epurările şi „metodele ilegale de anchetă”, care îi siliseră pe 

numeroşi comunişti să facă mărturisiri incredibile. Raportul dezvăluia, de asemenea, 

incompetenţa lui Stalin în calitate de conducător militar, responsabil de dezastrele din 1941-

1942. El evoca rolul lui Stalin în deportarea, în anii 1943-1944, a popoarelor caucaziene, pe 

nedrept acuzate de colaborare cu germanii, în conflictul cu Tito, în fabricarea de false 

comploturi în 1948 („Complotul de la Leningrad”), 1951 („Complotul din Mingrelia”), 1953 
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(„Complotul medicilor”). Rezulta din acest text o altă imagine a lui Stalin - aceea a unui tiran, 

pregătind zi cu zi propriul cult, a unui dictator incompetent, închis în el însuşi, „rupt de 

popor”, responsabil de situaţia dezastruoasă a ţării sale în 1953
41

. 

„Raportul secret” va avea în vedere două obiective explicite şi pe termen scurt: pe de o 

parte, să trimită celor 1 436 de delegaţi la congres - reprezentând 7 milioane de comunişti şi 18 

milioane de komsomolişti - un mesaj clar, arătând că perioada de teroare contra cadrelor 

comuniste este închisă; pe de altă parte, punerea în scenă a unei duble separări: a lui Stalin de 

conducerea în exerciţiu - totuşi aleasă şi formată în întregime de către dictator - în scopul de a 

oficializa un proces de autoamnistie şi separarea lui Lenin de Stalin, pentru a-i reda regimului o 

legitimitate comunistă „curată”
42

. În acelaşi timp, Hruşciov, prin criticarea lui Stalin, încerca să 

le slăbească poziţia lui  Molotov, Voroşilov şi Kaganovici, pentru a o întări pe a lui, de lider în 

sânul conducerii. Pe termen mai lung, primul secretar urmărea să legitimeze, la nivelul 

partidului, noua imagine „pacifistă" şi „democratică" a regimului sovietic. 

Raportul era însă lipsit de rigoare, iar informaţiile prezentate rămâneau adesea 

aproximative şi parţiale. În ceea ce priveşte condamnarea stalinismului, textul era foarte 

selectiv şi superficial. Caracterul său selectiv apărea, de asemenea, în cronologia „devierii” 

staliniste (datată din 1934, ea nu includea şi capitolul crimelor deschiaburirii şi cel al foametei 

din anii 1932-1933), ca şi în alegerea victimelor menţionate (conducători comunişti, în general 

de strictă obedienţă stalinistă, şi nu opozanţi sau simpli cetăţeni). Limitând sfera represiunii, 

raportul eluda problema crucială: cea a responsabilităţii partidului, în ansamblul său, faţă de 

societate.  

Termenul special folosit de N.S. Hruşciov pentru a descrie stalinismul a fost „cultul 

personalităţii”
43

, explicând că prin asta înţelege că toate greşelile comise în Uniunea Sovietică 

începând cu anii '30 au fost consecinţa goanei lui Stalin după putere personală şi a „maniei 

grandorii”. 

Este semnificativ faptul că, deşi N.S. Hruşciov a dat citire unei lungi liste a victimelor 

lui Stalin care acum erau în mod oficial absolvite de vină, aceasta nu se referea la perioada de 

dinainte de 1934 şi nu includea nume ca Troţki sau Buharin. Lista lui N.S. Hruşciov era 

selectivă deoarece scopul lui era să ponegrească numele lui Stalin, nu să critice partidul 

comunist. Era important ca ilegalităţile şi teroarea expuse să fie văzute ca fapte criminale 

comise de un singur individ. Atât în teorie, cât şi în practică, partidul constituia baza esenţială 

a puterii în sistemul sovietic şi N.S. Hruşciov nu dorea să pună la îndoială propria sa 

autoritate
44

. 

Oricum, „raportul secret” al lui N.S. Hruşciov a constituit un eveniment remarcabil în 

istoria sovietică şi comunistă în general. Timp de un sfert de secol înainte de 1953 Stalin 

exercitase o putere uluitoare. El îşi asumase controlul absolut după distrugerea rivalilor 

politici. Fiind perceput ca moştenitor al lui Lenin, Stalin devenise vocea comunismului însuşi. 
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A ataca o asemenea legendă, atât de curând după moartea lui Stalin, crea posibilitatea reală a 

unor rupturi în cadrul Uniunii Sovietice şi în rândurile comunismului internaţional
45

.  

În raport Hruşciov a inventat legenda „bunului” şi a „răului” Stalin. Până în 1934, acesta ar 

fi fost un excelent lider comunist. După aceea, sub influenţa lui Ejov şi Beria, el şi-ar fi dezvăluit 

trăsăturile negative, în special prin dezvoltarea cultului propriei persoane, şi ar fi atacat cadrele 

partidului
46

.  

Pe termen scurt şi în ceea ce priveşte obiectivele explicite, „raportul secret” a fost o 

manevră extrem de reuşită. El a permis clasei conducătoare sovietice să se autoamnistieze de 

nenumăratele crime din perioada stalinistă, fără „a furniza muniţii duşmanului” şi fără „a-şi spăla 

rufele murdare în faţa ochilor lui” - cum o recomanda N.S. Hruşciov la sfârşitul discursului său -, 

şi să obţină garanţia că va putea profita, de acum fără teamă, de privilegiile sale 

nomenclaturiste
47

. 

El a pus bazele amneziei colective şi selective în sânul partidului şi al societăţii, stabilind 

un nou cadru memorial şi istoric care asigura relegitimarea puterii. Astfel, de exemplu, a fost 

strict interzis, până la sfârşitul anilor '80, să se evoce marea foamete ucraineană din 1932-1933 

sau să se revină asupra versiunii oficiale a masacrului de la Katyn. Pe termen mai lung, 

despărţindu-1 spectaculos pe Lenin de Stalin, „raportul secret” a stabilit mitul „bunului 

comunism”, care a avut mare succes, atât în URSS, cât şi în lumea necomunistă
48

.  

Destalinizarea a avut trei scopuri principale: 1) să justifice introducerea unor măsuri 

economice progresiste în interiorul U.R.S.S., 2) să ajute la instituirea coexistenţei cu 

Occidentul şi 3) să-i absolve pe N.S. Hruşciov şi pe alţi lideri sovietici ai momentului de 

complicitate la erorile lui Stalin. Acest ultim obiectiv are o importanţă particulară: criticarea 

personalităţii lui Stalin era singura cale de a explica eşecurile, altminteri inexplicabile, ale 

sistemului sovietic din timpul perioadei post-leniniste
49

. 

Între moartea lui Stalin de pe 5 martie 1953 şi evoluţia necontrolată, începând din 1989, a 

perestroikăi şi a glasnosti-ului, puse în practică de Mihail Gorbaciov, care a dus la căderea zidului 

Berlinului, apoi la implozia U.R.S.S., evenimentul decisiv în lumea comunistă a fost, fără nici o 

îndoială, „raportul secret” prezentat de Nikita Hruşciov în faţa celui de-al XX-lea congres al 

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 25 februarie 1956
50

.  

Acest raport a atacat două din principiile fundamentale ale sistemului comunist: prin 

critica violentă a persoanei liderului carismatic - Stalin - şi prin punerea în discuţie a 

dimensiunii doctrinare - cum a putut o mişcare atât de „ştiinţifică”, infailibilă, ca marxism-

leninismul să se înşele în aşa măsură? - şi a dimensiunii de religie politică - cum a putut face 

asemenea crime credinţa în dimensiunea progresistă şi „umanistă" a comunismului?
51

 

În acea vreme popoarele din ţările blocului comunist şi mulţi observatori occidentali au 

interpretat evoluţiile situaţiei din U.R.S.S. ca semne ale unei deschideri spre toleranţă şi 

libertate, dar s-au înşelat. Nu s-a intenţionat niciodată ca destalinizarea să fie o liberalizare 

reală a societăţii sovietice. Este adevărat că un mare număr de prizonieri politici   au fost 

eliberaţi din lagărele de muncă ce proliferaseră pe vremea lui Stalin, iar cenzura stalinistă era 

mai relaxată, dar acestea nu erau decât simple gesturi şi nu o abandonare integrală a 

totalitarismului sovietic. În acest context, faptul că Stalin nu a fost deloc atacat în perioada 

respectivă pentru terorizarea populaţiei sovietice rămâne semnificativ. Acuzaţiile care i-au 

fost aduse erau totdeauna exprimate în termenii unor crime împotriva partidului. Era logic ca 

Hruşciov să-şi concentreze atacul asupra "cultului personalităţii” dovedit de Stalin pentru că 

aceasta reducea răspunderea pentru toate erorile trecutului la vinovăţia unui singur om şi 
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astfel reputaţia şi autoritatea partidului nu puteau fi diminuate, ceea ce a permis noilor 

conducători să introducă schimbări în politică şi strategie. Dacă Hruşciov tot trebuia să treacă 

la reformele pe care le considera necesare pentru Uniunea Sovietică, atunci se impunea o 

anumită formă de "destalinizare". 

În anii 1953-1964 s-au produs schimbări importante şi în conştiinţa politică a maselor 

din U.R.S.S. Decesul lui Stalin, care întruchipa nu numai puterea dar şi un întreg sistem de 

valori importante, era percepută de majoritatea oamenilor sovietici ca o prăbuşire a acestui 

sistem după care  trebuiau să urmeze neapărat consecinţe negative. În acest context, societatea 

sovietică, limitată sub aspect social şi, mai ales, material, după 5 martie 1953 se afla într-o 

stare de aşteptare a unor mari cataclisme politice şi economice. Această stare era rezultatul 

modului de viaţă, de administrare şi de propagandă a guvernării staliniste din perioada de 

după război.  

Stăpânind situaţia, sistemul propagandei politice, a depus  în anii 50 eforturi 

considerabile pentru remodelarea conştiinţei maselor în funcţie de noile obiective. Linia de 

start a propagandei o reprezenta afirmaţia că societatea sovietică este socialistă şi de aceea se 

află în faza de tranziţie spre faza superioară - comunismul. Orientarea spre viitorul comunist 

permitea neglijarea necesităţilor cotidiene, mai ales a celor economice ale populaţiei. 

„Sarcinile principale ale P.C.U.S., la momentul actual, - se spunea în Statutul partidului, 

adoptat în octombrie 1952, - constau în construirea societăţii comuniste pe calea tranziţiei 

treptate de la socialism la comunism”
52

.  Prin urmare, propaganda crea un complex al 

aşteptărilor de perspectivă, ceea ce permitea dirijarea şi supravegherea mentalităţii colective. 

Propaganda oficială utiliza toate mijloacele pentru a crea percepţia că în domeniul social 

diferenţele economice dintre oameni nu constituiau un aspect ce merita să i se acorde 

importanţă. Toată populaţia aptă de muncă era angajată la stat – în întreprinderi, sovhozuri şi 

colhozuri - activând conform sistemului unic de planificare şi gestionare. Deoarece interesul 

particular se subordona interesului social, statul îşi permitea să extragă pentru necesităţile 

sociale o parte din salariu, în calitate de împrumut intern, să mobilizeze populaţia matură la 

tăiat pădure, să recruteze tinerii la şcolile F.Z.O., să impună angajaţii să muncească, din 

raţiuni economice necesare, la anume întreprinderi etc.
53

.   

Pe planul perspectivelor creatoare, Congresul al XX-lea, care genera, de altfel, atâtea 

speranţe, a rămas destul de dezamăgitor. Denunţarea „cultului personalităţii” nu a pus în discuţie 

„funcţia” intelectualilor în societate. Pentru N.S. Hruşciov, „istoria, literatura şi artele 

frumoase trebuie să reflecte rolul lui V.I. Lenin şi realizările măreţe ale Partidului Comunist şi 

ale poporului sovietic”. Direcţiile erau clare: intelectualitatea trebuia să se adapteze „noului 

curs” şi să-l slujească. „Revelaţiile” Congresului au adus însă revizuiri devastatoare pentru cei 

care se compromiseseră cel mai mult în sistemul stalinist. A. Fadeev, secretar general al 

Uniunii Scriitorilor, s-a sinucis două luni după congres. Scriitorii s-au scindat în două tabere: 

conservatorii (conduşi de Kocetov) şi liberalii (printre care Tvardovski, fost director al 

revistei „Novai Mir", destituit în 1954, pentru că publicase, mai ales, eseul lui Pomeranţev, 

Despre sinceritate în literatură, a jucat un rol esenţial). Între aceste două grupări, Hruşciov a 

dus, un timp, o politică ambiguă de echilibru, lăsând conservatorilor controlul revistelor 

„Oktiabr", „Neva", „Literatura i Jizni", iar liberalilor „Novai Mir" şi „Iunost". Faţă de muzică, 

autorităţile au afişat o anumită deschidere. Fără să renunţe la organizarea şi încadrarea lumii 

artistice, le-a fost uşor să pună în seama lui Beria şi Jdanov „greşelile trecutului”. Şostakovici, 

Haciaturian şi alţi compozitori condamnaţi în 1948-1949 şi-au redobândit prestigiul şi 

situaţia
54

. 

„Afacerea Pasternak" a dezvăluit, totuşi, limitele destalinizării în raporturile dintre 

putere şi intelectuali. În 1955, Boris Pasternak terminase marele său roman Doctor Jivago. La 
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începutul lui 1956, în euforia Congresului al XX-lea, el a depus manuscrisul la redacţiile a trei 

reviste literare care, câteva luni mai târziu, l-au considerat nepublicabil. În iunie 1956, 

Pasternak a cedat romanul editorului italian Feltrinelli. Apariţia Doctorului Jivago în 

noiembrie 1957 şi succesul său imediat au agravat tensiunea dintre autorităţi şi scriitor. 

Acordarea premiului Nobel pentru literatură (23 octombrie 1958) lui Pasternak a împins criza 

la paroxism. Prezidiul Comitetului Central a publicat o rezoluţie, declarând că „atribuirea 

premiului Nobel romanului lui B. Pasternak, care prezintă calomnios Marea Revoluţie 

Socialistă din Octombrie, poporul sovietic care a înfăptuit-o, precum şi construcţia 

socialismului, este un act de ostilitate şi o armă folosită de reacţiunea internaţională în scopul 

de a întreţine „războiul rece”. Pasternak a fost silit să renunţe la premiu
55

. Pentru a evita să fie 

expulzat din U.R.S.S., el a trebuit să adreseze un text, inspirat de autorităţi, „Pravdei”, 

publicat la 5 noiembrie 1958, în care afirma că refuzul venea din propria sa iniţiativă şi acuza 

Occidentul că exploatează politic opera sa
56

. Câteva zile mai înainte, Pasternak fusese exclus 

din Uniunea Scriitorilor. Înverşunarea autorităţilor împotriva scriitorului dezvăluia până unde 

problemele puse de roman şi publicarea sa în străinătate erau fundamentale: ele atingeau rolul 

tradiţional al scriitorului rus, depozitar al adevărului, critic fără îngăduinţă al puterii politice şi 

al monopolului pe care ea înţelege să şi-l rezerve asupra dreptului de comunicare cu lumea din 

afară. 

Exemplară pentru limitele destalinizării, „Afacerea Pasternak" a inaugurat o formă de 

mobilizare a puterii poststaliniste împotriva intelectualului deviator, pe teme 

(„antisovietismul”, „dispreţul pentru poporul rus”, „atracţia - de dispreţuit - spre Occident, 

pentru sordidele interese materiale” etc.) care aveau să rămână „operaţionale” timp de un sfert 

de secol, deîndată ce va fi vorba să fie arătaţi cu degetul „dizidenţii”, dar şi atitudinile 

intelectualităţii în ansamblul ei
57

. 

Sfârşitul anilor '60 a înregistrat naşterea primelor samizdaturi. Aceste reviste 

dactilografiate s-au născut în mediul tinerilor poeţi, scriitori, filosofi, istorici, participanţi la 

adunările ţinute sâmbăta în piaţa Maiakovski din Moscova. De la inaugurarea statuii lui 

Maiakovski, la 29 iulie 1958, şi până la interzicerea lor, la sfârşitul lunii octombrie, aceste 

reuniuni au fost locul de întâlnire preferat al tinerei generaţii de intelectuali moscoviţi. 

Interzicându-li-se vorbitul în public, ei s-au îndreptat spre tiparul clandestin. Un tânăr poet, A. 

Ghinzburg, a creat primul samizdat, „Syntaxis”, care a publicat scrierile interzise ale lui Bella 

Ahmadulina, V. Nekrasov, B. Okudjava, E. Ghinzburg, V. Şalamov. Când, în 1960, A. 

Ghinzburg a fost arestat şi condamnat la doi ani de lagăr pentru a fi desfăşurat o „agitaţie 

vizând slăbirea sistemului sovietic", alţi tineri intelectuali au preluat ştafeta, cu alte reviste efe-

mere. La sfârşitul anilor '50, apărea astfel prima generaţie de „dizidenţi", cea a lui Galanskov, 

Bukovski, Backstein, Kuzneţov
58

. 

În timp ce apăreau aceste mişcări marginale, reforma sistemului educativ a provocat 

nemulţumirea păturilor celor mai largi ale populaţiei şi, mai ales, ale intelectualităţii. Această 

reformă, inspirată de „spiritul muncitoresc” al lui N.S. Hruşciov, avea, teoretic, scopul de „a 

întări legăturile dintre şcoală şi viaţă”. Practic, ea trebuia să remedieze lipsa crescândă a mâinii 

de lucru calificate şi să lupte împotriva lipsei de interes a ansamblului societăţii faţă de 

profesiunile manuale şi tehnice, ocolite de tinerii din toate mediile sociale. Concepută pentru a 

apropia - vechiul vis al tuturor utopiilor - munca manuală şi munca intelectuală, reforma din 

decembrie 1958 a dus la mobilizări caricaturale şi la „campanii” absurde pentru „unirea şcolii 

cu viaţa”, „ştiinţa şi viaţa”. Sute de mii de tineri au plecat în „semi-vacanţe” în pământurile 

înţelenite sau pe şantierele de la Bratsk, Krasnoiarsk şi de pe Volga, în timp ce oamenii de 
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ştiinţă şi intelectualii au fost mobilizaţi pentru lucrări manuale neproductive în detrimentul 

activităţii lor profesionale
59

. 

Problemele economice au coincis cu desfăşurarea Congresului al XXI-lea al P.C.U.S., 

convocat special pentru a aproba un nou plan, septenal, care să înlocuiască al VI-lea plan 

cincinal, început în 1956 şi supus, de atunci, la numeroase modificări. Planul septenal, 

ambiţios - se prevedea o creştere de 85% pentru industria grea, de 62% pentru industria uşoară, 

de 70% pentru agricultură, de 65% pentru venitul naţional, de 40% pentru salariile reale! - 

trebuia să permită U.R.S.S. „să ajungă şi să depăşească Statele Unite” şi să devină, în 1965, 

prima putere economică din lume, atât în ceea ce priveşte volumul absolut al producţiei, cât şi 

producţia pe locuitor! Congresul al XXI-lea al PCUS a fost marcat de apariţia unui nou mit, 

cel al trecerii la comunism
60

. 

Declarând încheiată construcţia socialismului, urma ca de acum înainte să se înceapă 

„edificarea internă a societăţii comuniste”, care „în orizontul anilor '80 va asigura abundenţa şi 

fericirea fiecărui cetăţean sovietic." După un început de recunoaştere, de către Congresul al 

XX-lea, a existenţei unui trecut dureros şi a unor probleme reale, Congresul al XXI-lea părea 

să întoarcă, din nou, spatele realităţilor. Activarea mitului „construirii comunismului” se 

întemeia pe optimismul oficial, justificat prin câteva spectaculoase „străpungeri tehnologice” 

sovietice, între care figurau, în primul rând, lansarea reuşită a celui dintâi sputnic - satelit 

artificial al Pământului - (octombrie 1957) şi punerea la punct a rachetelor intercontinentale. 

Mitul „construirii comunismului" a generat o serie de campanii ideologice, 

caracteristice sfârşitului anilor '50 şi începutului anilor '60. O ultimă mare ofensivă 

anticlericală a fost declanşată în 1957-1958. Mai puţin violentă decât cele precedente (1918-

1922, 1929-1939, 1936-1940) - timpurile se schimbaseră -, ea a asociat propaganda 

„ştiinţifică-ateistă", măsuri administrative (închiderea bisericilor, creşterea impozitului pentru 

slujitorii cultelor) şi vexarea credincioşilor („carnavale" ateiste etc). În martie 1959, Comitetul 

Central a decretat o vastă mobilizare pentru „participarea oamenilor muncii la menţinerea 

ordinii în ţară". În numele „statului întregului popor", formulă considerată a defini de acum 

înainte natura unui stat corespunzând unei societăţi fără clase în zorii comunismului, au fost 

instituite „drujine", organizaţii de „voluntari", având misiunea „să vegheze la menţinerea 

ordinii pe un anumit teritoriu, să lupte împotriva delincventei şi a încălcărilor ordinii publice 

şi să desfăşoare o activitate educativă în sânul populaţiei”.    Satisfăcând impulsurile egalitare 

ale oamenilor de rând, acest nou activism social trebuia să mobilizeze spiritele la o adevărată 

vânătoare a comportamentelor deviante, a „paraziţilor", ca şi a celor bănuiţi de a trăi din 

„venituri nesalariale”
61

. 

Dificultăţile cunoscute de o economie zdruncinată de o „reformă" de „campanie" au 

contribuit la mobilizarea adversarilor lui Hruşciov, în anii care au urmat Congresului al XXI-

lea. Pe de altă parte, un număr de intelectuali liberali au înmulţit sfidările prin abordarea 

temelor „tabu". Primind, în ianuarie 1961, Premiul Lenin, Ilia Ehrenburg s-a folosit de 

omagiile aduse pentru a ridica problema antisemitismului în U.R.S.S. Puţin timp după aceea, 

poetul Evtuşenko a revenit asupra acestei chestiuni într-un lung poem, Babii Yar (publicat în 

„Literaturnaia Gazeta" din 19 septembrie 1961), dedicat masacrării, în apropiere de Kiev, a 

zeci de mii de evrei de către nazişti, episod trecut sub tăcere de istoriografia oficială a Marelui 

Război pentru Apărarea Patriei. Acest poem a suscitat o largă dezbatere în presă, mai mult sau 

mai puţin controlată de autorităţi, asupra unor subiecte la fel de arzătoare ca şi antisemitismul: 

naţionalismul, realismul socialist, ideologia „burgheză" şi influenţa sa asupra tineretului, rolul 

scriitorului în societatea sovietică
62

. 

În acest context, între 17 şi 31 octombrie 1961, au avut loc lucrările Congresului al 

XXII-lea al P.C.U.S. Congresul a adoptat un nou program, cel de-al treilea Program al 
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P.C.U.S., şi noul statut al Partidului, texte menite să răspundă noii etape atinse de ţară: 

trecerea de la socialism la comunism.  

„Construirea societăţii comuniste, se menţionează în program, constituie   sarcina 

practică imediată a poporului sovietic. Trecerea treptată de la socialism la comunism – 

reprezintă o legitate obiectivă; aceasta a fost pregătită de toată dezvoltarea anterioară a 

societăţii socialiste sovietice”
63

. 

În următorii zece ani (1961-1970 ani), conform programului, Uniunea Sovietică, urma 

să depăşească producţia pe cap de locuitor din S.U.A., să crească considerabil nivelul 

bunăstării materiale şi culturale al oamenilor muncii, toate colhozurile şi sovhozurile urmau 

să devină întreprinderi de mare de înaltă performanţă şi de mare randament. Programul 

declara că vor se fi satisfăcute, în principal, nevoile oamenilor sovietici în case confortabile; 

va dispărea munca fizică grea; U.R.S.S. va fi ţara cu cea mai scurta zi lucrătoare
64

. 

În finalul celui de-al doilea deceniu (1971 -1980), în U.R.S.S. urma să fie construită 

baza materială a comunismului, care oferă o abundenţă de avantaje materiale şi culturale 

pentru întreaga populaţie, iar societatea  sovietică se va fi foarte aproape de punerea în 

aplicare a principiului de distribuţie în funcţie de necesităţi. Astfel, în Uniunea Sovietică, va fi 

construită, în principal, o societate comunistă
65

.  

Adoptarea noului statut a prilejuit o dezbatere mai animată, întrucât avea consecinţe 

politice mult mai importante. Textul punea accent pe necesitatea reînnoirii periodice a 

cadrelor şi instanţelor de conducere, la toate nivelurile aparatului de partid. „În alegerea 

organelor de partid, prevedea art. 24 al Statutului, de la organizaţiile primare la Comitetul 

Central al P.C.U.S., este respectat principiul reînnoirii sistematice a componenţei sale şi al 

continuităţii conduceree
66

.  

Congresul al XXII-lea a intrat în istorie drept congresul unei destalinizări cu mult mai 

radicale decât cea începută cu cinci ani mai înainte. Dincolo de discuţiile privind noul statut şi 

implicaţiile sale, ultimele zile ale Congresului au fost marcate de o nouă ofensivă, neaşteptată 

în această etapă, împotriva stalinismului şi a câtorva stalinişti înveteraţi - mai ales Voroşilov, 

Kaganovici, Molotov şi Malenkov. La 27 octombrie, Hruşciov a rostit un lung discurs, 

denunţând crimele lui Stalin şi subliniind că represiunile în masă a lovit un mare număr de 

cetăţeni sovietici. Dar, şi de această dată, Hruşciov nu a pus în discuţie orientările de bază ale 

Partidului, mai ales cele din 1929-1930, şi a ocolit problema responsabilităţii Partidului, 

limitând „crimele” la un cerc restrâns de „stalinişti”, identificaţi, în principal, cu grupul 

„antipartinic” care fusese demascat (Molotov, Malenkov, Kaganovici)
67

.  

După Congresul al XXII-lea, Hruşciov a urmat o linie politică destul de incoerentă, 

marcată printr-o succesiune de aparente „dezgheţuri" şi de revirimente conservatoare. În 

toamna lui 1962, el a susţinut, de exemplu, publicarea a două scrieri devastatoare pentru tabăra 

conservatoare: un poem de Evtuşenko, cu un titlu provocator, Moştenitorii lui Stalin (apărut în 

„Pravda" din 20 octombrie), şi o lungă nuvelă, O zi din viaţa lui Ivan Denisovici, a unui autor 

necunoscut, pe deasupra şi fost deţinut, Aleksandr Soljeniţân (în „Novâi Mir”, noiembrie 

1962)
68

. Aceste publicaţii aveau să rămână însă acte izolate. Constrâns la defensivă, în urma 

plenarei Comitetului Central din noiembrie 1962, ţinută imediat după criza cubaneză, Hruşciov 

a dat înapoi pe frontul cultural. Schimbarea sa de atitudine a avut drept pretext indignarea 

provocată de vizita la o expoziţie de artă abstractă (20 decembrie 1962). El l-a însărcinat 

atunci pe şeful secţiei ideologice a Comitetului Central, Ilicev, să recheme la ordine 

intelectualitatea, înainte de a interveni în persoană, câteva luni mai târziu (18 martie 1963), 

într-o cuvântare în cursul căreia i-a invitat pe intelectuali să se lase conduşi, în creaţia lor, de 
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„spiritul partinic”
69

. Acest apel a încheiat scurta perioadă a ultimului „dezgheţ" hruşciovist din 

toamna lui 1962. 

 

Bibliografie: 

1. Cole Robert (coord.), International Encyclopedia of Propaganda, Fitzroy 

Dearborn Publishers, Chicago, 1998. 

2. Courtois Stephane (coordonator), Dicţionarul comunismului, Bucureşti, Polirom, 

2008. 

3. Courtois Stephane, Comunism şi totalitarism, Bucureşti, Polirom, 2011. 

4. Dukes Paul, Istoria Rusiei, Bucureşti, Editura ALL, 2009. 

5. Enciclopedia Universală Britanică, Vol. 12, Bucureşti, Editura Litera, 2010. 

6. Lynch Michael, Stalin şi Hruşciov, 1924-1964, Bucureşti, Editura ALL,1998. 

7. Newman, Bruce I., Handbook of Political Marketing, Sage Publications, Londra, 

1999. 

8. Teodorescu Bogdan, Dorina Guţu, Radu Enache, Cea mai bună dintre lumile 

posibile. Marchetingul poliric în România: 1990-2005, Bucureşti, Editura 

Comunicare.ro., 2005. 

9. The New Encyclopedia Britannica, London, 1998. 

10. Pratkanis Anthony, Aronson Elliot, Age of Propaganda, W.H. Freeman and 

Company, New York, 1992. 

11. Werth Nicolas, Istoria Uniunii Sovietice de la Hruşciov la Gorbaciov. Bucureşti, 

Corint, 2004. 

12. Гудков Лев. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов. 

Авторский сборник. М.: Новое литературное обозрение, 2004 г. 

13. Доклад Н.С. ХРУЩЕВА XX съезду Коммунистической партии Советского 

Союза 25 февраля 1956 г., 

http://antology.igrunov.ru/authors/chruschev/speech20.html  

14. Жуков Иван, Мифы о «борьбе против космополитизма» в СССР. Часть 

первая, http://www.apn.ru/publications/article19894.htm 

15. ХХ съезд КПСС и его исторические реальности. Москва, 1991. 

16. Медведев Жорес, Сталин и «дело врачей», 

http://scepsis.ru/library/id_1753.html 

17. Королев Сергей, Страх перед миром. 60 лет назад мы начали обличать 

изкопоклонство, http://sergeikorolev.sitesity.ru/text_1602035726.phtml?p_ident 

18. Пыжиков А.В., Хрущевская «Оттепель» 1953-1964 гг, Москва, 2002. 

 

Recenzent: dr., conf. univ. Cornea S.  

Data prezentării: 15 octombrie 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69

 Ibidem. 

http://antology.igrunov.ru/authors/chruschev/speech20.html


ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. VIII, 2012 

 

 88 

ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 
ORGANIZAREA TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ A JUDEŢULUI CAHUL 

ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (1918 - 1940) 

 

                   Oleg BERCU, 

Catedra de Administraţie Publică 

 

At the time of Bessarabia Union with Romania on 1918, the territorial-administrative 

unification on the territory of this county with the rest of kingdom has been imposed. In this 

context it can be emphasized the territorial-administrative reforms which were performed on 

the territory of Cahul county. There were different stages during the realization of the 

territorial-administrative reforms as follows: beginning with 1918 until 1925 there was a 

transition from the institution of zemstva to the functional-administrative concept of the 

Kingdom. At the same time, more stages were held regarding the territorial demarcation of 

the county and their adaptation to the functional rigors on the territory of Romania during the 

above mentioned period. 

 

Pe data de 27 martie/9 aprilie a anului 1918, Sfatul Ţării de la Chişinău votează unirea 

Basarabiei cu România [1]. De asemenea în anul 1918 se unesc cu Regatul Român şi 

Transilvania şi Bucovina. Reieşind din conjunctura creată statul român a depus eforturi 

considerabile în vederea ajustării legislaţiei provinciilor alipite, la legislaţia funcţională în 

cadrul Regatului. În acest proces un rol important le-a revenit legilor şi reformelor adoptate în 

perioada imediat următoare efectuării Marii Uniri[2]. Pe prim plan se profila unificarea 

teritorial-administrativă, pentru că în fiecare provincie unită la 1918 avându-şi propria 

organizare administrativă. De fapt unificarea teritorial-administrativă a României sa început 

odată cu adoptarea decretelor-lege din aprilie şi decembrie 1918, care consfinţeau unirea 

Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei[3]. 

Organizare teritorial-administrativă a Basarabiei în cadrul statului Român, în opinia 

cercetătoarei Svetlana Suveică a avut trei etape succesive[4]: 

- 1918–1925, perioadă care poate fi împărţită convenţional în două perioade mai mici, 

1918-1923 şi 1923-1925. Perioadei de până la 1925 este caracteristic păstrarea autonomiei 

Basarabiei în cadrul Statului Român, tot odată pe acest teritoriu funcţionau provizoriu 

instituţiile de zemstvă organizate de Imperiul Ţarist în teritoriu. Odată cu votarea Constituţiei 

din anul 1923, sunt implementate atât prevederile constituţionale cât şi legislaţia cu privire la 

organizarea administrativă, Legea pentru Statutul funcţionarilor publici, din 19 iunie 1923 şi 

Legea pentru unificarea administrativă, din 14 iunie 1925; 

- 1925-1938 – perioada de la adoptarea Legi pentru unificarea administrativă din 14 

iunie 1925, şi până la adoptarea Decretului-lege pentru reforma administrative din 13 august 

1938, perioadă în care administrarea României a parcurs calea de la descentralizare spre 

centralizarea administrativă. Legea pentru organism administraţiei locale, emisă la 3 august 

1929, a mers mai departe, extinzând aplicarea principiului descentralizării administrative, 

formulate de Constituţia din 1923. Prin cele 11 modificări legislative care au fost adoptate 

până la 1934 şi, respectiv, prin Legea din 1936, s-a trecut treptat la aplicarea principiului 

centralizării administrative, fapt care a însemnat un pas înapoi; 

- 1938-1940 – perioada de aplicare în practică a principiului centralizării administrative, 

bazat pe prevederile Constituţiei Regelui Carol II din 27 februarie 1938 şi, respectiv, a 

Decretului-lege pentru reforma administrativă, din 13 august 1938. Astfel, judeţul s-a 

transformat dintr-o unitate administrative descentralizată într-o circumscripţie a ţinutului[5].  

De menţionat faptul că după ratificarea Unirii Basarabiei cu România, consfinţită prin 

decretul-lege din 10 aprilie 1918, n-a implicat o nouă diviziune teritorial-administrativă în 

spaţiul acesteia, păstrându-se judeţele anterioare: Akkerman, Bălţi, Cahul, Lăpuşna 
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(Chişinău), Ismail, Hotin, Orhei, Soroca şi Tighina[6]. Tot odată se considera că menţinerea 

zemstvelor ca unităţi administrativ-teritoriale semnifică păstrarea influenţei destabilizatoare 

ruseşti[7]. Din această perspectivă pe data de 4 octombrie 1918 se desfiinţează zemstva 

gubernială a Basarabiei[8], iar la 10 decembrie 1918 Sfatul Ţării de la Chişinău renunţă la 

condiţiile de autonomie locală adoptate prin actul unirii, iar la 4 aprilie 1920 se desfiinţa şi 

Consiliu provizoriu al directorilor de la Chişinău, atribuţiile acestuia fiind transferate 

guvernului de la Bucureşti[9]. 

Un pas important în unificarea administrativ-teritorială a României a avut loc odată cu 

votarea Constituţiei din anul 1923[10]. Conform articolului 1 al Constituţiei, Regatul 

României este un stat naţional, unitar şi indivizibil[11]. În articolul 4 se stipula că:  

„Teritoriul României din punct de vedere administrativ se împarte în judeţe, judeţele în 

comune.  

Numărul, întinderea şi subdiviziunile lor teritoriale se vor stabili după formulele 

prevăzute în legile de organizare administrativă.” [12]. 

În capitolul V al titlului III din Constituţie, în articolul 108 rezervat instituţiilor 

judeţene, se stipulează, că aceste îşi vor statornici activitatea pe bază principiului 

descentralizării administrative. Membrii consiliilor judeţene şi comunale urmau să fie aleşi de 

către cetăţenii români prin vot universal, direct, secret, obligatoriu[13]. De astfel constituţia 

din 1923 fixa principiile de bază a administraţiei româneşti, lăsând posibilitatea definitivării 

printr-o lege specială a statutului administrativ-teritoriale a subdiviziunilor create. 

Astfel se creează premiza de adoptare a noii legislaţii a delimitării administrativ 

teritoriale în cadrul statului Român. În această ordine de idei în anul 1923 s-a adoptat Legea 

pentru Statutul funcţionarilor publici. Legea în cauză a fost promulgată de regele Ferdinand 

pe data de 15 iunie 1923 şi a fost publicată în „Monitorul Oficial” la 19 iunie 1923[14]. 

Această lege, era alcătuită din 71 de articole, distribuită în două părţi, iar fiecare parte era 

alcătuită din şapte capitole.  

De astfel în acest Statut se stipulau toate aspectele ce ţin de numirea în funcţie, 

atribuţiile, imunităţile, îndatoririle, precum şi contravenţiile administrative şi juridice cu 

privire la funcţionarii publici. Spre exemplu în partea I, capitolul I, articolul 1 era definitivat 

categoria funcţionarilor publici. Aceştia erau cetăţeni români, fără deosebire de sex, care 

îndeplineau un serviciu public permanent în instituţiile statului, judeţului, comunei sau la 

acele instituţii care aveau buget aprobat de parlament, guvern ori consiliile judeţene şi 

comunale[15]. 

În articolul 2 sunt enumerate incompatibilităţile. Astfel nu intrau în categoria 

funcţionarilor publici: a) funcţiile politice şi cele elective. Funcţionarii de carieră care ar fi 

fost desemnaţi vremelnic să îndeplinească o funcţie politică, şi care la încetarea mandatului îşi 

relua de drept funcţia anterioară cu respectarea drepturilor de vechime; b) mitropoliţii şi 

episcopii; c) funcţionarii Parlamentului care îşi desfăşurau activitatea după un statut propriu; 

d) specialişti străini care căpătau vremelnic o funcţie publică; e) lucrătorii sau personalul 

angajat pe un timp determinat sau pentru o anumită lucrare[16]. Din cele enunţate mai sus 

vedem că prin acest Statut  se făcea o distincţie clară între funcţionarii publici de drept şi celor 

ce accedeau în organele reprezentative ale statului. 

Articolul 34 preciza că administraţia publică se diviza în administraţie publică centrală 

şi locală. Cea centrală avea servicii exterioare iar, cea locală era judeţeană şi comunală. 

Denumirea funcţiilor din serviciile exterioare ale administraţiei publice centrale, cât şi cele ale 

administraţiei publice locale urmau a fi definite prin legile proprii de organizare a fiecărei 

autorităţi administrative[17]. Alte funcţii definite de lege, urmau a se realiza prin delegaţie 

dată de şeful ierarhic superior autorităţii administrative respective până la gradul de şef de 

serviciu, inclusiv de acesta. 

De asemenea în legea respectivă se stipula că pentru a accede la funcţia de funcţionar, 

persoana trebuia să întrunească un şir de condiţii. Spre exemplu se cerea ca persoana să fie 

cetăţean român, să treacă un concurs, să aibă cel puţin 21 de ani la momentul depuneri 
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dosarului pentru concurs, în dependenţă de funcţia aspirată să aibă studii universitare sau 

liceale etc. Tot odată, erau stipulate condiţiile de transfer, de la un serviciu administrativ la 

altul articolul 49. Articolul 51 preciza sancţiunile disciplinare care se puteau aplica 

funcţionarilor. Spre exemplu: 1. Mustrarea verbală sau scrisă; 2. Mustrarea cu pierderea 

salariului pe cel mult 15 zile; 3. Ştergerea de pe tabloul de înaintare; 4. Mustrare pe cale 

disciplinară; 5. Excluderea din serviciu pe timp de maximum 6 luni, cu pierderea salariului; 6. 

Punerea în disponibilitate; 7. Destituirea[18]. Tot odată legea stipula că în cazul când 

funcţionarul era exclus temporar din serviciu, sau era disponibilizat pe un termen, acest 

termen nu era inclus în calculul vechimii în muncă. Iar cazurile mai grave de abateri 

disciplinare ajungeau la judecata Consiliului de disciplină, însă doar cu avizul ministrului sau 

a şefului ierarhic superior al funcţionarului în cauză. 

Un impact major în delimitarea administrativ-teritorială a României interbelice a avut 

Legea pentru unificarea administrativă din anul 1925[19]. Legea în cauză era compusă din 

400 de articole grupată în 6 titluri. În articolul 1 Legea pentru unificarea administrativă din 

1925 relua formularea a articolului 4 din Constituţia din 1923 şi stipula următoarele: 

Comunele sunt rurale şi urbane, comuna rurală fiind alcătuită din unul sau mai multe sate. 

Comunele urbane erau urbane-reşedinţă de judeţ şi urbane-nereşedinţă. Conform Constituţiei 

din 1923, circumscripţia intermediară (plasa) între judeţ şi comună (prevăzută de Constituţia 

din 1866), a fost omisă, dar legea din 1925 o menţine: „Pentru înlesnirea controlului, 

supravegherea aplicării legilor şi buna îndrumare a administraţiei, judeţele se împart în 

circumscripţii numite plăşi, cuprinzând mai multe comune, iar comune urbane, în 

circumscripţii numite sectoare”[20]. Cu toate acestea numai comuna şi judeţul erau persoane 

juridice. În această ordine de ideii, fiecare locuitor al ţării trebuia să aparţină unei comune şi 

să participe la sarcinile ei, şi orice teritoriu din cuprinsul ţării trebuie să aparţină unei 

comune[21]. 

Comuna şi judeţul erau administrate în interesele lor locale prin consilii compuse din 

consilieri aleşi, de drept şi consilieri femei cooptate obligatoriu în comunele reşedinţe de 

judeţ, facultativ în celelalte comune urbane. Primarul stătea în capul administraţiei comunale, 

iar în capul administraţiei judeţene era perfectul. În exercitarea atribuţiilor sale prefectul îşi 

exercita funcţiile sale fie direct, fie indirect prin subprefect, pretori, poliţai şi notar. Ministrul 

de Interne coordona şi controla activitatea comunelor şi judeţelor, reieşind din interesele 

statului. Ministrul de Interne era ajutat de un consiliu administrativ superior. 

În această ordine de ideii putem susţine că în urma votării Legii pentru unificarea 

administrativă din anul 1925, a fost elaborat cadrul normativo-juridic al organizări 

administrativ-teritoriale a statului român. De astfel, şi judeţul Cahul în perioada interbelică a 

suferit mai multe modificări sub aspect administrativ-teritorial. 

În perioada anterioară Legii pentru unificarea administrativă din anul 1925, judeţul 

Cahul era compus din 2 oraşe (Cahul şi Leova), 208 sate, capitala judeţului Cahul[22]. Judeţul 

Cahul era împărţit în cinci plase, după cum urmează: 1. Plasa Cantemir cu 57 de sate; 2. Plasa 

Ioan Voievod cu 38 de sate; 3. Plasa Mihai Viteazul 37 de sate; 4. Plasa Ştefan cel Mare cu 55 

de sate 5. Plasa Traian 21 de sate[23]. 

Pe data de 23 septembrie 1925 de Ministrul de interne ad-item, I. Nistor este semnată 

legea cu numărul 8 745 cu privire la Împărţirea teritoriului României fără judeţele Caraş, 

Lugoş, Severin şi Tmiş-Torontal în 68 judeţe, publicată la 7 octombrie 1925[24]. Astfel, în 

conformitate cu legea în cauză judeţul Cahul cuprindea în afară de: 

” 1. Comunele: Broscoteşti, Sărata-Rezeşti, Pogoneşti, Gura-Cioare, Călmăţui, Leuşeni, 

Minjir, Sărăţeni, Orac, Covrului şi Tomai cari trec la judeţul Falciu; 

Comunele: Colibaşi, Brânza, Vulcăneşti, Văleni, Slobozia, Câşliţa, Cişmea 

(Cişmichioi), Giurgiuleşti şi satul Greceni din comuna Găvănoasa care trec la judeţul Ismail; 

2. Comunele; Sărăţica, Javmir, Ialpugeni, Beştemac, Cenac, Deschinge, Beştemac, 

Baurci, Cazaclia, Chiriutneea de la judeţul Thigina; 
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3. Comunele: Taraclia, Tatar-Copceac, Cairaclia, Bulgărica, Cubei, Calcevo, Pandaclia, 

Ciişia şi Traianul-Nou de la Cetatea-Albă.”[25]. 

De fapt restructurările respective s-au făcut cu scopul rotunjirii graniţelor judeţului şi 

pentru ca toţi locuitorii din comunele judeţului să poată ajunge şi să se întoarcă într-o zi până 

la comuna de reşedinţă a judeţului. În urma acestei reforme judeţul Cahul avea următoare 

structură: Reşedinţa – Cahul; comune urbane nereşedinţă – Leva la care se înglobează satul 

Sârma; 67 de comune şi 196 de sate[26].  

Tot odată pentru o mai bună administrare a judeţului, el a fost împărţit în următoarele 

subdiviziuni: 5 plăşi; 2 comune urbane şi 67 comune rurale[27]. Componenţa plăşilor avea 

următoare structură: 1. Plasa Cantemir cu 16 comune, reşedinţa plăşii Leova; 2. Plasa Dragoş-

Vodă cu 15 comune, reşedinţa plăşii Albota; 3. Plasa Ioan-Voevod cu 12 comune, reşedinţa 

plăşii Crihana; 4. Plasa Stefan-cel-Mare cu 14 comune, reşedinţa plăşii Baimaclia; 5. Plasa 

Traian cu 11 comune, reşedinţa plăşii Cubei[28]. 

O nouă delimitare administrativ-teritorială a avut loc în anul 1929. Astfel, prin înaltul 

decret regal Nr. 4.036 din 7 Decembrie 1929, a fost determinată delimitarea circumscripţiilor 

teritoriale a judeţelor. Din această perspectivă judeţul Cahul se forma – din judeţul Cahul cu 

următoarele modificări: „1. Satele: a) Calceva trece la judeţul Ismail; b) Ciişia, Pandaclia şi 

Traianul-Nou, trec la judeţul Cetatea-Albă; c) Aritmoneşri, Cenac, Dezghinge, Ialpugeni, 

Iavgur, Marienfeld, Măximeni I, Măximeni II şi Topal, trec la judeţul Tighina. 2. Satele: a) 

Brânza, Colibaşi, Văleni, Vulcăneşti, din judeţul Ismail; b) Câmpul-Drept, Călmăţui, Ceadâr, 

Cioara, Cneazevca I, Cneazevca II, Covrului, Cârlibabovca, Danacu, Dăncuţa, Fundul-

Sărăcuţica, Gura-Ciorii, Horjeşti, Manubievca, Mătăsaru, Minjir, Orac, Răzeşti, Regina-

Maria, Serai, Sărăcuţa-Nouă, Sărăcuţa-Vieche, Sărăţeni, Tochile-Răducani, Tomai, Troiţa, 

Troiţcaia, Valea Jidanului, Voinescu, Usăteni şi Vozniceni dela judeţul Fălciu, trec în 

circumscripţia teritorială a judeţului Cahul.”[29]. 

Tot odată trebuie de menţionat că către anul 1930 judeţul Cahul avea următoarea 

structură: 2 oraşe Cahul (reşedinţă de judeţ) şi Leova. De asemenea judeţul era împărţit în 4 

plase: Cantemir (în afară de oraşul Cantemir); Ioan-Voevod (în afară de oraşul Cahul); Ştefan-

cel-Mare şi Traian. După cum urmează plasa Cantemir cu 61 de localităţi; plasa Ioan-Voevod 

cu 53 localităţi; Ştefan-cel-Mare 52 localităţi şi plasa Traian cu 24 localităţi[30]. 

Ca urmare a votării constituţiei din 1938 în Regatul României au survenit modificări 

importante. Una dintre cele mai importante a constat în faptul s-au limitat esenţial drepturile 

cetăţenilor, activitatea partidelor politice şi de asemenea funcţionarii publici de nivelul I şi II 

erau numiţi sau de Rege sau de minister. Prin aceasta obţinându-se un regres important în 

vederea dezvoltării principiilor democraţiei pe teritoriul României. 

În concluzie se poate de afirmat că în rezultatul reformelor care s-au implementat pe 

teritoriul regatului judeţul Cahul a avut o dezvoltare dinamică sub aspect teritorial-

administrativ. Tot odată trebuie de menţionat că în prima perioadă (1918-1925) de după 

Unire, judeţul Cahul era condus după regulamentele instituite în Basarabia pe timpul 

Imperiului Rus, treptat trecându-se la modelul din Regat. Un moment crucial fiind votarea 

legii cu privire la unificarea teritorial-administrative din 1925. Iar, după implementarea 

constituţiei din 1938 sa scindat spre dictatură. 
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REGLEMENTĂRILE VAMALE DIN EPOCA DE TRANZIŢIE SPRE 

PERIOADA MODERNĂ PÎNĂ LA FORMAREA STATULUI UNITAR ROMÂN 

 

           Zinaida LUPAŞCU, 

 Universitatea de Stat din Moldova 

 

Proceeding from the fact that the past is a valuable source of information and guidance 

of great significance for today and generations to come, a glimpse into the annals of distant 

times reveals first source for Romanian Countries customs policy. Undoubtedly the oldest 

income of Romanian political organizations – principalities and small kingdoms; was born 

right on public carting (public trading), which grace to our lands settlement, along 

international roads in those days, was the most important source of wealth. With the advent of 

public organizations, appropriate economic units have been applied to these occupations 

profitable (a series of tax) as a right of passage over the territory subject to authorities, a fact 

mentioned in the preceding paragraph. In times of state being an organized institution 

customs was a tax institution; income of which could explain that this great institution 

provided the kinghood. Customs duties were levied, as the documentary notes, in a time very 

close to the foundation of the state and may even be linked with ancient state formations on 

the territory of our country is about and the beginnings of urban life. Such fees are charged: 

at the borders for any freight transport crossing through urban centers, at selling goods and, 

finally, to leave the country. In a certain period of time, duties were almost the only source of 

income in money and goods of rulers, being productive for the treasury, because it applies to 

all goods imported, exported and transit. The customs duty has been fixed by conventions, 

treaties or trade privileges, concluded by the ruler with Heads of State with which the 

Romanian countries had trade relations as well as some trade centers or associations of 

foreign merchants. For some categories of goods, be granted reductions in customs, while 

others pay more. Until the second half of XVIII century customs policy was characterized in 

general by the existence of uniform duties. The customs and tax amounts depended on trade 

with foreign states, internal and external urban centers and commercial roads crossing the 

country. To the customs revenues have increased as the internal and external trade 

development that was closely linked to the nature of relations with all countries and 

especially with neighboring. 

 

La 10 iunie 1783 la Constantinopol  a fost semnat tratatul ruso-turc, care stabilea 

raporturile comerciale ale Principatelor Române cu statele vecine prevedea că mărfurile nu 

sunt supuse în Turcia decât unui singur tarif vamal de 3%.   

Anume  art. 19 al acestui tratat stabilea taxele vamale în mărime de 35% procente 

asupra tuturor mărfurilor, oricare ar fi locul lor de provenienţă, chiar dacă treceau prin tranzit 

pe teritoriul Porţii Otomane sau a principatelor. [1.]  

Pe temeiul de 3% s-au alcătuit şi tarifele vamale ale principatelor.Cînd taxele vamale 

erau percepute de agenţii cârmuirii locale la vama românească, ele reveneau fiscului român, 

această clauză fiind favorabilă Principatelor. [2.] 

Însă în această perioadă se întâlnesc acţiuni de contrabandă, negustorii înţelegîndu-se cu 

vameşii ca să ascundă mărfurile pentru a le importa ilegal în ţară. Cîtva timp mai târziu, 

Austria a obţinut avantaje considerabile, printr-o Convenţie din 24 februarie 1784 încheiată cu 

Poarta Otomană, dar care erau  în defavoarea Moldovei şi Munteniei, şi anume pe baza acestei 

Convenţii au fost suprimate taxele vamale care reveneau Principatelor în favoarea unei 

singure vămi la Constantinopol, unde negustorii Austriei erau obligaţi să plătească taxe 

vamale.[3.] In ciuda prevederilor deosebit de avantajoase pentru Austria cuprinse in Tratatul 

de la Passarowitz, ea nu a putut beneficia prea mult de acest regim datorită insuficienţei 

dezvoltări a mijloacelor tehnice si a deficienţelor organizatorice în domeniul navigaţiei . În a 

doua parte a secolului al  XVIII-lea , Austria a facut cateva încercări de a organiza şi exploata 
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calea Dunării. Astfel, in 1768 contele Stahremberg a încercat să puna bazele exportului 

austriac pe Dunăre pînă în Crimeea. In 1783, Willeshafen a reinnnoit aceste tentative , iar mai 

tarziu Valentin Galner a expediat doua nave. Pe una din ele turcii au scufundat-o la Portile de 

Fier .In urma acestor incercari neizbutite , Austria s-a straduit să obţină un regim d navigatie 

liber si direct pe Marea Neagra , ceea ce i-a reusit prin Senedul din 24 februarie 1784 incheiat 

in Turcia.Articolul IV din Sened prevede că “ pentru a preveni orice indoială sau banuială…, 

Sublima poarta declara ca in temeiul tratatelor este peris supusilor ambelor tari, avand 

pasapoarte in regula , de a se duce si veni liberi pe marfuri si rauri… ei pot calatori pe uscat, 

pe mare, pe rauri, pot trage lamal, descarca si incarca marfuri, platind , taxele ce trebuie sa 

achite”. In articolul VI acorda supusilor si negustorilor ambelor puteri contractante dreptul de 

a calatori pentru a face comert din rîuri la mare si viceversa , cu vase, avînd obligaţia de a 

plăti o singură dată taxele datorate vamei pentru tot ce se importa sau exporta. In fine , 

articolul V prevedea aplicarea clauzei natiunii celei mai favorabile, specificînd că , în ipoteza 

acordării de către Sublima Poartă de privilegii sau favoruri francezilor, olandezilor, 

englezilor, sau ruşilor, precum şi altor naţiuni şi mai favorizate incă , ele vor folosi şi 

austriecilor.   Este evident ,ca prevederile senedului din februarie 1784 acordau Austriei 

posibilitatea şi facilitatea in comerţul pe Dunăre şi Marea Neagră. Practic, comertul pe 

intreaga Dunăre navigabilă se afla la direcţia sa . Sectorul austriac-pînă la Porţile de Fier , ii 

aparţinea în exclusivitate , iar pe Dunarea de jos senedul ii asigura toate avantajele. .[4.] 

În acelaşi an , la 9 martie 1784 Alexandru Mavrocordat , domnitorul Moldovei, acordă 

printr-un privelegiul comercial, negustorilor austrieci ,un tarif vamal destul de favorabil, fără 

a ţine cont de convenţia sus-menţionată. [5.] 

În această perioadă , taxele vamale erau percepute la vămile fruntarii (la hotar). Acele 

mărfuri care erau importate în ţară printr-un punct, unde nu exista vamă în prealabil stabilită , 

urmau să fie achitate la vămile interne. Însă acest sistem tarifar cu porţile deschise, dădea loc 

la numeroase acţiuni de contrabandă care se săvîrşeau cu uşurinţă.  

De fapt, nici nu se putea concepe altfel, când stabilirea în prealabil a regimului tarifar şi 

administrativ  lipsit, bine înţeles, de claritate, nu fixa în diverse puncte posturi vamale, lăsând 

ca mărfurile să fie importate în interiorul ţării fără ca să se perceapă taxele vamale respective. 

Desigur, mulţimea fraudelor, deseori repetate, cauza prejudicii însemnate veniturilor 

Principatelor, însă acestea nu puteau fi atribuite decât organizării defectuoase a posturilor 

vamale. Se ştie, că în această perioadă , tariful vamal nu urmărea aplicarea unui principiui 

protecţionist. Deci, nu era stabilit în vederea încurajării agriculturii, industriei şi comerţului. 

El viza, în special, perceperea taxelor vamale în scopul măririi veniturilor voievodatelor. 

Vămile interioare au fost pe parcursul veacurilor un adevărat privilegiu al voievodatului şi, în 

special, o mare piedică în circulaţia mărfurilor în interiorul Principatelor, un privilegiu a 

atotputernicilor, care considerau trecerea, importul şi exportul diferitor produse alimentare, 

textile şi industriale ca un drept natural asupra căruia puteau să se stabilească taxe vamale.  

Vămile interioare au oprit mersul natural al schimbului de mărfuri între domenii , oraşe 

şi sate. Din aceasta reiese , că oricÎt de bogat ar fi fost teritoriul Moldovei şi Munteniei, 

împărţit în mari latifundini înconjurate de hotare , din care izvora vădit privilegiul de clasă de 

a opri sau a lăsa să circule mărfurile după anumite criterii personale, au adus prin aceste 

măsuri o vătămare a economiei principatelor.  Iar, stabilirea vămilor la hotarele voievodatelor 

dezlănţuia conflicte de interese între clasele privilegiate. Aceste conflicte ,condiţionate de 

ambiţii personale, au avut o înrăire asupra progresului economic al Principatelor Române. 

Totuşi era neîndoielnic şi faptul, că majoritatea voievozilor şi boierilor luptau între ei, însă se 

evidenţia şi ajutorul reciproc al lor împotriva ameninţărilor de răzvrătire a maselor contra 

taxelor vamale create de ei. 

Organizarea şi activitatea vamală în epoca de tranziţie spre perioada modernă avea loc 

conform reglementărilor vamale prevăzute de prevederile Regulamentelor Organice si a 

statutului Uniunii vamale a principatelor române din anul 1847. [6.] 
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În această perioadă un impuls mare în dezvoltarea economică a Principatelor Române l-

a constituit proclamarea libertăţii comerţului pe Dunăre şi marea Neagră prin Tratatul de pace 

de la Adrianopol încheiat între Turcia şi Rusia în anul 1829. [7.] 

O libertate, care alături de abolirea totală a controlului turcesc asupra produselor 

Moldovei şi Ţării Româneşti a deschis larg perspective celor două principate, contribuind la 

dezvoltarea într-un ritm rapid a relaţiilor comerciale. În acest context, făcându-se o revizuire a 

organizării şi administrării vămilor ca importante surse de venit. 

Ele nu mai aparţineau ca în secolele precedente domnitorului, ci reveneau visteriilor 

principatelor,  acestea concretizându-se într-o serie de prevederi cuprinse în Regulamentele 

Organice. 

Regulamentele Organice au avut drept scop înlesnirea întăririi în circuitul european a 

unor cantităţi tot mai mari de produse, în cea mai mare parte oferite Porţii Otomane până în 

anul 1829. 

În acest sens art. 148 din Regulamentul Organic a Moldovei şi art. 154, 156 al 

Regulamentului Organic al Ţării Româneşti a prevăzut libertatea exportului tuturor 

categoriilor de produse. [8.] 

Taxele de import constituiau 3% din valoarea mărfii, iar tranzitul a fost declarat liber 

tuturor categoriilor de mărfuri, fiind doar condiţionat de respectarea doar anumitor reguli 

stabilite pentru aceste cazuri. Din cauza faptului că în Moldova şi în Ţara Românească se 

exportau multe vite, s-au stabilit taxe vamale de export din cauza faptului, că aceste mărfuri 

erau întrebate în statele vecine. Dar una din cele mai importante dispoziţii din cuprinsul 

regulamentelor Organice, care au înlăturat pentru totdeauna cea mai apăsătoare piedică ce a 

stat în calea dezvoltării comerţului intern şi creării pieţii unice a celor două principate române 

a constituit desfiinţarea reţelei de vămi interne. Ele  au persistat în decursul întregii perioade a 

evului mediu în Moldova şi Ţara Românească, fixându-se posturi vamale la hotarele 

principatelor. 

Urmarea firească a abolirii vămilor interne a contribuit la intensificarea treptată a 

schimbului dintre oraş şi sat, la scoaterea din izolarea în care se aflau anumite regiuni, la 

înmulţirea locurilor de schimb de mărfuri. Toate acestea contribuind la uniformizarea 

activităţii comerciale pe întreg teritoriul celor două principate române. 

În consecinţă, au fost create condiţiile realizării unei pieţe unice pentru fiecare principat în 

parte, etapă obligatorie şi importantă pentru crearea mai târziu a unei peţi unice pentru ambele 

principate. Importul şi exportul dintr-o parte în alta (Ţara Românească şi Moldova) au fost 

declarate libere, excepţie făcând doar produsele deficitare (ex. cerealele, vitele, sarea, etc.). 

Dar aplicarea în practică a acestor prevederi trebuia să fie amânată, deoarece unificarea 

vamală ce urma să se realizeze, presupunea o perioadă de negocieri în vederea stabilirii unor 

norme precise în virtutea cărora, odată ridicat ,controlul vamal dintre Moldova şi Ţara 

Românească să nu atragă după sine scăderea veniturilor visteriilor celor două ţări. Însă 

posibilităţile de promovare de către Moldova şi Ţara Românească a unei politici vamale 

proprii, care să vine în sprijinul propăşirii lor economice, au fost foarte mult restrânse datorită 

stării de dependenţă faţă de Poarta Otomană, neputând să fie depăşite în această direcţie decât 

limitele autonomiei administrative. 

Această stare de dependenţă era generată de aplicarea şi în principate a tratatelor de 

comerţ încheiate de Turcia cu diferite ţări din Europa. Aşa se explică prevederile din 

Regulamentele Organice a celor două Principate Române în virtutea cărora negustorii străini, 

ce desfăşurau un comerţ cu ridicata, urmau să plătească taxe vamale cuprinse în tarifele 

generale ce însoţeau respectivele tratate. Autonomia vamală relativă a principatelor 

Româneşti, datorată în cea mai mare măsură noii situaţii politice dobândită după pacea de la 

Adrianopol, este caracterizată prin dreptul acestora de a stabili taxe vamale asupra produselor 

de primă necesitate al căror export în cazul lipsei acestora în ţară putea fi interzis. La aceasta 

am mai putea adăuga şi interesele economice şi politice pe care unele puteri europene le-au 

avut în principatele Române. Din acest joc concurent a rezultat o conjunctură favorabilă 
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pentru menţinerea autonomiei vamale relative. În acest sens, un exemplu ni-l oferă încercarea  

Turciei de o impune Principatelor Române tratatul „Ponsombi”, încheiat cu Anglia în anul 

1838. Prin acest tratat în schimbul desfiinţării vămilor interne ,Poarta a obţinut în compensaţie 

majorarea taxelor vamale „ad-valorem” de la 3 la 5% pentru import şi 12% pentru export. Iar 

orice tranzit ce se efectua pe căile terestre era supus unei taxe vamale de 3%, care era încasată 

la posturile vamale de frontieră. Dacă tranzitul se efectua pe cale maritimă sau fluvială, era 

scutit de orice impunere, adică se bucura de libera trecere prin porturile respective. [9.] 

Sultanul, dorind să impună principatelor dispoziţiile acestui tratat, trimisese un firman 

(document), în virtutea căruia ,aceste ţări urmau să se conformeze prevederilor acestui tratat. 

În schimb, Principatele Româneşti luptă împotriva implementării acestui tratat. Opoziţia se 

întâlneşte şi din partea altor state împotriva implementării acestui tratat în principate .Putem 

aduce exemplu Austriei, ale cărei relaţii comerciale primeau o lovitură referitor la comerţul cu 

Principatele, conform prevederilor acestui tratat. De asemenea sprijinul Rusiei acordat lui 

Mihai Sturza la intervenţiile acestuia pentru menţinerea vechiului tarif, au făcut ca prevederile 

tratatului menţionat să nu se aplice integral, taxele vamale la export constituind 3%, aşa cum 

fusese stabilită prin tratatul comercial dintre Rusia şi Turcia din anul 1783. [10.] 

Dar în ceea ce priveşte autonomia vamală relativă a principatelor Române, trebuie de 

remarcat, că relaţiile comerciale a celor două Principate Române erau subordonate 

dispoziţiilor tratatelor încheiate de Turcia, totuşi între ele şi Poarta Otomană exista o linie 

vamală, unde atât mărfurile străine, cât şi cele autohtone erau supuse taxării. 

Referindu-ne la uniunea vamală a Principatelor ,trebuie de menţionat, că încă 

Regulamentele Organice s-au referit la aceasta. Însă mai târziu, ca să pună sfârşit nenumăratelor 

neînţelegeri, Principatele au hotărât să încheie un acord de liberă trecere, luându-şi astfel 

angajamentul să suprime frontierele vamale. Temeiul acestui acord vamal a fost pus în anul 

1833, şi a fost completat prin Convenţia de la 26 iunie -8 iulie 1835 din Iaşi . [11.] 

Mihai Vodă Sturdza confirmă Convenţia din 8 iulie şi 15 iulie între Moldova şi Ţara 

Românească  prin care s-au stabilit norme comune ce urmau să se aplice de către fiecare din 

părţi,în raporturile reciproce,în situaţia cînd cetăţenii uneia se găseau pe teritoriul celeilalte 

.Locuitorii Moldovei şi Ţării Româneşti aveau dreptul de a face negoţ în ambele ţări,de a 

dobîndi proprietăţi,de a se deplasa dintr-un teritoriu în altul pentru păşunatul vitelor,pentru 

morărit,de a fi scutiţi de taxele vamale pentru  cumpărături care nu erau  destinate comerţului. 

Această convenţie era opera unei comisii mixte cu sediul la Focşani, din cadrul căreia făceau 

parte reprezentanţii Moldovei şi Munteniei. Tranzitul a fost declarat liber, afară de grîne, vite, 

sare şi alcool, dar în ceea ce priveşte importul şi exportul dintr-un principat în altul, au fost 

stabilite limite cantitative. [12. ] 

În anul 1846 reprezentanţii Moldovei şi Ţării Româneşti şi-au început lucrările pentru 

încheierea unei noi convenţii vamale ,în virtutea căreia, vămile principatelor urmau să fie 

unificate, iar linia vamală care a existat între ele de-a lungul veacurilor, urma să fie suprimată 

pentru totdeauna. Reprezentanţii celor două principate au subliniat, că sunt legate prin interese 

comune, prin numeroase relaţii de vecinătate, prin aceeaşi legislaţie şi aceeaşi poziţie politică, 

vor înlătura pe viitor din mijlocul lor greutăţile ivite până atunci datorită alcătuirii unei 

Convenţii, conform dispoziţiilor căreia urmau să se înlesnească relaţiile de negoţ, precum şi 

comunicaţiile între ambele principate.Un act normativ nou,un tratat între Moldova şi Ţara 

Românească cu privire la o uniune vamală.În virtutea acestui tratat urma să fie desfiinţată 

graniţa vamală existentă pînă atunci între  Valahia şi Moldova,să fie instaurat un un tarif liber 

între ele şi să fie adoptate o constituţie vamală comună,precum şi,în măsura în care situaţia 

diferită o permitea,un tarif vamal comun.Arendarea taxelor vamale trebuia să fie înfăptuită în  

comun şi beneficiul să fie împărţit într-o proporţie de 3/5 către Valahia şi  2/5 către Moldova 

.Pe baza  acestui tratat în vigoare  la   1/13 ianuarie 1848, s-a întocmit de către Ministerul 

Finanţelor din Moldova  o înştiinţare în care se publică condiţiile arendării taxelor 

vamale,care conţine,totodată,şi bazele constituţiei vamale. [13. ] 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. VIII, 2012 

 

 97 

După ce proiectul a fost întocmit, el urma să fie iscălit de cei doi domnitori. Astfel, G. 

Bibescu, ratificând Convenţia la 31 martie 1847 îl trimite pe un reprezentant al Comisiei să 

schimbe ratificările şi la 25 aprilie 1847  Mihai Sturza a semnat această convenţie.  

Astfel, s-a pus sfârşit tratativelor, ce au avut loc între Moldova şi Ţara Românească cu 

scopul de a găsi modalităţile cele mai eficiente pentru coordonarea intereselor lor comerciale. 

Prin intrarea în vigoare şi aplicarea ei începând cu 1 ianuarie 1848 a Convenţiei de unificare a 

vămilor celor două Principate Române şi a suprimării barierei vamale dintre ele, s-a înlesnit 

pe plan intern unirea celor două pieţe în una singură.  Anume odată cu suprimarea liniei 

vamale dintre Moldova şi Ţara Românească au fost înlăturate orice tip de restricţii din calea 

circulaţiei mărfurilor dintre cele două principate, adică trecerea mărfurilor fără plata taxelor 

vamale şi a altor impozite de orice natură şi nefiind supuse controlului vamal. [14.]  

Potrivit convenţiei de la Balta Liman,s-au numit în ambele principate alţi domni pe timp 

de şapte ani:Grigore Alexandru Ghica în Moldova şi Barbu Ştirbei în Muntenia.In aceşti ani 

s-au făcut anumite îmbunătăţiri în administraţia Principatelor,mai ales în Moldova,unde 

domnitorul ducea o politică cu tendinţe liberale.Anii imediat următori revoluţiei se 

caracterizează prin rolul crescând al burgheziei,care cucereşte poziţii noi în viaţa economică şi 

politică.Are loc o dezvoltare a producţiei şi a schimbului de mărfuri,lărgirea transporturilor 

rutiere şi a navigaţiei,intensificarea legăturilor economice între diferite regiuni.Aceasta a avut 

ca urmare atenuarea particularităţilor locale,lărgirea schimburilor comerciale dintre 

Principatele Române,care se transformă treptat într-o unitate economică.Pieţele 

locale,provinciale,s-au contopit astfel într-o piaţă unică;o etapă importantă a reprezentat-o 

desfinţarea vămii dintre Moldova şi Ţara Românească,care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 

1848.In acelaşi timp sunt amplificate legăturile economoce ale Principatelor dunărene cu 

Transilvania,pregătindu-se condiţiile pentru desăvârşirea formării pieţei naţionale prin 

unificarea întregului teritoriu locuit de poporul român. [15.] 

Dacă careva mărfuri erau trecute dintr-un principat în altul şi după aceea erau exportate 

după hotarele principatelor, se plăteau taxe vamale de export guvernului ţării prin care a trecut 

frontiera, iar veniturile acumulate de către vămi a celor două ţări trebuiau să fie puse în comun 

şi atribuite 1/3 Moldovei, 2/3 Munteniei. Perioada dată sa menţinut sistemul arendării vămilor. 

Cu toate acestea, Convenţia moldo-munteană prevedea, că vămile Moldovei şi Munteniei vor fi 

arendate prin licitaţie pentru o perioadă egală pentru cele două principate. [16. ] 

La 5 ianuarie 1859 A.I.Cuza a fost ales domnitor în Moldova, iar la 24.01.1859 ales în 

Ţara Românească, astfel fiind înfăptuită unirea personală a Principatelor, ca după aceea în 

anul 1868 să fie înfăptuită uniunea reală a principatelor. [17. ] 

Către anul 1860 unirea politică a Principatelor a condiţionat faptul ca să dispară orice 

barieră vamală între cele două ţări, ceea ce a constituit un progres unit economic. 

Tot în anul 1860 Adunarea Naţională a votat o lege vamală , care prin art. 1 a interzis 

guvernului de a da în arendă vămile. [18. ]  

Iar prin art. 2 a stabilit o singură administraţie pentru ambele principate unite, ceea ce a 

dus la o bună organizare şi funcţionare a vămilor. Dar în această perioadă se exercita şi un 

control sever şi minuţios în vederea aplicării dispoziţiei legale şi regulamentare de către un 

corp de inspectori, care aveau ca misiune ,să descopere fraudele, care se practicau des în 

sistemul vamal. 

Referindu-ne la legătura dintre dezvoltarea economică şi legislaţia vamală, atunci 

această lege vamală referindu-se la tendinţa protecţionistă şi de liberalism pe de o parte 

încuraja industria, iar pe de altă parte importul maşinilor necesare agriculturii, care era scutit 

de plata taxelor vamale. Astfel, pe baza acestui sistem tarifar, statul urmărea scopul formării şi 

dezvoltării industriei agriculturii. 

Pe baza acestei legi a fost stabilit şi un tarif vamal unitar pentru import şi export.  

Deasemenea se prevedea creşterea procentului asupra tuturor mărfurilor, atât la import, 

cât şi la export, excepţie făcând mărfurile care se bucurau de scutiri, ca exemplu importul 

maşinilor necesare agriculturii. 
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Totuşi, evidenţiem o lacună în această lege, care prevedea şi o scutire vamală la 

exportul hârtiei şi mai ales a cărbunelui, când aici nici măcar nu existau astfel de industrii de 

transformare şi extragere. 

În ceea ce priveşte aplicarea coeficientului tarifar, exista un singur criteriu – factura, 

taxarea făcându-se la frontieră, unde era prezentată marfa la birourile de vămuire respective. 

Către anul 1862 se constată, că procesul de aplicare a legii era destul de defectuos, şi se 

stabilea scutirea de taxe vamale a exportului vitelor şi a materialului brut autohton, în scopul 

răspândirii produselor naţionale.  

Însă, în anul 1864, această măsură a fost suprimată, stabilindu-se din nou 5% pentru 

exportul acestor mărfuri. [19. ]  

În această perioadă a fost formată şi o comisie, care avea drept scop să schimbe sistemul 

tarifar şi care a stabilit un nou tarif vamal, înlocuind taxele vamale „ad-valorem” care se 

aplicau, prin taxe fixe pentru 404 tipuri de mărfuri. Anume guvernul din anul 1866 având 

dorinţa de a da un avânt sau o dezvoltare a comerţului, tindea să desfiinţeze taxele ad-

valorem, înlocuindu-le cu taxe pe greutate, măsură şi număr. mai târziu taxele de export au 

fost stabilite în mărime de 4% şi 3%, cu scopul de a favoriza exportul de mărfuri autohtone, 

iar taxele de import s-au mărit de la 5% la 7%, iar în anul 1867 principatele dorind să dea o 

mai mare extensiune exportului, taxele vamale de export au fost reduse până la 2%.[20. ]  

Rezultatul schimbărilor în legislaţia vamală şi scopul României de  a-şi creea o industrie 

şi să-şi încurajeze agricultura,cît şi datele statistice din această perioadă demonstrează, că se 

mărise numărul tranzacţiilor comerciale, ceea ce ducea la acumularea unui tarif mai mare din 

partea României. Formarea statului unitar român a dus la unificarea legislativă şi reglementarea 

regimului vamal, a  taxelor vamale şi tarifului vamal ,cît şi la practica aplicării actelor 

legislative vamale. A fost admisă administrarea generală a vămilor, reglementarea juridică a 

trecerii mărfurilor peste frontiera vamală, cît şi supravegherea şi răspunderea vamală. 

În vara anului 1874, potrivit instrucţiunilor elaborate de guvernele principatelor, o 

comisie mixtă, formată din diferiţi specialişti a fost însărcinată cu redactarea condiţiilor de 

vânzare a veniturilor vămilor şi stabilirii unui tarif comun pentru toate mărfurile supuse   

taxelor vamale, care urma să fie reînnoit din şase în şase ani. De fiecare dată formalităţile 

referitoare la licitaţie urmau să fie publicate.  

Ultimul preţ al licitaţiei care era acela al contractului încheiat între cumpărător şi 

guvernul ţării în care a avut loc această licitaţie şi urma să fie împărţit în următorul mod: 2/3 – 

Munteniei şi 1/3 – Moldovei. [21.]  Ulterior au urmat un şir de Convenţii de comerţ încheiate 

între România şi alte state. 

a. Convenţia de comerţ încheiate între România şi Austro-Ungaria(10 iunie 1875 

,Viena),prin care se stipula  libertatea de comerţ şi navigaţie pentru supuşii celor două ţări pe 

teritoriile statelor contractante,fără a fi impuşi la impozite şi taxe mai ridicate decît cele 

percepute de la naţionali.Părţile contractante nu aveau dreptul de a întroduce prohibiţii în 

comerţul reciproc al supuşilor,exceptîndu-se de la această prevedere tutunul ,sarea ,armele 

,pra ful de puşcă şi muniţiile de război.Mărfurile de orice natură provenind din unul din cele 

două teritorii  sau cu destinaţie spre una din părţile contractante erau reciproc scutite de orice 

drept de tranzit.Cele două state se angajau să concentreze în aceiaşi localitate birourile de 

vamă stabilite pe frontieră, cu scopul ca operaţiunile vamale prilejuite de trecerea mărfurilor 

dintr-un teritoriu în altul să se poată efectua simultan. [22. ]  

b) Convenţia de comerţ  şi de navigaţie între România şi Rusia din 15/27 martie 1876 

încheiată la Bucureşti.Supuşii celor două ţări puteau  să desfăşoare comerţ  şi navigaţie între 

România şi Rusia,bucurîndu-se de aceeaşi protecţie ca şi naţionalii lor.Cetăţenii celor două 

părţi contractante aveau dreptul de a exercita,în toată întinderea ambelor teritorii,industria şi 

comerţul fără a fi supuşi la taxe generale sau locale şi nici la impozite sau obligaţii care să se 

deosebească  de acelea fixate de naţionali [23]. 

c) Convenţia de comerţ  între România şi Germania din 14/26 noiembrie 1877 încheiată 

la Berlin.Supuşii celor două state nu puteau  fi impuşi la taxe generale sau locale,bucurîndu-se 
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de privilegiile şi imunităţile în materie de comerţ naţionalii lor. Înlăturarea prohibiţiilor la 

import şi export,cu excepţia  unor produse ,reciprocitatea scăzămintelor la tarifele de import şi 

export.Dispoziţiile convenţiei se aplicau şi la marele ducat Luxemburg pe peroiada cît el era 

integrat în sistemul vamal  sau de import german. [24.].  

d) Convenţia de comerţ şi de navigaţie încheiată între România şi Italia din 11/23 martie 

1878.prin care se stipula reciprocitatea de privilegii. [25. ]  

e) Convenţia de comerţ  între România şi Elveţia din 30martie/11 aprilie 1878 încheiată 

la Viena.Cele două state garantau reciprocitate tratamentul naţiunii celei mai favoriyate pentru 

toate operaţiunile de import , export şi tranzit. [26. ]  
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ACŢIUNEA LEGII ÎN SPAŢIU ŞI ASUPRA PERSOANELOR 

 

Alina NEGRU,  

Academia de Studii Economice 

Spaţiul ca şi timpul reprezintă condiţii fundamentale de existenţă a unui fenomen, 

proces, obiect, căci este o absurditate a concepe o existenţă în afara spaţiului şi a timpului. 

„Spaţiul desemnează totalitatea raporturilor de existenţă dintre obiecte şi fenomene sub 

aspectul formei, distanţei, ordinii poziţiei lor. La modul general – consideră profesorul 

universitar Constantin Stroe – conceptul de spaţiu indică o reprezentare generalizată a 

dimensiunilor corpurilor şi distanţelor dintre ele”.[1] În ceea ce priveşte caracteristicile 

spaţiului ele sunt: tridimensionalitatea (lungime, lăţime, înălţime); reversibilitatea (în sensul 

că, principial un mobil poate parcurge o distanţă AB, dar şi distanţa inversă BA); simetrie (în 

sens că se poate concepe simetricul unui obiect în raport cu un punct, o dreaptă, un plan.[2]  

Noţiunea de spaţiu are în drept sensul său, fapt ce-l diferenţiază de spaţiul cosmic 

(fizic), biologic, psihologic etc. Referindu-se la aceasta, profesorii universitari Gheorghe C. 

Mihai şi Radu I. Motica menţionează: „Spaţialitatea normei juridice este socială, deci nu cade 

sub vreo definiţie fizicalistă; Ubi societas, ibi jus, precum se vede, exclude angajarea 

interpretărilor geometrice cu care s-ar stabili  unitatea de măsură a întinderii societăţii”. 

Pe de altă parte, socialmente spaţială, norma juridică are efecte localizabile: înăuntrul 

graniţelor care delimitează teritoriul statului.[3] Frontierele sunt linii (reale sau imaginare) 

care despart, pe uscat şi pe apă, teritoriul statului dat de teritoriile statelor vecine, iar în plan 

vertical, delimitează spaţiul aerian şi subsolul de spaţiul aerian şi subsolul statelor vecine. 

Frontiera de stat stabileşte limitele spaţiale de acţiune a suveranităţii statului.[4] În 

virtutea suveranităţii sale, fiecare stat stabileşte anumite norme de conduită, general-

obligatorii pe teritoriul său. Astfel, prin legile sale, fiecare stat e în drept să reglementeze 

conduitele subiecţilor de drept pe teritoriul său. În aparenţă, delimitarea între sferele de 

suveranitate legislativă a statelor pare clară: „acţiunea legilor unui stat se extinde asupra 

întregului său teritoriu, excluzînd, totodată acţiunea legilor altor state”.[5] 

În realitate, însă, problema dată nu trebuie privită simplist şi e mult mai complexă. 

Aceasta se datoreşte faptelor şi situaţiilor legate de două sau mai multe sisteme de drept 

naţional, fie din cauza deplasărilor unor persoane, fie din cauza locului în care a fost încheiat 

un act juridic, fie din cauza locului unde se află un anumit bun etc. Faptele şi situaţiile 

menţionate pot genera conflicte de legi şi conflicte între norme juridice de orice natură: de 

drept public, de drept privat. În statele federale mai pot apărea conflicte între legislaţia 

federală şi legislaţia subiectelor federate. 

La cele spuse, menţionăm şi faptul că dezvoltarea şi complexizarea relaţiilor 

internaţionale, mai ales în condiţiile extinderii proceselor de integrare regională şi europeană, 

în deosebi, de asemenea, pot genera conflicte de legi. Pentru  a evita acest lucru tot mai 

frecvent  întîlnim cazuri de excepţii de la exclusivitatea aplicării legilor ţării respective pe 

teritoriul său. Dat fiind principiul egalităţii depline a statelor, aceste excepţii „nu violează 

principiul suveranităţii statelor şi se bazează pe liberul consimţămînt al statelor”[6]. 

Experienţa istorică arată că încă din antichitate dreptul şi-a dobîndit propria sa 

personalitate, în sensul că „fiecare popor este cîrmuit de dreptul său (fiecare jure suo vivit)”. 

Aşa, de exemplu, francii erau cîrmuiţi de Lex salica (legea salică), romanii de dreptul roman, 

germanii de dreptul alleman etc. Asemenea acţiune a legii în spaţiu este bazată pe principiul 

teritorialităţii legii. Acest principiu se aplică strict în cazul legii penale. Astfel, alineatul (1) al 

art.11 al Codului Penal al Republicii Moldova (Aplicarea legii penale în spaţiu) prevede 

expres: „Toate persoanele care au săvîrşit infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova 

urmează a fi trase la răspundere penală în conformitate cu prezentul cod”, iar următorul 

alineat, (2), al aceluiaşi articol stabileşte că „Cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii cu 

domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvîrşit infracţiuni în afara 

teritoriului ţării sînt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod”. 
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Norma juridică penală defineşte şi noţiunea de teritoriu (art.120 al Codul Penal). În 

sensul legii penale, „prin teritoriul Republicii Moldova şi teritoriul ţării se înţelege  întinderea 

de pămînt şi apele cuprinse  între frontierele Republicii Moldova, cu subsolul şi spaţiul ei 

aerian”. 

Astfel, principiul teritorialităţii legii, în dreptul penal, se îmbină cu principiul 

personalităţii legii penale. 

Din cele spuse rezultă că teritorialitatea legii nu este absolută. Principiul teritorialităţii 

are mai multe excepţii cunoscute în literatura juridică sub denumirea de excepţiile 

extrateritorialităţii. Acestea pot fi privite în dublu sens: 

a) legea nu se aplică pe teritoriul statului respectiv în privinţa unor categorii de persoane 

străine şi a bunurilor acestora. Este cazul persoanelor care beneficiază de imunitate 

diplomatică, de clădirile reprezentanţelor diplomatice etc.; 

b) legea unui stat urmăreşte pe cetăţenii statului respectiv chiar atunci cînd ei îşi au 

domiciliul sau reşedinţa în străinătate, pe teritoriul altui stat. 

Acţiunea legii asupra persoanelor 

O problemă nu mai puţin importantă e cea ce se referă la acţiunea legii asupra 

persoanelor. Se ştie că legea, normele juridice pe care ea le conţine au un caracter general, 

impersonal, în sensul că ele se adresează în mod abstract subiecţilor, fără să-i individualizeze. 

Aceasta nu înseamnă că ele se adresează întotdeauna tuturor subiecţilor de drept. Destinatarul 

legii este omul privit individual, ca persoană fizică, sau în colectiv, ca persoană juridică. 

Aşadar, „omul şi, numai el, privit în cele două ipostaze – ca persoană fizică şi ca persoană 

juridică – poate fi subiect al raportului juridic”.[7] 

Acţiunea normelor juridice asupra persoanelor nu se înfăptuieşte la fel, faţă de toţi 

subiecţii de drept. Şi, totuşi, sunt două principii fundamentale care guvernează aplicarea 

dreptului asupra persoanelor. Acestea sunt: 

a) principiul personalităţii legii şi b) principiul egalităţi juridice în faţa legii. 

Principiul personalităţii legii, porneşte de la premisa conform căreia persoanele aflate 

pe teritoriul unui stat se supun legilor statului respectiv. Aceste persoane pot fi cetăţeni ai 

acestui stat, cetăţeni străini sau apatrizi. Faptul că normele juridice se adresează persoanelor 

aflate pe teritoriul  unui stat nu înseamnă că se adresează întotdeauna tuturor. Aceste persoane 

pot face parte  din categorii diferite: persoane aflate între anumite limite de vîrstă, categorii 

profesionale, societăţi comerciale etc. 

Aşadar, sfera persoanelor pe care legea le vizează poate varia. Dar în interiorul acestor 

categorii se aplică un alt principiu: principiul egalităţii juridice în faţa legii. Acest principiu 

şi-a găsit reflectare în articolul16 al Constituţiei Republicii Moldova: 

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului. 

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, 

fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă 

politică, avere sau de origine socială”. 

Acest principiu e dezvoltat mai departe de alineatul (1) al art.19 al Constituţiei, potrivit 

căruia „cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii 

Moldova, cu excepţiile stabilite de lege”. 

Egalitatea în drepturi este prin ea însăşi o egalitate de şanse pe care Constituţia o acordă 

tuturor. Totuşi, acest principiu nu este absolut. Unele persoane sunt sustrase într-o măsură mai 

mare sau mai mică de la aplicarea anumitor legi. Astfel, se întîlnesc unele excepţii de la aceste 

principii. 

De la principiile caracterizate mai sus, scoatem în evidenţă următoarele excepţii de la 

ele: 

1. imunitatea diplomatică şi regimul juridic al consulilor; 

2. regimul juridic al străinilor şi al apatrizilor; 

3. regimul juridic al cetăţeanului aflat în străinătate; 

4. recunoaşterea efectelor actelor şi efectelor juridice ale raporturilor juridice încheiate 
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pe teritoriul altor state. 

Imunitatea diplomatică constă în exceptarea personalului corpului diplomatic şi a 

persoanelor asimilate de la jurisdicţia statului de reşedinţă. 

Personalul diplomatic (acesta nu trebuie confundat cu personalul tehnic, administrativ şi 

cel de serviciu) se bucură de imunitate diplomatică, adică de un sistem de drepturi şi 

privilegii: inviolabilitatea persoanei, inviolabilitate de jurisdicţie, scutire de impozite şi taxe 

vamale etc. Statul acreditar nu poate să-i tragă la răspundere pe membrii corpului diplomatic. 

Aceştea pot fi declaraţi „persoana non grata” şi expulzaţi. 

Conform art.37 al Convenţiei de la Viena, personalul tehnic administrativ, beneficiază 

de privilegiile şi imunităţile de care se bucură membrii corpului diplomatic, cu excepţia 

imunităţii de jurisdicţie, numai pentru actele săvîrşite în cadrul exercitării funcţiilor lor 

oficiale. Personalul de serviciu se bucură de imunitate doar pentru actele săvîrşite în 

exercitarea funcţiilor lor, fiind scutiţi şi de impozite şi taxe pentru salariile cu care sunt 

remuneraţi. 

Totodată, sunt inviolabile documentele diplomatice. 

Consulii se ocupă de interesele economice, juridice, culturale etc. ale statului pe care îl 

reprezintă. Ei se preocupă – în legătură directă cu organele locale – de rezolvarea problemelor 

cetăţenilor statului propriu. 

Prevederile şi imunităţile provin atît din dreptul naţional, cît şi din cel internaţional. În 

această ordine de idei profesorul Sofia Popescu, pe bună dreptate menţionează: „Nu există 

privilegii în dreptul naţional, în virtutea principiului constituţional al egalităţii. Excepţiile de 

la acest principiu trebuie prevăzute de lege”.[8] Este cazul imunităţii şi inviolabilităţii 

Preşedintelui Republicii Moldova („(2) Preşedintele Republicii Moldova se bucură de 

imunitate. El nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea 

mandatului” – art.81 al Constituţiei); deputaţilor Parlamentului („(3) Deputatul nu poate fi 

reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în 

judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa” – art.70 al Constituţiei; 

„Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică pentru voturile sau pentru 

opiniile exprimate în exercitarea mandatului” – art.71 al Constituţiei Republicii Moldova). Un 

alt exemplu îl constituie regimul jurisdicţional special al judecătorilor. Acest regim de 

excepţie îşi regăşeşte justificarea în principiul independenţei puterii judecătoreşti. 

Regimul juridic al străinilor. Statutul juridic de străin îl are acea persoană fizică 

determinată, aflată pe teritoriul unui stat, care are cetăţenia altui stat sau este lipsită de 

cetăţenie.[9] În practica internaţională sunt cunoscute trei forme de reglementare de către state 

a regimurilor juridice aplicabile străinilor: a) regimul naţional; b) regimul special; c) regimul 

ce decurge din „clauza naţiunii celei mai favorizate”. 

În cazul regimului naţional, străinilor, în condiţii de reciprocitate, li se acordă toate 

drepturile sociale, economice, culturale şi civile ce le sunt recunoscute şi cetăţenilor statului 

gazdă. Excepţie fac doar drepturile politice (de a alege şi de a fi ales). 

În cazul regimului special aplicabil străinilor se are în vedere faptul atribuirii unor 

categorii de străini a unor drepturi stabilite prin acorduri internaţionale sau în legile naţionale 

(exemplu ne pot servi normele de evitare a dublei impuneri). 

Regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate se stabileşte, de regulă, în acorduri 

bilaterale. În acest caz statul acordă străinilor aflaţi pe teritoriul său un tratament la fel de 

avantajos ca acela conferit unui stat terţ, considerat ca  favorizat. Domeniile care pot face 

obiectul clauzei sunt: tarifele vamale, importuri, exporturi, tranzit, drepturi personale 

nepatrimoniale ş.a. 

Regimul juridic al cetăţeanului aflat în străinătate. Deşi suveranitatea unui stat se 

extinde numai în limitele frontierelor sale, există anumite situaţii cînd legea statului respectiv 

se aplică şi asupra unor fapte petrecute în afara graniţelor sale. Acest lucru poate fi 

condiţionat de necesitatea apărării unor interese deosebit de importante pentru statul respectiv. 
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Cetăţenii Republicii Moldova în străinătate se bucură de protecţia statului. Astfel, 

conform Constituţiei, „cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în 

ţară, cît şi în străinătate” (alineatul (1) al articolului 18 al Constituţiei). 

Cît priveşte starea civilă şi capacitatea persoanelor, se aplică legea personală, în sensul 

că persoana Republicii Moldova aflată în străinătate rămîne supusă legilor Republicii 

Moldova. Desigur că, aflaţi în străinătate, cetăţenii noştri trebuie să se supună şi legilor 

statului respectiv. 

Am caracterizat problemele principale care ţin de acţiunea legii asupra persoanelor. 

Evident, fiecare lege îşi poate avea şi particularităţile sale. Din acest punct de vedere 

distingem: 

a) legi cu vocaţie generală de aplicare atît faţă de persoanele fizice cît şi faţă de 

persoanele juridice; 

b) legi care se aplică numai persoanelor fizice; 

c) legi care se aplică numai persoanelor juridice; 

d) legi care se aplică numai anumitor categorii de subiecţi de drept (de exemplu, se aplică 

numai faţă de judecători sau faţă de pensionari etc.); 

e) legi care se aplică unei singure persoane, dar nu în calitatea sa de persoană fizică, ci în 

calitate de deţinător al unei anumite funcţiuni, indiferent de cine este această persoană 

(de exemplu, dispoziţiile constituţionale referitoare la Preşedintele Republicii etc.). 
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UNELE ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA STATUTUL  

PERSOANELOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ÎN 

 REPUBLICA MOLDOVA 

 

Natalia  SAITARLÎ, 

  Catedra de Administraţie Publică 

 

The correct understanding and right interpretation of such term as "local person", 

“public official”, "public servant" and their status  make up the starting point for the 

assimilation of a legal institution of Administrative Law, and namely  as subjects of the public 

local administration. 

 

Cuvinte-cheie: ales local, demnitar public, funcţionar public, statut 

În prezent, conform legislaţiei Republicii Moldova, personalul din administraţia publică 

locală poate fi divizat în 4 grupe: consilierii locali, care sunt aleşii locali; primarul, 

viceprimarul, preşedintele şi vicepreşedintele de raion, care sunt persoane cu funcţia de 

demnitate publică, funcţionarii publici şi salariaţii [1].  

Alesul local reprezintă o autoritate publică, desemnată prin vot de către cetăţenii unei 

colectivităţi locale şi învestită de lege cu o serie de atribuţii în vederea rezolvării treburilor 

publice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale [2]. Aleşii locali se identifică cu 

autorităţile administraţiei publice locale din Moldova, iar din această postură ei reprezintă 

elementul decizional la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale fiind învestiţi de lege cu 

exerciţiul autorităţii publice. 

Conform, art. 3 al. 1, 2  din Legea  privind statutul alesului local Nr. 768-XIV din 

02.02.2000, alesul local, în unitatea administrativ-teritorială respectivă, este persoană oficială, 

care fiind reprezentantul autorităţii deliberative sau executive din administraţia publică locală, 

în timpul exercitării mandatului se află în serviciul colectivităţii respective [3].  

În dezvoltarea acestor prevederi legislaţia naţională intervine cu reglementări de fond, 

prin care se stabileşte, că aleşii locali intră în exerciţiul mandatului lor sub condiţia validării. 

Odată cu validarea, consilierii devin persoane oficiale ale unităţii administrativ-teritoriale 

respective şi trec în serviciul colectivităţii locale, dobândind anumite drepturi şi obligaţii [4]. 

După părerea prof. Orlov Maria, orice candidat înscris în compania electorală trebuie să 

cunoască deja răspunsul la următoarele întrebări: ce înseamnă a fi în serviciul poporului, care 

sunt rigorile şi componentele raportului juridic de serviciu şi ale statutului juridic al 

0mandatarului pe durata exercitării mandatului. Astfel, va putea îndreptăţi încrederea 

electoratului, va demonstra competenţă profesională şi maturitate politică [5]. 

Până la modificările efectuate în art. 7 din Legea Nr. 768-XIV, legislaţia recunoştea 

calitatea de alesul local unei categorii restrânse de persoane şi anume: consilierilor din unităţilor 

administrativ-teritoriale de ambele niveluri, deputaţilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, 

primarilor şi viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de raion. În prezent, prin fixarea 

mai multor incompatibilităţi ale calităţii de ales local cu diferite funcţii: de demnitate publică, 

funcţionar sau angajat în subdiviziunile de stat [6], statutul de alesul local au numai consilierii 

din unităţile administrativ-teritoriale de ambele niveluri şi deputaţii în Adunarea Populară a 

Găgăuziei. Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii de raion, conform Legii cu 

privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 199 din 16.07.2010 [7], au 

statut de persoană cu funcţie de demnitate publică, adică sunt demnitarii publici. 

În opinia noastră, modificările date, pot să asigure guvernarea eficientă, care depinde şi 

de îmbinarea cât mai raţională între funcţiile eligibile şi funcţiile publice. Numărul mare a 

funcţiilor eligibile nu înseamnă neapărat o guvernare mai democratică şi mai efectivă, decât în 

statele în care acest număr, este mai mic. Spre exemplu în Statele Unite ale Americii, la fel, 

aleşii locali se consideră numai consilierii, restul funcţiile din guvernul executiv al consiliului 

sunt ocupate prin concurs organizat de consiliile respective. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311725
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311725
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Numai pentru coerenţa între reglementările normative sus menţionate [8], considerăm 

că este necesar în conţinutul Legii Nr. 768-XIV, să facă următoarele modificări: 1) din art. 2 

noţiunile de „primar, viceprimar, preşedintele, vicepreşedintele de raion” trebuie să fie 

excluse; 2) din definiţia alesului local dată în art. 3 ”alesul local este persoană oficială, el fiind 

reprezentantul autorităţii deliberative sau executive” trebuie să fie excluse următoarele 

cuvinte ”reprezentantul autorităţii executive”;  aliniatele 4, 5 din art. 5, care se referă la 

mandatul primarului, preşedintelui, vicepreşedintelui raionului şi viceprimarului, la fel, 

trebuie să fie excluse. 

O altă lacună legislativă găsim în art. 2 al. 2 din Legea nr. 199, şi anume din definiţia 

noţiunii de funcţia de demnitate publică reiesă că ea se ocupă: “prin mandat obţinut direct, în 

urma alegerilor, sau indirect, prin numire în condiţiile legii”, se pune întrebarea, de ce 

consilierii locali, care întrunesc toate caracteristicele unei funcţii de demnitate publică nu sunt 

nominalizaţi în Anexă Legii date, de rând cu ceilalţi: primarii, viceprimarii, preşedinţii şi 

vicepreşedinţii raioanelor. Prin urmare, considerăm, că la definiţia funcţiei de demnitate 

publică, trebuie să fie adăugate următoatele cuvinte: “ este funcţia executivă…”.  

Analizând alt act legislativ, care reglementează statutul persoanelor din administraţia 

publică locală, şi anume Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006 [9], am ajuns la concluzie, că viceprimarii şi vicepreşedinţii raioanelor, care au 

avut statut de ales local,  în prezent având statut de persoană cu funcţia de demnitate publică, 

totuşi,  trebuie să aibă statut de funcţionar public, şi să intre nemijlocit în componenţa 

aparatului de lucru al primarului/preşedintelui raionului. Aceasta includere a viceprişedinţelor 

raioanelor şi a viceprimarilor în categoria de persoane cu funcţia de demnitate publică nu este 

pur o ipoteză teoretică, ci poate avea consecinţe negative asupra bunei funcţionări a 

autorităţilor publice locale. Ne referim aici la gradul de responsabilitate şi de răspunderea 

juridică a acestora. Dacă pentru funcţionarii publici există un cadru normativ şi un mecanism 

juridic clar de răspundere pentru îndeplinirea difectuoasă a competenţelor date stabilite prin 

lege, atunci, în privinţa personaleor cu funcţii de demnitate publică atât cadrul normativ, cât şi 

mecanismul de tragere este foarte vag şi practic irealizabil. 

Susţinem aceasta ideea din următoarele considerente:  

A. statutul juridic al viceprimarului sau vicepreşedintelui raionului va fi mai bine 

determinat, deoarece în prezent nici Legea nr. 199, nici Legea nr. 436-XVI nu prevăd expres 

atribuţiile lor, menţionând numai: “Viceprimarii exercită  atribuţiile  stabilite de primar şi 

poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare” sau “Vicepreşedinţii raionului 

exercită atribuţiile stabilite de preşedintele raionului şi poartă răspundere în conformitate cu 

legislaţia în vigoare”, deşi, în doctrină se recomandă ca competenţa a autorităţilor publice 

locale să fie „expres determinată prin actul constitutiv sau actul normativ de organizare şi 

funcţionare a autorităţii respective” [10]. 

B. între primar şi viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de raion va fi raportul de 

subordonare. În prezent, lipsa de subordonare între autorităţile alese direct şi indirect, are 

consecinţe negative, concretizate mai ales, în scăderea spiritului de responsabilitate a 

autorităţilor publice locale [11].  

Considerăm, că statutul funcţionarului public va garanta viceprimarului şi 

vicepreşedintelui de raion stabilitatea de care, în opinia noastră autorităţile executive trebuie să 

beneficieze, pentru a-şi desfăşura activitatea exclusiv, în spiritul legalităţii, deoarece la ora 

actuală, statutul acestora nu este suficient clarificat normativ, din lipsa unui regim politic stabil.  

Cum putem să observăm din cele menţionate mai sus, statutul fiecărei persoane din 

administraţia publică locală este reglementat de acte normative diferite. 

Astfel, statutul aleşilor locali este reglementat de Legea Nr. 768-XIV, statutul juridic al 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică este reglementat de Legea Nr. 199, statutul 

funcţionarilor publici este reglementat de Legea cu privire la funcţia publică şi funcţionarul 

public Nr. 158-XVI din 04.07.2008, statutul salariaţilor este reglementat de Codul Muncii Nr. 

154 din 28.03.2003 [12].  



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. VIII, 2012 

 

 107 

Cu privire la noţiunea de statut al funcţionarilor publici, în literatura de specialitate  

înaintea celui de-al doilea război mondial s-a susţinut că, prin statut al funcţionarilor publici 

se înţelege complexul sau totalitatea normelor juridice, care fixează situaţia legală a 

funcţionarilor publici, determinând drepturile şi obligaţiile lor generale. În alte cuvinte, un 

statut al funcţionarilor publici este o totalitate de norme juridice, care reglementează condiţiile 

pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică pentru a putea ocupa o funcţie publică – 

pentru a deveni funcţionar public, drepturile şi obligaţiile acestora, stabilitatea şi 

incompatibilităţile funcţionarilor publici, răspunderea lor, precum şi sancţiunile aplicabile în 

caz de neîndeplinirea sau îndeplinirea, dar necorespunzătoare a atribuţiilor ce le revin din 

funcţiile publice pe care le ocupă într-un serviciu public [13].  

Considerăm că statutul fiecărei persoane, care activează în cadrul autorităţilor publice, 

indiferent, dacă este alesul local sau persoana cu funcţia de demnitate publică sau funcţionarul 

public, trebuie să fie bine determinat, deoarece de la aceasta depinde asigurarea eficientă a 

guvernarii, respectiv şi satisfacerea intereselor populaţiei din unităţile administrativ-

teritoriale. La momentul actual, în Republica Moldova, situaţia cu privire la statutul 

persoanelor sus menţionate este complicată, din motivul, anumitor neclarităţi ori lacune în 

legislaţie, şi ca exemplu pot servi următoarele studii ale experţilor IDIS Viitorul”:  

A. Comisia Electorală Centrală a analizat deciziile consiliilor locale sub aspectul 

respectării prevederilor legale privind incompatibilitatea funcţiei aleşilor locali şi la încetarea 

înainte de termen a mandatelor de consilier, emise după alegerile locale generale din 5 iunie 

2011, sub aspectul respectării prevederilor legale. Astfel, s-a constatat că unele consilii locale 

nu examinează în termenele stabilite de lege starea de incompatibilitate a funcţiei aleşilor 

locali, altele prezintă la CEC decizia de ridicare a mandatului peste câteva luni sau expediază 

Comisiei Electorale Centrale setul incomplet de documente (lipsesc demersurile, deciziile, 

declaraţiile) pentru atribuirea mandatului de consilier. În Legea Nr. 436-XVI există dispoziţii 

care au ca scop limitarea cumulului de funcţii şi totodată stabilirea unor incompatibilităţi cu 

funcţia de consilier, iar raţiunea acestor dispoziţii este aceea că în exercitarea atribuţiilor lor, 

autorităţile locale trebuie să respecte unele principii de bază, cum ar fi cel al integrităţii, 

respectiv evitarea conflictului de interese. Această noţiune nu apare ca atare în textul legii, ci 

din prevederile referitoare la incompatibilităţi şi modul de luare a deciziilor de către aleşii 

locali se poate deduce că finalitatea urmărită de legiuitor a fost aceea de a preveni conflictul 

de interese. Menţionăm că legislaţia în vigoare nu prevede sancţiuni pentru consiliile locale 

care nu examinează în termenele prevăzute de lege a situaţiilor de incompatibilitate sau nu 

ridică mandatul alesului local care se află în situaţia de incompatibilitate ca urmare a 

solicitării din partea alesului local care se află în asemenea situaţie [14].   

B. Doar puţin peste 50 la sută din angajaţii administraţiei publice locale chestionaţi, 

consideră că legislaţia naţională în vigoare, este completă şi reglementează eficient regimul de 

incompatibilităţi privind funcţionarii şi demnitarii publici. În acelaşi timp, o parte substanţială 

de respondenţi, peste 44 la sută, împărtăşesc o opinie contrară susţinând, că cadrul normativ 

respectiv nu este coerent şi lasă loc pentru interpretări şi excepţii. Practic, fiecare al doilea 

respondent este de părere, că legislaţia Republicii Moldova în ce priveşte regimul de 

incompatibilităţi nu este respectată. Printre cele mai frecvente cauze ale nerespectării 

reglementărilor normative privind incompatibilităţile pentru funcţionarii şi demnitarii publici, 

au fost evidenţiate: legea nu este aplicată; reglementările normative permit mai multe 

interpretări; legea conţine lacune; superiorii nu respectă legea; legea permite folosirea ei în 

interes propriu; conducerea permite încălcarea legislaţiei [15]. Conform datelor investigaţiilor 

sociologice realizate în administraţia publică locală din ţară, o parte substanţială de 

respondenţi, circa 36 la sută, consideră că mecanismul legal de retragere a funcţionarilor şi 

demnitarilor publici din situaţiile de incompatibilitate nu este funcţională. De aceeaşi părere 

este şi fiecare al treilea funcţionar public local [16].  

C. Reieşind din aceea că primarii şi preşedinţii de raion, conform Legii Nr. 199 sunt 

persoane cu funcţii de demnitate pubilă, şi conform art. 1 din Legea nr. 436-XVI au aparatele 
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proprii de lucru, este logic ca funcţionarii, care activează în cadrul acestor aparate să cadă sub 

incedenţa Legii cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică Nr. 80 din 07.05.2012 [17].  Leguitorul însă în această Lege, art. 2 al.2 a 

menţionat, că “de un cabinet propriu pot fi asistaţi” şi a enumărat numai autorităţile 

administrative centrale.  

Prof. Mihail Platon, menţionează că un statut specific al alesului local trebuie să 

asigure, potrivit prevederilor art. 7 din Carta Europeană pentru Autoadministrarea Locală 

[18], liberul exerciţiu al mandatului lor. Statutul juridic al funcţionarilor publici este menit să 

sporească cointeresarea lor morală şi materială, să le creeze condiţii necesare pentru 

exercitarea funcţiilor de serviciu, să garanteze drepturile şi asistenţa socială adecvată pentru 

acei care şi-au consacrat în viaţa slujirii statului şi poporului [19]. 

Noi considerăm că, în astfel de statut trebuie să fie prevăzut nu numai compensaţia 

financiară adecvată a cheltuielilor făcute în timpul exerciţiului mandatului sau funcţiei, sau 

dacă este cazul, compensaţia financiară a câştigurilor pierdute sau o remunerare a muncii 

îndeplinite şi o asigurare socială corespunzătoare, dar trebuie să fie determinat expres: 

competenţa fiecăruia,  forme ale răspunderii juridice şi sancţiunile în cazul neîndeplinirii sau 

îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor, de către ei. Deoarece, încă o dată repetăm, cu cât 

mai bine va fi determinat statul juridic al alesului local şi al funcţionarului public din 

administraţia publică locală, cu atît mai clar vor fi sarcinile, care le revin în vederea 

satisfacerii intereselor generale ale societăţii. 

E important de a adăuga că dintre aspectele esenţiale, definitorii ale statutului 

funcţionarului public, aspect aflat în strânsă legătură cu buna funcţionare a administraţiei, este 

cel al stabilităţii funcţiei publice şi al unei juste definiri a relaţiei administraţiei cu sfera 

politicului. Aşa cum este în opinia lui prof. Dana Tofan, citată de Babin Oleg “acordarea 

stabilităţii în funcţie este privită ca o frână impotriva imixtiunii partidelor politice în 

administraţie, cu finalitatea de a asigura o autonomie aparatului administrativ, fără de care 

legalitatea în activitatea serviciilor publice nu poate fi realizată [20]”. 

Astfel, în prezent, în administaţia publică există nestabilitate, noile partide care vin la 

putere, indiferent de culoarea politică, înlocuiesc până la cele mai neînsemnate funcţii 

personalul din administraţia publică, cu o pregătire şi o experienţă acumulată în timp cu 

persoane loiale, dar fără experienţă în domeniu [21], neuitându-se la fapt, că de la experienţă 

depinde toata activitatea în întregime a autorităţii administraţiei publice şi uitând că rolul lor 

constă în reprezentarea intereselor întregii comunităţi şi contribuirea la realizarea interesului 

public general.  

La fel, în vederea simplificării activităţii, după părerea prof. Dumitru Brezoianu, este 

necesar, dacă este posibil, să se renunţe la unele documente, contopindu-le într-unul singur, 

sau să se simplifice documentele, făcându-le mai clare şi mai lesnicioase. În circuitul 

documentelor trebuie să se găsească ordinea cea mai logică, pentru ca lucrarea să urmeze 

drumul scurt [22]. 

Reieşind din cele menţionate, în concluzie putem spune că legislaţia de azi, care 

reglementează organizarea, funcţionarea, statutul juridic al alesului local şi al funcţionarilor 

din aparatul executivului local, responsabilitatea autorităţilor publice locale este dispersată în 

multiple legi, considerăm binevenită elaborarea unui Cod al colectivităţilor locale, după 

modelul francez, în care oricine ar putea găsi răspuns la orice întrebare ce ţine de guvernarea 

locală.  
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ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI REALE 
 

EVALUAREA EFECTELOR ECONOMICE A POLITICILOR DE MARKETING 

(la cooperativa de consum UNIVERSALCOOP Cahul) 

  

Slavic GÎRNEŢ 

Catedra de Economie şi Management  

în Afaceri şi Servicii 

 

Pour atteindre ses objectifs stratégiques globaux: croissance, développement, 

innovation, de positionnement, d'identifier les entreprises qui réussissent l'ensemble du 

marché, il se divise en segments plus petits, nous avons choisi la plus prometteuse et met 

l'accent sur le service et la satisfaction de ces segments. Puis ils concevoir un marketing mix 

composé de facteurs sous son contrôle sont les suivants: produit, prix, placement et de 

promotion. Pour trouver la meilleure combinaison de marketing et met en ouvre une 

entreprise impliquée dans l'analyse, la planification, la mise en ouvre et de contrôle. Grâce à 

ces activités, l'entité supervise les changements de la société de marketing et de 

l'environnement est constamment ajustée pour maintenir la compétitivité du marché. Dans ce 

cas, l'application d'une variante ou d'une autre du mix marketing et de la stratégie restent à 

la discrétion du personnel de direction de l'entreprise, il est important de spécifiquement 

opter pour "recette" opportunités d'affaires appropriés et marketing, car une mauvaise 

application d'une stratégie peut détruire la réussite de l'entreprise atteint grâce au travail 

acharné et de sacrifices, parfois depuis de nombreuses années. 

 

Societatea contemporană a înregistrat performanţe deosebite în multitudinea domeniilor 

sale de dezvoltare: economic, politic, social şi cultural, care i-au facilitat urcuşul spre succes. 

Astăzi lumea beneficiază de o gamă largă de performanţe, care au determinat, de exemplu, 

vastele îmbunătăţiri în medicina modernă, productivitatea înaltă a activităţii economice 

datorită aplicării reuşitelor progresului tehnico-ştiinţific, creşterea apreciabilă a industriei 

electronice, avântul comerţului global, diversificarea şi intensificarea relaţiilor economice 

internaţionale etc. În baza oportunităţilor oferite de mediu, omenirea are astăzi o posibilitate 

mai mare de a stopa fenomenul foametei şi să vindece multe boli epidemice, dar alături de 

aceste atuuri există şi probleme insolubile ca: sărăcia, conflictele religioase, degradarea 

mediului ambiant, dictatura politică, pericolul terorismului, corupţia etc. Reieşind din aceasta 

liderii, pentru asigurarea supravieţuirii şi/sau creşterii companiilor lor în viitor, se confruntă 

cu provocarea de a găsi o cale de înaintare raţională, ce trebuie realizată într-un ritm accelerat, 

fiindcă ziua de astăzi nu este ziua de ieri, iar mâine va fi altfel decât astăzi. În aceste condiţii, 

pentru continuarea strategiei sau trecerea la o altă strategie nouă, managerii îmbină elementele 

managementului cu cele ale marketingului pentru a putea face faţă multitudinilor de pericole 

şi schimbări care apar zi de zi. 

Abordarea marketingului la ansamblu activităţii firmei joacă un rol esenţial în obţinerea 

avantajului competitiv de către aceasta, deoarece succesul în afaceri al oricărei întreprinderi 

este determinat de capacitatea sa de a identifica nevoile consumatorilor şi de a oferi produse 

şi/sau servicii care să le satisfacă. Această idee îşi regăseşte tangenţe în opinia lui P. Drucker 

care afirma că “rezultatul unei întreprinderi este un client satisfăcut” [3, p.61]. 

Termenul de marketing este de origine anglo-saxonă (reprezentând participiul prezent al 

verbului "to market", care are semnificaţia de a cumpăra şi a vinde, de a desfăşura tranzacţii 

de piaţă). Originile sale sunt localizate, la începutul secolului XX, în Statele Unite ale 

Americii. În 1902, în Buletinul Universităţii Michigan, în introducerea unui curs universitar 

privind distribuţia produselor se foloseşte expresia "diferite metode de marketing al 

bunurilor". Treptat, acest termen şi-a extins aria de cuprindere şi a obţinut o recunoaştere 

internaţională. Astfel, conform definiţiei Asociaţiei Americane de Marketing, marketingul 

http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteADM/cornescu/cap13.htm#_ftn1#_ftn1
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este “procesul de planificare şi de executare a activităţilor de concepere, stabilire a preţului, 

promovare şi distribuire a ideilor, produselor şi serviciilor în scopul creării şi menţinerii unor 

relaţii care să satisfacă obiectivele individuale şi organizaţionale” [1, p.55].  

Ph. Kotler în lucrarea „Managementul Marketingului” afirmă că “Marketingul este un 

proces social şi managerial prin care indivizi şi grupuri de indivizi obţin ceea ce le este 

necesar şi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse având o anumită valoare” [2, 

p.45]. 

În cadrul oricărei unităţi economice, prin intermediul activităţii de marketing, se 

analizează ocaziile de marketing, se aleg pieţele ţinte, se elaborează mixul şi se gestionează 

efortul total de marketing în scopul obţinerii unor rezultate pozitive. Utilizarea iniţială a 

conceptului de marketing mix îi este atribuită americanului Neil Borden care l-a folosit 

începând din anii 1960, în legătură cu combinaţiile posibile între mai multe variabile de 

marketing: produs, marcă, ambalare, preţ, publicitate, vânzare, promovarea vânzărilor, 

merchandising, servicii postvânzare, distribuţie, logistică, cercetarea de marketing. Având în 

vedere suprapunerile dintre diferite componente, Jerome McCarthy se opreşte la patru dintre 

ele care, într-o formă sau alta, le include şi pe celelalte, respective: produsul, preţul, 

promovare şi plasarea sau distribuţia.  

Astăzi, într-un sens foarte larg, “marketingul – mix desemnează ansamblul variabilelor 

pe care le poate utiliza o firmă pentru a influenţa piaţa-ţintă”, respectiv “modul în care sunt 

antrenate resursele disponibile pentru a obţine efectele dorite” [4, p.245]. El constituie setul 

de instrumente tactice ale firmelor necesar stabilirii unei poziţii solide pe piaţa ţintă, asigură 

antrenarea resurselor în proporţii diferite, grupându-le în jurul celor patru elemente cunoscute 

în literatura de specialitate ca cei 4P. 

Pentru a-şi atinge obiectivele strategice generale: creştere, dezvoltare, inovare, 

poziţionare, întreprinderile de succes identifică piaţa totală, o divizează în segmente mai mici, 

le alege pe cele mai promiţătoare şi se concentrează pe servirea şi satisfacerea acestor 

segmente. Apoi îşi concepe un mix de marketing constituit din factorii aflaţi sub puterea ei de 

control: produs, preţ, plasament, promovare. Pentru  a putea găsi cel mai bun mix de 

marketing şi a-l pune în aplicare, întreprinderea desfăşoară activităţi de analiză, planificare, 

implementare şi control. Prin intermediul acestor activităţi agentul economic supraveghează 

mutaţiile mediului de marketing al întreprinderii şi i se adaptează permanent pentru a-şi 

menţine competitivitatea pe piaţă. În acest caz aplicarea unei variante sau alteia a mixului şi 

strategiei de marketing rămân la discreţia personalului managerial al firmei, însă este 

important să se opteze anume pentru „reţeta” corespunzătoare posibilităţilor întreprinderii şi 

momentului oportun pe piaţă, pentru că aplicarea neadecvată a unei strategii poate distruge 

întregul succes al afacerii obţinut cu trudă şi sacrificii, uneori ani îndelungaţi. 

Este cunoscut faptul că într-o societate economico-socială dinamică şi în continuă 

transformare, cu un mediu puternic concurenţial, un factor decisiv în poziţionarea pe piaţă pe 

un termen cât mai îndelungat este posedarea unor informaţii detaliate şi reale despre existenţa 

şi evoluţia principalilor factori de influenţă a activităţii. Informaţiile date permit, ca prin 

utilizarea diferitor metode de analiză şi gestiune agentul economic să se adapteze cât mai bine 

la condiţiile de activitate prin luarea unor decizii, hotărâri optime care să-i minimizeze efortul 

şi să-i maximizeze efectul. Pentru ca aceste decizii să aibă un caracter real de implementare 

trebuie ca ele să fie axate pe două categorii de informaţii: 

 Informaţii ce caracterizează activitatea întreprinderii până la anul curent de gestiune. 

Ele deseori se obţin în urma efectuării unei analize economico-financiare şi juridice detaliate, 

atât static cât şi dinamic. 

 Informaţii ce caracterizează activitatea întreprinderii după anul de gestiune, adică 

viitori. Ele se obţin în urma efectuării unor previziuni economico-financiare, prin utilizarea 

modelelor economico-matematice şi statistice. 

Cooperativa de consum „UNIVERSALCOOP” Cahul, abreviat UNIVERSALCOOP din 

oraşul Cahul, îşi are sediul pe adresa: MD 3901, Republica Moldova, or. Cahul str. 

http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteADM/cornescu/cap13.htm#_ftn1#_ftn1
http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteADM/cornescu/cap13.htm#_ftn1#_ftn1
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Republicii, nr. 17 „G” şi este o asociaţie autonomă şi independentă de persoane fizice, creată 

pe principiul liberului consimţământ, prin cooperarea de părţi sociale ale membrilor săi, care 

desfăşoară activităţi economice pentru satisfacerea intereselor acestora şi necesităţii lor de 

consum. Cooperativa este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi necomercială, ce a fost 

înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 09.12.1999. 

Eficienţa cooperativei de consum  UNIVERSALCOOP Cahul, se datorează în mare 

parte elementelor politicilor de marketing aplicate în cadrul cooperativei, chiar dacă o parte 

din personalul întreprinderii nu conştientizează pe deplin acest lucru, deoarece majorarea 

rezultatului indicatorilor de efect s-a datorat deciziilor luate în domeniul politicii de produs 

(diversificarea sortimentală, calitativă a produselor etc.), politicii de distribuţie 

(modificarea formelor şi canalelor de distribuţie etc.), politicii de promovare (stimularea 

forţelor proprii de vânzare, reclamă etc.), politicii de preţ (diferenţierea preţurilor pe criterii 

de consumatori, zone geografice, concurenţă etc.). 

Deşi deţine o imagine bună pe piaţă, totuşi în urma cercetării s-a identificat unele puncte 

slabe ale cooperativei, ele referindu-se la modul de promovare a produselor/serviciilor şi la 

politica de preţ practicată. Din acest motiv este binevenit ca cooperativa de consum 

UNIVERSALCOOP Cahul să-şi revizuiască comportamentul în acest domeniu şi să identifice 

modalităţi de soluţionare a lor, una dintre care ar fi: 

 realizarea unor cercetări de marketing pentru identificarea modificărilor mediului. 

Dacă cooperativa apreciază ca fiind nefondate economic realizarea lor sistematică, atunci e de 

dorit ca cercetările să se realizare cel puţin periodic, fie prin adresarea cooperativei la 

instituţiile specializate, fie prin forţele proprii. 

 crearea pe viitor în cadrul cooperativei a unui post de marketolog, care ar 

identifica modalităţile optime de combinare a elementelor mixului de marketing, referitoare la 

sortiment, promovare, distribuţie, precum şi dacă e cazul să efectueze cercetările de care are 

nevoie cooperativa de consum etc. 

 dezvoltarea relaţiilor publice ale cooperativei în scopul promovării unei imaginii cât 

mai pozitive şi stabilirea relaţiilor de încredere cu consumatorul. Actualmente cooperativa de 

consum UNIVERSALCOOP Cahul utilizează tehnica respectivă, prin încheierea cu primăriile 

unor localităţi a unor contracte de furnizare a produselor necesare pentru şcoli şi grădiniţe. 

 stimularea mai intensivă a forţelor proprii de vânzare, deoarece reprezintă elementul 

cheie în promovarea şi distribuţia sortimentului cooperativei direct consumatorului final.  

 efectuarea de investiţii pentru modernizarea fostei Panifcoop Cucoara, ce ar 

permite dezvoltarea sortimentului produselor de panificaţie şi creşterea cotei de piaţă. 

Pentru soluţionarea acestor puncte slabe şi pentru realizarea propunerilor sus menţionate 

este necesar ca cooperativa de consum UNIVERSALCOOP Cahul să-şi crească efortul de 

marketing care constă în resursele financiare acordate realizării activităţilor de marketing. Din 

punct de vedere contabil creşterea cheltuielilor de marketing are ca efect direct reducerea 

profitului total, din acest motiv pentru ca efortul de marketing suplimentar să nu aibă efecte 

negative asupra profitului înregistrat este necesar ca sporul de încasări datorat activităţilor de 

marketing să fie superior cheltuielilor de marketing suportate. Astfel dacă cheltuielile de 

marketing vor creşte cu un anumit procent (α) trebuie să avem şi o anumită creştere a 

încasărilor pentru a nu înregistra pierderi. În scopul determinării influenţiei creşterii efortului 

de marketing asupra volumului încasărilor în continuare se va realiza o analiză, previziune a 

influenţei cheltuielilor de marketing asupra vânzărilor şi profitului.  

Activităţile de previziune în sfera activităţii economice au evoluat şi s-au impus odată 

cu dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor, metodologilor matematice şi statistice de calcul şi 

analiză. Cunoaşterea modului de evoluţie viitoare a fenomenelor cercetate, permite factorului 

de decizie să-şi planifice cât mai raţional activitatea pentru a putea face faţă noilor condiţii de 

activitate.  

Ţinând cont de avantajele sus numite este binevenit de realizat o anumită previziune şi a 

indicatorilor economici ai cooperativei de consum UNIVERSALCOOP Cahul. Deoarece 
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activitatea întreprinderii are un caracter diversificat previziunile derulate în continuare se vor 

referi la indicatorii din activitatea operaţională,  fiindcă caracterizează principala sursă de 

obţinere a veniturilor necesare pentru dezvoltarea întreprinderii. 

Pentru aplicarea metodelor de previziune a indicatorilor economico-financiari din 

activitatea operaţională a cooperativei este necesar de a identifica legităţile de dezvoltare şi 

evoluţie a indicatorilor cercetaţi, în corelaţie cu factorul timp. Aceste acţiuni vor permite 

crearea unor serii cronologice de tipul y = f(t), în care valorile seriilor care sunt notate cu -y- 

vor fi nişte variabile dependente, care evoluează în funcţie de variabila independentă timp pe 

care o vom nota cu –t-. Analiza statistică a seriilor cronologice obţinute ne va permite de a 

elabora previziuni pe diferite perioade de timp. În acest scop vom proceda la extrapolarea 

seriilor cronologice, adică la obţinerea unor valori, care prelungesc seria, dincolo de limitele 

pentru care dispunem de date certe, reale. După asigurarea omogenităţii şi comparabilităţii 

datelor seriilor cronologice se va realiza o reprezentare grafică, care ne va da posibilitatea de a 

constata tendinţa centrală de evoluţie a indicatorilor cercetaţi. 

Analiza evoluţiei indicatorilor, până la perioada anului de gestiune 2010, din activitatea 

operaţională a cooperativei de consum UNIVERSALCOOP Cahul [5], ne permite să 

constatăm că valorile înregistrate au o evoluţie, cu mici abateri ocazionale, ce se poate de 

descris cu ajutorul funcţiei liniare de tipul,  y = a + bt . Odată ce funcţia trendului a fost 

identificată este nevoie de realizat o centralizare a valorilor indicatorilor cercetaţi care ar 

permite interpretarea corectă a datelor analizate, activităţi prezentate în tabelul 1. 

Pentru a facilita calculele previzionale în continuare, variabila independentă timpul (t), 

va fi supusă procedeului de centrare, astfel dacă avem în vedere că în calcul se utilizează un 

număr impar de ani atunci originea seriei se va fixa în anul din mijloc 2008, ţinându-se cont 

ca Σ t = 0.  

Tabel 1. 

Centralizarea valorii indicatorilor din activitatea operaţională. 
 

                           
              Indicatori 
Perioade 

Volumul 
vânzărilor, 

mii lei 

Costul 
vânzărilor, 

mii lei 

Alte venituri 
operaţionale, 

mii lei 

Cheltuieli 
generale şi 

administrative, 
mii lei 

Alte 
cheltuieli 

operaţionale, 
mii lei 

Anul 2006 10147,94 8441,22 163,45 782,67 1000,31 

Anul 2007 11247,51 8963,39 277,8 859,56 1533,01 

Anul 2008 11798,86 9291,58 290,2 929,69 1738,92 

Anul 2009 11837,95 9229,06 305,31 974,64 1736,12 

Anul 2010 17352,47 13714,65 360,54 1209,14 2261,89 

Total valoare  62384,73 49639,9 1397,3 4755,7 8270,25 

Sursa:  Elaborat de autor, conform sursei 5. 
 

În acest caz seria iniţială se va transforma într-o serie, pentru care sistemul de ecuaţii 

normale în raport cu estimaţiile parametrilor  a  şi  b  va fi:  

                                          Σ y = na + b Σt 

                                                 Σ ty = a Σt + b Σt
 2 

Pentru rezolvarea acestui sistem de ecuaţii în raport cu parametrii  a şi  b trebuie să se 

calculează următorii parametri  Σt, Σ y, Σ ty, Σt
 2

, pentru fiecare indicator în parte şi se 

centralizează în tabele de calcul şi previziune tabelul 2. 

Cu ajutorul datelor centralizate din tabelul 2, se va calcula în continuare parametrii  a şi  

b pentru fiecare indicator cercetat, pentru ca mai apoi să se determine şi ecuaţiile lineare ce 

vor descrie trendul de evoluţie a indicatorilor analizaţi. Pentru determinarea valorilor 

parametrilor  a şi  b se va utiliza pentru calcul următoarele relaţii: 

a = Σ y / n      şi     b = Σ ty / Σt
 2

, 
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unde  n este numărul de ani luaţi în calcul pentru previziune. Totalitatea rezultatelor obţinute 

în procesul de calcul sunt prezentate în tabelul 2. 

Deoarece pentru calculul parametrilor ecuaţiilor trend au fost utilizate date pe perioade 

anuale rezultă că, valorile parametrului b din cadrul oricărei ecuaţii caracterizează schimbarea 

anuală estimată a producţiei/serviciilor în mii lei, în dependenţă de valoarea factorului timp. 

Analiza coraportului dintre valorile acestui parametru pentru fiecare indicator, ne permite să 

evidenţiem că în timp va exista o tendinţă stabilă de depăşire a cheltuielilor înregistrate de 

către veniturile realizate.  Astfel, prin utilizarea ecuaţiilor liniare deduse, a indicatorilor din 

activitatea operaţională, putem să previzionăm în continuare cum va evolua valoarea 

rezultatului din activitatea dată în următorii ani pentru UNIVERSALCOOP Cahul, fiindcă 

indicatorii rezultativi ca „Profitul brut” şi „Rezultatul din activitatea operaţională” se deduc 

din valorile indicatorilor previzionaţi. Prognozarea indicatorilor cu ajutorul metodei seriilor 

cronologice ne oferă posibilitatea de a calcula valoarea parametrului studiat în orice moment 

de timp dorit. 

Tabel 2. 

Centrarea datelor de calcul şi estimarea valorilor parametrilor analizaţi. 
 

Volumul vânzărilor 

Factorul timp Parametri de calcul a funcţiei trend 

anii t y ty t
 2 

2006 - 2 10147,94 - 20295,88 4 

2007 -1 11247,51 - 11247,51 1 

2008 0 11798,86 0 0 

2009 1 11837,95 11837,95 1 

2010 2 17352,47 34704,94 4 

Total Σt = 0 Σ y = 62384,73 Σ ty = 14999,5 Σt
 2
 = 10 

Costul vânzărilor 

Factorul timp Parametri de calcul a funcţiei trend 

anii t y ty t
 2 

2006 - 2 8441,22 - 16882,44 4 

2007 -1 8963,39 - 8963,39 1 

2008 0 9291,58 0 0 

2009 1 9229,06 9229,06 1 

2010 2 13714,65 27429,3 4 

Total Σt = 0 Σ y = 49639,9 Σ ty = 10812,5 Σt
 2
 = 10 

 

 Parametru  

 a 

Parametru   

b 

Ecuaţia liniară pentru 

trend 

Volumul vânzărilor 12476,9 1499,95 y(VV) = 12476,9 + 1499,95 t 

Costul vânzărilor 9927,9 1081,25 y(CV) = 9927,9 + 1081,25 t 

 

Volumul vânzărilor 

Factorul timp 

Parametri de calcul a funcţiei trend 

Indicatori 

previzionaţi 

Dispersia Indicatori 

corectaţi 
 

σ σ
2
 

2011     (t=2) 15476,8 

4499700 2121,2 y ± 2121,2 
y(VV) = 12476,9 + 1499,95 t 

2012     (t=3) 16976,8 

2013    (t=4) 18476,7 

2014    (t=5) 19976,7 

2015    (t=6) 21476,6 

Total 92383,5    

Costul vânzărilor 

Factorul timp 

Parametri de calcul a funcţiei trend 

Indicatori 

previzionaţi 

Dispersia 
Indicatori 

corectaţi 
 

σ σ
2
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2011     (t=2) 12090,4 

2338203,1 1529,1 y ± 1529,1 
y(CV) = 9927,9 + 1081,25 t 

2012     (t=3) 13171,7 

2013    (t=4) 14252,9 

2014    (t=5) 15334,2 

2015    (t=6) 16415,4 

Total 71264,5    

Sursa:  Elaborat de autor, conform datelor din tabelul 1. 

Dar în realitate nu există o coincidenţă absolută a prognozei calculate şi a valorii reale a 

indicatorilor, adică există o anumită eroare sau abatere σ ≠ 0. De aceea prognozele pot fi 

prezentate în formă probabilistică, adică se indică prognozele care caracterizează trendul 

seriei cronologice şi valorile posibile ale erorilor. În scopul creşterii gradului de siguranţă a 

previziunilor realizate, în continuare se va determina un anumit interval de încredere, a cărui 

limite va determina valorile posibile ale erorilor indicatorilor previzionaţi. Pentru 

determinarea limitelor intervalului de încredere se va utiliza dispersia simplă şi pătratică, care 

ne va oferi posibilitatea de a reduce într-o anumită măsură amplitudinea erorilor înregistrate 

pe parcursul previzionării. 

Abaterile date ar fi avut nişte valori relativ mai mici dacă pentru realizarea previziunilor 

s-ar fi utilizat un volum mai mare de date/ani proprii perioadelor anterioare de activitatea a 

întreprinderii. Dacă abaterile respective vor fi adăugate la valorile previzionate ale 

indicatorilor din activitatea operaţională, în sensul creşterii sau reducerii lor, se va obţine 

trendul corectat al evoluţiei indicatorilor operaţionali, tabelul 2. 

Previziunea influenţei cheltuielilor de marketing asupra vânzărilor şi profitului 

cooperativei de consum UNIVERSALCOOP Cahul se realizează prin centralizarea datelor în 

tabelul 3. 

Tabelul 3.  

Previziunea raportului dintre cheltuielile de marketing şi venitul din vânzări. 
 

Indicatori 
Venit din vânzări 

previzionat, 
mii lei 

 

Cheltuielile de 
marketing 

previzionate, 
mii lei 

 

Profitul brut 
previzionat, 

mii lei 
 

 
Profit net 

previzionat, 
mii lei 

 
 

Anul 
 

Mix de 
marketing 

2011 1 15476,8 77,4 3386,4 3309,0 

2012 2 16976,8 84,9 3805,1 3720,2 

2013 3 18476,7 92,4 4223,8 4131,4 

2014 4 19976,7 99,9 4642,5 4542,6 

2015 5 21476,6 107,4 5061,2 4953,8 

Sursa Elaborat de autor 

La baza previziunii evoluţiei cheltuielilor de marketing sunt plasate următoarele criterii 

principale ca: bază de analiză s-a luat valoarea cheltuielilor de marketing suportate în anul 

2010 şi pentru previziune se impune păstrarea unei ponderi constante a acestor cheltuieli în 

volumul de vânzare pentru anii previzionaţi, fiind egală cu 0,5%. 

Analiza datelor din tabelul respectiv ne permite să evidenţiem o creştere continuă atât a 

volumului vânzărilor, cât şi a cheltuielilor de marketing, dar cu un ritm de creştere 

descrescător. 

Pentru a evidenţia dacă valorile previzionate a volumului vânzărilor conform ecuaţiei 

liniare sunt superioare volumului vânzărilor ce trebuie înregistrat în cazul creşterii 

cheltuielilor de marketing, fără a influenţa rezultatul final este necesar ca să se determine şi 

coeficientul de creştere a volumului vânzărilor (β) datorat creşterii cheltuielilor de marketing, 

care adăugat la valoarea iniţială a volumului vânzărilor previzionat va permite obţinerea 

volumului vânzărilor previzionat ce trebuie obţinut ca rezultat al creşterii cheltuielilor de 

marketing. Aceste calcule sunt prezente în tabelul următor. 
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Tabelul 4. 

Influenţa cheltuielilor de marketing asupra volumului vânzărilor. 
 

             Indicatori          
 

 
Venit vânzări 
previzionat, 

mii lei 
 

 
Cheltuielile de 

marketing 
previzionate, 

 

β 

β=Cm·α/VVp0 

 
Vol. vânzărilor 

previzionat 
de marketing 

VVpM1=VVp0·(1+ β) 

 

 
Anul 
 

 
Mix de 

marketing Mii lei Creşterea, 
% 

2011 1 15476,8 77,4 + 0,5 0,002230 VVpM(2011)= 17391,2 

2012 2 16976,8 84,9 + 0,097 0,000532 VVpM(2012) =15485,0 

2013 3 18476,7 92,4 + 0,088 0,000479 VVpM(2013)=16984,9 

2014 4 19976,7 99,9 + 0,081 0,000438 VVpM(2014)=18484,8 

2015 5 21476,6 107,4 + 0,075 0,000403 VVpM(2015)=19984,8 

Sursa Elaborat de autor. 

Astfel observăm că volumul vânzărilor ce trebuie obţinut în urma creşterii efortului de 

marketing este relativ inferior în comparaţie cu volumul vânzărilor previzionat conform 

trendului ecuaţiei liniare. Acest mod de calcul permite conducerii cooperativei de consum 

UNIVERSALCOOP Cahul de a-şi fundamenta cheltuielile de marketing viitoare aferente 

mixului de marketing în dependenţă de rezultatele previzionate. 

Atingerea acestor scopuri se poate de realizat dacă pe viitor conducerea unităţii îşi va 

revizui comportamentul său faţă de anumite componente ale mixului de marketing. Dar aceste 

schimbări trebuie realizate în urma un studii şi cercetări aprofundate care ar argumenta orice 

modificare a componentelor existente. 

Totuşi, la final, se poate de remarcat că şi la întreprinderea dată aplicarea politicilor de 

marketing are anumite puncte slabe, situaţie ce este proprie pentru toate întreprinderile din 

Republica Moldova. Pentru a depista aceste situaţii nefavorabile este necesar să se realizeze 

cercetări de marketing care vor avea ca obiectiv principal obţinerea anumitor informaţii 

despre piaţă şi produs, informaţii ce vor servi la fundamentarea alternativelor strategice 

viitoare ale întreprinderii. 
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ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI COSTURILOR 

 

Slavic GÎRNEŢ,  

Natalia ZARIŞNEAC, 

Catedra de Economie şi Management 

 în Afaceri şi Servicii 

 

Currently approaches to management problems are different, but systemic approach holds 

a special place, which allowed for the strategic orientation of companies using management 

functions planning, organization, coordination, motivation and control. The systemic approach of 

cost management allows to adapt the techniques and methods of administration of the costs 

approved successfully now in market economy experienced in the West. 

 

În prezent, mai mult ca oricând, procesul de gestiune nu poate fi conceput fără 

informaţii despre costul de producţie, acesta ocupând un loc central, fiind purtătorul de cuvânt 

al modului de conlucrare între toate activităţile din cadrul firmei. Când problemele legate de 

management devin un puternic angrenaj cu implicaţii adânci, orice conducător, indiferent de 

nivelul la care se află în ierarhia întreprinderii, nu poate să conducă bine şi să înregistreze 

realizări pozitive în privinţa indicatorilor economici, dacă nu dispune de elementul „cost” şi 

nu cunoaşte cât mai mult posibil abordarea sistemică a managementului costurilor.   

Ideile teoriei economice, precum şi abordările manageriale prin prisma 

compartimentului şi-au găsit numeroase concretizări în activitatea întreprinderilor şi firmelor 

de astăzi. De menţionat faptul că în teoriile şi conceptele de management au fost integrate o 

serie de elemente din ştiinţe precum matematica, fizica, teoria informaţională şi analize 

cantitative, psihologia etc. S-au conturat, astfel, diferite modalităţi de abordare a problemelor 

manageriale, între care abordarea sistemică şi teoria probabilităţilor deţin un loc aparte. Se 

poate constitui o teorie integratoare, care stă la baza gândirii manageriale, ceea ce a permis 

orientarea strategică a firmelor, utilizând funcţiile manageriale de previziune, organizare, 

coordonare şi control. 

Abordarea sistemică născută mai întâi în intuiţiile filosofice ale marilor gânditori, 

dezvoltată şi aplicată la domenii diverse, precum limba şi limbajul (F. de Saussure, R. 

Jakobson), antropologia (CI. Levi-Strauss), biologia (L. von Bertalanffy), psihologia (J. 

Piaget), psihanaliza (J. Lacan), economia (M. Godolier), critica de artă (P. Francastel), teoria 

textului literar (R. Barthes, Tz. Todorov), nu putea să nu atingă şi managementul costului. 

Pentru a înţelege abordarea sistemică a managementului costurilor, v-om defini în primul rând 

sistemul, ce reprezintă o serie de părţi interdependente care funcţionează ca un întreg pentru 

anumite scopuri. Conceptul de sistem se află în legătură organică cu conceptele de 

integralitate, subsistem, raport, relaţie, structură, ierarhie, multinivelitate etc. Acest termen 

este utilizat pentru caracterizarea obiectelor complexe ca un tot indivizibil folosind 

instrumente logico-analitice: deducţia şi inducţia, analiza şi sinteza, inferenţa şi proferenţa. 
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Fig. 1. Sistemul integrat a  managementului costului 
Sursa: elaborată de autor în baza [1, pag. 178] 

 

Cercetând întreprinderea de producţie ca un sistem în care are loc procesul de producţie, 

la intrări fiind materiile prime, materiale, resurse umane şi la ieşiri materiale, se poate aprecia 

că toate elementele sistemului care participă la realizarea obiectivului final generează până la 

urmă consumuri şi cheltuieli, care îmbracă forma de costuri. 

Respectiv, putem constata că, managementul costurilor reprezintă un sistem ce permite  

integrarea numeroaselor viziuni extra- şi intraorganizaţionale în procesele de reflecţie 

managerială, ceea ce schematic se poate de prezentat prin figura 1. 

Din punct de vedere istoric, managementul costurilor a apărut odată cu apariţia 

concurenţei, ca urmare a tainei comerciale. Nu întâmplător cercetătorii evidenţei contabile, în 

special R. de Ruver, au demonstrat că începând cu secolele XIV-XV comercianţii vienezi, pe 

lângă cărţile contabile întocmite de servitori, deseori întocmeau cărţi contabile secrete, în care 

erau reflectate cele mai confidenţiale informaţii, precum: mişcarea capitalului, mărirea 

profitului, etc.  La sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX, când statul şi sindicatele 

muncitorilor au început activ a arăta interes faţă de mărimea profitului întreprinzătorilor şi a 

cere publicarea rapoartelor financiare, întreprinzătorii au creat procedee metodologice 

speciale, ceea ce a condus la utilizarea a două tipuri de contabilitate: deschis – pentru toţi 

utilizatori şi închis (secret) – destinat numai întreprinzătorului. [Managementul costurilor, ca 

metodă, a apărut la mijlocul anilor 80 ai sec. XX, în cadrul domeniului financiar al unor mari 

companii americane. Această metodă a fost concepută pentru a se realiza îmbunătăţirea 

treptată a proceselor-cheie, analizându-se fiecare activitate în parte din cadrul procesului. 

Pentru realizarea obiectivelor sale generale, managementul costurilor trebuie să 

urmarească în permanenţă realizarea următoarelor sarcini: 

 organizarea unui sistem de masură a activităţii desfăşurate de unităţile 

patrimoniale, care să fie cât mai obiectiv posibil; 

 facilitarea luării deciziilor în care analiza costurilor îşi găseşte justificarea 

fundamentală, întrucât informaţia lor, furnizată de managementul costurilor, constituie o 

bancă de date de neînlocuit; 

 realizarea controlului gestiunii patrimoniale prin compararea nivelului şi a 
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structurii costurilor reale cu cele dorite de managerii întreprinderii. În acest sens, se 

menţionează că numai managementul costurilor este în masura  să furnizeze informaţiile cu 

privire la elementele constitutive ale costurilor reale, care, comparate cu cele ideale sau 

scontate, permit controlul gestiunii şi posibilitatea previziunii; 

 realizarea analizei cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatelor economico-financiare. 

Abordat într-o concepţie sistemică, managementul costului prezintă un ansamblu de 

trăsături ce definesc specificul obiectivelor propuse. Astfel managementul costului este: 

 Sistem organizatoric, întrucât odată cu aplicarea lui, acesta devine un instrument 

de modelare a întreprinderii; 

 Sistem complex, pentru că încorporează diferite metode de calculaţie a costului, 

diferite funcţii ale managementului şi diferite surse informaţionale – norme, bugete, 

indicatori, standarde etc.; 

 Sistem social – reprezentând o complexitate de relaţii structurale interpersonale; 

 Sistem dinamic – sistemul managementul costului face parte din macrosistemul – 

„întreprinderea”, care îşi desfăşoară activitatea sub acţiunea diferitor factori interni şi externi, 

adoptându-se permanent la schimbări; 

 Sistem deschis – aceasta proprietate este specifică tuturor sistemelor; 

interacţionează cu contabilitatea, managementul, procesul de producţie, aprovizionare, corpul 

decizional etc. 

Sistmul managementului costurilor diferă de la o întreprindere la alta, în funcţie de 

natura activităţii, de mărimea, de necesităţile informaţionale ale managerilor şi utilizatorilor 

externi. Abordare sistemică a managementului costului asigură acestuia coerenţă în dirijarea 

eficientă a resurselor materiale, umane şi financiare, cu ajutorul informaţiei relevante. 

Informaţia creată şi gestionată privind costurile este considerată secret comercial al 

întreprinderii şi este destinată întreprinzătorului (managerului) ca beneficiar intern care, în 

calitatea sa de manager, trebuie să soluţioneze probleme de alocare şi utilizare a resurselor 

încredinţate din exterior sau proprii, pentru a construi performanţă [2, p.24]. Pentru realizarea 

obiectivelor pe termen scurt şi lung informaţia generată privind sistemul managementului 

costurilor trebuie să ajungă la toate subsistemele.  

Subiectul managementului costurilor reprezintă ansamblul obiectelor ce participă la 

gestiunea întreprinderii, ce formează patru grupe: 

1. Resurse de producţie – mijloacele fixe, active nemateriale, resursele de muncă şi 

materialele; 

2. Funcţiile întreprinderii – de aprovizionare, comercializare, organizare, de 

producţie şi financiară; 

3. Veniturile şi cheltuielile – caracterizează rezultatele economico-financiare obţinute; 

4. Elementele structurale – ce determină locurile generatoare de costuri şi venituri 

sau centre de responsabilitate. 

Indeplinirea sarcinilor complexe a managementului costurilor se asigură pe baza 

următoarelor principii: 

 Flexibilitatea sistemului managementului costurilor – capacitatea sistemului de a 

se adopta specificului întreprinderii; 

 Principiul motivaţiei şi delegării responsabilităţilor – presupune divizarea 

responsabilităţilor managerilor la diferite nivele ierarhice şi determinarea criteriilor de 

evaluarea a activităţilor într-un aşa mod că să-i stimuleze motivaţia; 

 Oportunitatea informaţiei - informaţia privind costurile devine oportună, dacă ea 

este disponibilă, prezentată managerilor la momentul potrivit la luărea deciziei; 

 Fiabilitatea informaţiei - nu conţine erori sau elemente care să conducă la 

interpretări eronate, astfel încât managerul poate avea încredere în ea; 

 Relevanţa informaţiei - este relevantă atunci când influenţează deciziile, facilitând 

evaluarea de către aceştia a evenimentelor trecute, prezente şi viitoare şi confirmând sau 

corectând evaluările trecute.  
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 Principiul controlului indicatorilor interni – presupune evidenţa indicatorilor prin 

divizarea acestora în indicatori ce pot fi controlaţi şi respectiv ce nu pot fi influenţaţi de 

managerii; 

 Principiul gestiunii abaterilor presupune că informaţia generată de managementul 

costurilor trebuie să includă diferenţa abaterilor indicatorilor efectivi de la cei planificaţi, ce ar 

permite găsirea persoanelor responsabile de apariţia abaterior nedorite şi determinarea 

factorilor ce au generat abaterile. 

Dezvoltarea activităţii unei întreprinderi depinde de modul cum aceasta a reuşit să-şi 

recupereze, prin vânzarea produselor (serviciilor), costurile ocazionate de întreaga activitate 

desfăşurată, iar dezvoltarea este condiţionată de mărimea diferenţei dintre sumele încasate din 

vânzarea produselor. Plecând de la considerentul că avantajul concurenţial decurge 

fundamental din valoarea pe care o întreprindere este capabilă s-o creeze pentru cumpărătorii 

săi în aşa fel, încât să fie mai mare decât costurile înregistrate de aceasta pentru crearea ei, 

managementul costurilor aplicat eficient în cadrul întreprinderii devine o cerinţă obligatorie 

pentru supravieţuirea agenţilor economici în economia de piaţă. 

Deşi o întreprindere poate avea nenumărate atuuri şi slăbiciuni faţă de concurenţii săi, 

există două tipuri de avantaj concurenţial: supremaţia prin cost (costul scăzut) şi diferenţierea 

[3, p.16]. Realizarea supremaţiei prin cost şi realizarea diferenţierii sunt obiective care se 

contrazic reciproc, diferenţierea fiind, de regulă, costisitoare, iar supremaţia prin cost va 

impune adesea unei întreprinderi să renunţe, în oarecare măsură, la diferenţiere prin 

standardizarea produsului său şi reducerea unor cheltuieli indirecte de marketing. 

Se cunoaşte că principala menire a întreprinderii este obţinerea de profit. În prezent, 

foarte mulţi manageri caută o formulă a succesului, pe care să o implementeze într-un act bine 

armonizat de politici financiare, de producţie şi promovare a unor produse noi etc. Toate 

acestea determină redefinirea sistemelor de management, şi anume presupune trecerea de la 

un model simplu la un model de gestiune a costurilor, în care să se vehiculează concepte, care 

definesc şi explică lucruri şi legături directe, vizibile din punct de vedere logic, de tipul 

consecutivităţii acestea. 

O trăsătură a evoluţiilor din ultimele decenii, înregistrată în managementul 

întreprinderilor pe plan internaţional, o constituie mutaţiile determinate de factori, printre care 

cităm: globalizarea activităţilor economice, progresele în tehnologie, explozia cunoştinţelor, 

hiperconcurenţa.  

Între mecanismele manageriale şi decizia managerială, pe de o parte, şi între 

managementul costului şi mecanismele manageriale, pe de altă parte, trebuie să existe relaţii 

interactive. În viziunea sistemică, în cadrul sistemului întreprinderii, se vorbeşte despre 

subsistemul de analiză şi control al costurilor care, alături de subsistemul informaţional al 

costurilor şi cel al formării şi calculaţiei acestora constituie premisa unei abordări raţionale 

din perspectiva pragmatică a întregului demers strategic al întreprinderii [4, p.6].  

Întreprinderea trebuie să se bazeze în activitatea sa de management pe un concept 

„glisant”, în sensul adaptării permanente la noile cerinţe conjuncturale ale pieţei. Pentru 

luarea unei decizii oportune, pertinente şi eficiente, un bun manager trebuie să ia în 

considerare, cu preponderenţă, factorii economici şi să se sprijine, în mare parte, pe informaţia 

costurilor, managementul costurilor, care este „judecătorul” nepărtinit al trecutului, 

prezentului şi a viitorului.  

Astăzi, managementul costurilor trebuie să furnizeze managerului acele elemente strict 

necesare care să-l facă să înţeleagă fenomenele şi procesele care au loc la întreprindere, să-i 

furnizeze informaţii operative pe baza cărora poate lua decizii pertinente, să poată prevedea 

repercusiunile deciziilor luate şi în acelaşi timp să aibă pârghiile pentru efectuarea unui 

control permanent şi eficient. Astfel în figura 2 sunt prezentate schematic elementele 

sistemului managementului costurilor.  
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Fig. 2. Elementele sistemului managementului costurilor. 

Sursa: prelucrat de autor după Bugaian Larisa[5; pag. 65],  Briciu Sorin [6; pag. 27] 

 

Figura 2  pune accentul pe interdependenţele elementelor sistemului managementului 

costului. Structura managementului costurilor caracterizează nivelul organizării, flexibilităţii 

şi capacitatea modelării acestui sistem. Elementele structurale a sistemului se diferenţiază în 

management prin genul de activitate (logistica, producţia, finanţe), în final transformânduse în 

managementul costurilor activităţii de aprovizionare-desfacere, managementul costurilor 

activităţii financiar-comerciale, etc. Carpova T.P. şi Cherimov V.E. sunt adepţii abordării 

sistemice a managementului costurilor ca obiect a managementului [7, 8], alţi cercetători 

contestă afirmaţia şi se rezumă la  elementele de bază a sistemului, şi anume: de producţie, 

financiar şi managementul strategic a costurilor [9, 10]. 

Bulgacova S.V. cercetează managementul costurilor în calitate de instrument a 

managementului. Din acest punct de vedere elementele acestui sistem trebuie să oglindească 

potenţialul informaţional, instrumentele ştiinţifico-practice, mecanismul managementului 

costurilor, care asigură atingerea scopurilor întreprinderii. 

Calitatea gestiunii costurilor este dependentă  de argumentarea şi exactitatea structurală 

a managementului costurilor. În tabelul 1 se prezintă funcţiile managementului costurilor în 

corelare cu elementele sistemului managementului costurilor. 

Tabelul 1. Modelul structurii managementului costurilor 

Managementul 

costurilor Funcţiile managementului costurilor 

Elementele 

managementului 

costurilor 

 

Calculaţia 

 

Analiza 

costurilor 

 

Planificarea şi 

controlul 

 

Organizarea 

 

Informaţională 

 

Evidenţa 

costurilor şi a 

rezultatelor 

 

Calculaţia 

costurilor pe 

tipuri, elemente 

Interpretar

ea 

costurilor 

şi a 

rezultatelor 

 

Normarea 

standardelor 

costurilor şi 

rezultatelor 

 

Organizarea 

calculaţiei 

costurilor 

Transmiterea 

informaţiei 

privind 

costurile şi 

rezultatele 

 

Metodele de 

calculaţie 

 

Calculul costului 

de producţie 

Alegerea 

metodei de 

calculaţie 

 

Standardizarea 

indicatorilor  

Metodele şi 

procedeele 

calculaţiei 

Transmiterea 

informaţiei 

privind 

calculaţia 

Analiza şi luarea 

deciziei 

Baza 

informaţională a 

analizei şi luării 

deciziei 

Analiza 

costurilor 

şi 

rezultatelor 

Analiza factorială a 

costurilor 

normate/standardizate  

şi a rezultatelor 

Procedee 

analitice, 

metode şi 

instrumente 

Reexaminarea 

genului de 

activitate a 

firmei 

 

Bugetarea şi 

analiza abaterilor 

Baza 

informaţională a 

bugetării şi a 

controlului 

Analiza 

bugetelor 

Elaborarea bugetelor Procedee, 

instrumente 

şi metodele 

bugetării 

Corectarea 

indicatorilor 

bugetare 
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Segmentarea şi 

evidenţa pe 

centre de 

responsabiltate 

 

 

Evidenţa 

costurilor pe 

centre de 

responsabilitate 

Analiza 

segmentară 

şi 

evaluarea 

activităţii 

pe centre 

de 

responsabi

-litate 

 

 

 

Elaborarea bugetelor 

pe centre de 

responsabilitate 

 

Procedee de 

segmentare 

şi 

structurarea 

centrelor de 

responsabilit

ate 

 

 

Elaborarea 

dărilor de 

seamă pe centre 

de 

responsabilitate 

 

 

Documentarea 

Elaborarea  

formatului pentru 

documente  de 

bază  

Elaborarea 

formatului 

pentru 

rapoartele 

analitice 

Elaborarea 

conţinutului, 

cuprinsului şi a 

structurii bugetelor 

Organizarea 

documentelo

r pe centre 

structurale 

Elaborarea şi 

transmiterea 

raportelor 

privind 

gestiunea 

 

 

Indicatori 

Elaborarea 

stucturii 

indicatorilor a 

rapoartelor pe 

activitate 

Analiza 

indicatoril

or pe 

activitate 

 

Planificarea 

indicatorilor 

Metodele de 

formare şi 

prelucrare a 

indicatorilor 

 

Rectificarea 

indicatorilor 

planificaţi 

 

Contabilitatea de 

gestiune 

Generalizarea 

informaţiei 

privind calculaţia 

şi rapoartelor de 

gestiune 

Analiza 

rapoartelor 

de gestiune 

 

Planificarea 

indicatorilor pentru 

raportele de gestiune 

Procedeele şi 

metodele de 

elaborarea a 

raportelor de 

gestiune 

 

Transmiterea 

rapoartelor  

Sursa: prelucrat şi adaptat după Bulgacova S.V. [11, p. 9] 

Implicaţiile practice ale acestui mod de a privi managementul costului sunt următoarele: 

 managerii trebuie să se obişnuiască să abordeze managementul costurilor ca pe un 

sistem dinamic complex, ce se caracterizează prin multitudine de interdependenţe şi fluxuri; 

 managementul costurilor nu poate să neglijeze numeroase interacţiuni între cost şi 

managementul întreprinderii; 

 diversitatea metodelor de calculaţie a costurilor, inductorii costului, controlul, 

informaţiile trebuie să fie considerate o avere, şi nu o dificultate a sistemului managementului 

costurilor. 

Elementul de raportare a informaţiilor include elaborarea datelor pentru uz intern atât 

pentru managerii, cât şi pentru personalul întreprinderii. Modul de întocmire şi prezentării 

rapoartelor utilizate de sistemul managementului costurlor nu este reglementat, el constituie 

chestiunea internă a întreprinderii.   

Intr-un sens larg, un sistem al managementului costului prelucrează datele relative ce 

apar la fiecare etapă de producere a materialelor de construcţie, ca mai apoi să servească 

funcţiilor manageriale: previziunea, planificărea, organizarea, controlul şi în în cele din urmă 

să participe la luarea deciziilor atât tactice cât şi strategice. 

În concluzie putem spune că eficienţa managementului costurilor depinde de capacitatea 

abordării acestuia ca pe un sistem organizatoric, dinamic, complex şi deschis, ce asigură 

îndeplinirea sarcinilor complexe bazânduse pe principiile motivaţiei şi delegării 

responsabilităţilor, flexibilităţii, relevanţei şi fiabilităţii informaţiei şi altele. 
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BRANDUL TURISTIC AL ŢĂRII ŞI ORAŞULUI. 

POSIBILITATEA ORAŞULUI CAHUL DE A DEVENI UN BRAND TURISTIC 

 

Olesea MIHAILUC,                                                                                                                                                   

Ludmila NONI, 

Catedra de Economie şi Management 

 în Afaceri şi Servicii 

 

Places around the world are investing millions of dollars to develop tourist attractions in 

their communities and to establish an identity that will help them stand out in a crowded market. 

When geographical locations are branded like products and services, the brand name is then 

often the actual name of the location. A branded place makes people aware of the location and 

connects desirable associations. Places comprise many components, such as name, symbols, 

packaging and reputation that could stay in tourist memory for a very long time.  

 

„Brandul, provocarea de a rămîne relevant 

 într-o lume mereu în schimbare” 

Theodor Valentin Purcărea 

Cea mai distinctivă competenţă a marketerilor profesionişti rămîne, probabil, 

capacitatea de a crea, de a întreţine, de a proteja şi îmbunătăţi mărci ale produselor şi 

serviciilor pe care le comercializează.  

Utilizarea mărcilor comerciale a devenit un aspect atît de important în ziua de azi, încît 

aproape nimic nu iese pe piaţă fără un nume de marcă. [4, p. 390]  

Cuvîntul „brand”, este tot mai des tranzitat de ochii şi urechile noastre prin intermediul 

fie a televiziunii, fie a radioului sau a publicităţii stradale. Specialiştii, reprezentanţii mass-

media chiar şi publicul consumator de servicii a adus acest termen pe prim plan [5, p. 2]. 

Brandul este ceea ce face o firmă să iasă din mulţime, din anonimat. Brandurile au o 

esenţă, un spirit, care pun în faţa consumatorilor valorile firmei [10, p. 23]. 

Kottler afirmă că „Un brand este un nume, semn s-au simbol folosit în identificarea 

produselor sau serviciilor unui producator şi utilizate pentru a-l diferenţia de competiţie”, în 

timp ce alţii sunt de părerea că „Brandul  este o promisiune. Serviciile şi produsele odată 

identificate, transmit o garanţie pentru calitate prin brand ”. Conform acestei afirmaţii, un 

brand  se naşte pentru a îndeplini o promisiune, o necesitate existentă şi neîndeplinită [2, p.48]. 

Dincolo de aceste definiţii, un brand înseamnă tot ceea ce vrei să comunici 

consumatorului despre produsul sau compania ta, dar şi tot ceea ce comunici fără să vrei. Un 

brand reprezintă tot ceea ce consumatorul, şi prin extensie mediul înconjurător, gîndeşte 

despre produsul sau compania respectivă, cînd îi aude sau îi vede numele, simbolul etc. Este o 

imagine reflectată. 

La fel ca o companie prestigioasă, un oraş sau o regiune faimoasă îşi vinde mai bine 

produsele, recrutează elite, atrage investitori şi vizitatori, în general joacă un rol important în 

afaceri. În consecinţă, acest oraş sau regiune este mai bogată şi oferă o mai bună calitate a 

vieţii. Ca şi în cazul companiilor, oraşele (regiunile) care au un brand pozitiv şi puternic îşi 

valorizează mai bine produsele şi serviciile, întrucît brandul adaugă valoare acestuia [14]. 

Primele rezultate ale anului 2012 indică faptul că turismul internaţional a continuat să 

arate o creştere susţinută, în ciuda condiţiilor economice dificile din ultimii ani în multe state. 

Pe parcursul primelor două luni ale anului 2012, sosirile turiştilor internaţionali a crescut cu 

un procent estimat de 5,7%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011 [17]. În aceste 

condiţii lupta de atragere a turiştilor devine tot mai acerbă iar necesitatea de a deveni mai 

relevant, mai atractiv, mai “special” pentru potenţialii turişti impune ţărilor angajate în această 

batălie necesitatea elaborării unei imagini distinctive, uşor memorabile şi viabile adică  a unui 

brand, ceea ce devine cheia către inimile turiştilor, cheia către success. 
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Din ce în ce mai mult oraşele, regiunile urbane sînt în concurenţă cu alte locuri de 

atenţie pentru atragerea investitorilor, vizitatorilor, cumpărătorilor, talentelor, evenimentelor 

sociale, culturale, economice etc. Globalizarea accelerată  a dus la intensificarea concurenţei 

iar competiţia principală nu se realizează între marele oraşe care se bucură de o poziţie fizico-

geografică avantajoasă (de-a lungul litoralului, a golfului, a rîurilor), sau care se află la 

intersecţia marelor magistrale dar a celor care se află la o jumătate de lume distanţă. Şi această 

competiţie globală nu mai este limitată la capitale şi oraşele mari, acum afectează în mod 

direct toate oraşele şi concentraţiile de aşezări urbane [8, p.5]. 

Un oraş brand este promisiunea de valoare, o promisiune care trebuie să fie realizată. 

Conceptul de branding aplicat ţărilor, oraşelor şi regiunilor a început să fie utilizat la 

mijlocul anilor ‘90 cu scopul de a susţine aceste zone geografice în competiţia lor acerbă din 

mediul concurenţial. În această eră a “super-brandurilor” nu este nimic neobişnuit în a 

considera un oraş, o ţară sau o regiune ca fiind un brand de succes. Clienţii au la dispoziţie o 

paletă foarte largă de locuri din care pot alege, fiecare cu mesaje atractive şi cu promisiuni 

extrem de credibile [6, p. 2]. 

Brandul destinaţiei a fost definit de Ritchie & Ritchie ca fiind „un nume, un simbol, un 

logo, un cuvant cheie sau orice semn grafic ce identifică şi totodată diferenţiază destinaţia; 

mai mult, acesta exprimă promisiunea unei experienţe de călătorie memorabile ce este 

asociată în mod unic cu destinaţia; [brandul] serveşte la consolidarea legăturii emoţionale 

dintre vizitator şi destinaţie” [1, p. 2]. 

Branding-ul unei localităţi se bazează pe o abordare strategică a relaţiilor publice, o 

schimbare de imagine este continuă, interactivă şi un proces la scară mare, necesitînd ceva 

mai mult decît schimbarea logo-ului sau sloganului. Cu alte cuvinte, construirea brandului 

unui oraş, a unei ţări sau destinaţii turistice nu constă numai în a ataşa etichete, ci 

consolidează caracteristicile identităţii individuale în cadrul brandului “umbrelă”.  

Un profesor din Norvegia, Magne Supphellen, explica : “În principiu, branding-ul unui 

produs şi cel al unei ţări e acelaşi. Totul se rezumă la a identifica, a dezvolta şi a comunica acele 

părţi ale identităţii care sunt favorabile unor anumite categorii de persoane”. Dar analizele 

identităţii şi a percepţiilor publicului ţintă, împreună cu activităţile pentru construirea brandului, 

sunt mult mai complexe pentru locuri decît pentru produse. Este mult mai dificil să obţii un mix 

al comunicării pe deplin integrat, în cazul branding-ului unei locaţii [7, p.33]. 

Principalii factorii care determină necesitatea brandingului de ţară sau oraş sunt 

următorii: 

1. Creşterea puterii de atragere a turiştilor internaţionali; 

2. Dezvoltarea  turismului domestic; 

3. Dezvoltarea pieţei turistice locale; 

4. Atragerea investitorilor în sectorul turistic; 

5. Îmbunătăţirea imaginei pe plan naţional şi internaţional; 

6. Cererea mare din partea cetăţenilor pentru un mediu cultural mai vast şi mai bogat 

Pentru unele localităţi, crearea valorii adăugate pentru “clienţii locali” este o adevărată 

provocare. Acest proces cere o bună dezvoltare a sistemului pentru produsele locale în aşa fel 

încît valoarea adăugată să devină “vizibilă”. Astfel, localitatea poate să se facă vizibilă într-un 

mod compatibil cu toate sectoarele comunităţii locale. Cînd un oraş reuşeşte să creeze 

asociaţii favorabile de marcă în mintea clienţilor vizaţi, o localitate brand a fost născută şi 

există şansa ca clientul ar putea alege locul care urmează să fie „consumat” [7, p. 52]. 

Deşi oraşele devin tot mai puternice, un oraş nu poate scăpa de „marca” naţiunii sale. 

Mai mult decît atât, o parte a competitivităţii unui oraş potenţial poate depinde de imaginea 

ţării sale de origine. Uneori brandul ţării poate să ajute un oraş în determinarea şi promovarea 

propriului brand însă în unele cazuri localitatea poate avea unele elemente specifice care duce 

la crearea unui brand puternic independent de brandul umbrelă.  
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Una dintre principalele etape ale unei strategii de branding – inclusiv turistic – este – 

stabilirea celor mai dezirabile asocieri. Cîteva exemple bine-cunoscute ale imaginii ţării de 

origine sunt prezentate în tabelul 1. 

 

Tabelul.1 Imaginile ţării în definirea branului 

Ţara  Primele 5 imagini 

Belgia Brusel, ciocolata, Tintin, berea, capitala Europei 

Danemarka  Vikingii, Hans Christian Andersen, Copenhagen, Lego, fotbalul 

Germania Berea, Berlin, Goethe, autostrăzi, seriozitatea 

Spania Barcelona, paella, arta, Juan Carlos, luptele cu taurii 

Franţa Paris, vinul, gastronomia, fashion, Gerard Depardieu 

Irlanda Culoarea verde, pub-urile irlandeze, James Joyce, arhitectura celtică, 

U2 

Italia Roma, pasta, arta, încălţămintea, Pavarotti 

Luxemburg Castelele, băncile, curţile de justiţie, dansul Echternach  

Ţările de Jos Van Gogh, Amsterdam, lalelele, drogurile, cîmpiile 

Austria  Viena, Klimt, Sissi, Mozart, ski 

Portugalia  Vinul, Lisabona, Algrave, exploratorii, cocoşul de Barcelos 

Finlanda  Laponia, Santa Claus, pădurile, saune, telecomunicaţiile 

Suedia  Blondele, frigul, premiul Nobel, Ingmar Bergman, Pippi Longstocking 

Marea Britanie Shakespeare, London, BBC, The Royals, Beatles 

Sursa: Seppo Rainisto. Success factors of place marketing: a study of place 

marketing practices in northern europe and the united states. Helsinki University of 

Technology, Institute of Strategy and International Business, 2003, 274 p. 

 

Referindu-ne la Moldova putem determina primele 5 imagini specifice ţării. Acestea ar 

fi: vinul, oraşele vinicole subterane, mănăstirile, frumuseţea femeilor, Transnistria. Aceste 

elemente contribuie la formarea imaginei ţării pe plan internaţional şi necesită a fi promovate 

prin intermediul brandului ţării.  

Printre cele mai de succes campanii de promovare turistică din lume se regăsesc:  

Franţa. Brandul turistic al Franţei a trecut în anul 

2012 pe locul 3 de pe locul 5 (în anul 2011).  Aceasta  a 

fost condiţionată de creşterea în raiting de la 67 la 68 de 

puncte din totalul de 100. 

Creşterea în BSI  (Brand Strength Index) a fost 

condusă în primul rînd de turismul receptor atît de către 

turiştii internaţionali cît şi de cei domestici.  

Franţa a cunoscut o creştere în numărul rezervărilor 

la hoteluri şi campinguri cu 3,2% şi respectiv 2,8%,  iar turismul intern arată cea mai mare 

creştere [12]. 

Australia. Ţara care se află pe primul loc în topul ţărilor cu cel mai bine dezvoltat 

brand de ţară este Australia deoarece a ales să îşi promoveze întreaga ţară nu doar anumite 

regiuni. Australia este o ţară modernă cu un potenţial enorm oferind un stil de viaţă European 

combinat cu pragmatismul asiatic şicultura anglo-saxonă.  
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Australia a crescut ca 

brand prin turism şi prin 

condiţiile pe care le oferă 

turiştilor, astfel în 2010-2011 

această tară a înregistrat o 

creştere de 2,5% a mediei 

turiştilor, obţinînd venituri de $34.6 billion AUD [12]. 

 Aceste statistici confirma faptul că Australia este zona preferată pentru turiştii din zonă 

şi nu numai. 

Australia se orientează spre Arabia pentru turismul ei în afara ţării şi rezidenţii din est 

răspund la rîndul lor mergînd în număr mare în Australia să călătorească. În acest sens chiar şi 

hotelurile au creat condiţii speciale: unele hoteluri au staful format din arabi, locuri de 

rugăciune special amenajate pentru aceştia, ziare şi posturi de radio în limba arabă şi 

moschee. La brandul de ţară contribuie şi brandul de oraş. Astfel Sydney prin organizarea 

olimpiadei din anul 2000, care a avut un mare succes, şi-a făcut o reclamă oraşului [14]. 

Noua Zeelandă se dovedeşte a fi în ultima decadă 

cea mai activă în materia brandingului turistic. Brandul 

Noua Zeelandă cunoaşte cea mai mare creştere în 

segmentul de turism în 2012, ridicîndu-se la 68 puncte din 

100 de la 65 puncte 

pe care le avea în 

2011. Această 

creştere a fost 

determinată de îmbunătăţiri în încasările din turism, 

cum ar fi creşterea numărului de turişti din Asia cu 

9,7%.  

 Noua Zeelanda se poziţionează în “virginitatea 

vieţii şi naturii” – 100% pură.  Ea cîştigă pe baza 

calităţii mărfurilor şi serviciilor: vinul, lîna pură, 

destinaţiile turistice sălbatice cu o atractivitate deosebită [12]. 

Peru, pentru contrast, vine cu un nou brand pe piaţa turistică. Spirala reprezintă 

piramidele arheologice care constituie o mare parte din atractivităţile ţării. Fonul a fost creat 

de la zero si este foarte distinctiv. E de menţionat faptul că noul brand e mult mai ieftin decat 

brand-ul său vechi, care a inclus un papagal şi o gravură Maya. 

  

  

 

  

Cu toate că S.U.A în 2009 a obţinut aproximativ 120$ bilioane, brandul prin care se 

promovează pe plan turistic nu este considerat cel mai reuşit deoarece este considerat 

neinspirat şi arată ca o campanie prezidenţială şi nu spune nimic de ce turiştii ar trebui să 

viziteze această ţară. Brandul S.U.A promovează mai mult patriotismul, orientarea spre viitor 

decît ceea de ce ar fi interesat vizitatorul să vadă.  

Imaginea brandului turistic al S.U.A este slabă în comparaţie cu cea ale altor ţări. Pînă 

de curînd, America nu s-a deranjat măcar de publicitate în străinătate. Acesta a fost o 

însărcinare a fiecărui stat individual ceea ce explică „dezordinea” de pe site-ul web oficial de 

turism pentru S.U.A.  
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Congresul a alocat 100$ milioane pentru o companie de marketing în vederea 

schimbării situaţiei actuale şi elaborarea unui nou brand turistic [15 ]. 

Spania pentru lung timp optează pentru brand-ul său foarte 

diferenţiat prin logo-ul care captează atenţia şi surprinde faptul că ţara 

este cel mai bine cunoscută prin timpul foarte însorit şi cald. De 

asemenea, se utilizează culorile drapelului naţional.  

Ca Spania şi Peru, Egipt 

deasemenea a realizat logo-ul apelînd la 

scrierea literei „T”  care evocă hieroglifele atît de specifice ţării.  

Referitor la ţara noastră vecină România, prima campanie 

de promovare însoţită de logo, a fost „România – vii ca turist, 

pleci ca prieten” („Romania – come as a tourist, leave as a 

friend”). Din 2001, campania s-a schimbat, sloganul fiind „România pur şi simplu 

surprinzătoare” („Romania, Simply Surprising”) [16].  

Noul brand turistic al României a fost lansat la 29 iulie 2010 la Expoziţia Mondială 

Shanghai 2010 sub sloganul “România – Descoperă grădina Carpaţilor”, noua imagine ce va 

fi promovată urmărind dublarea numărului de persoane din străinătate care se pot gândi la 

ceva unic în ţară. Restul campaniilor din trecut s-au referit la imaginea de ţară, şi nu la cea 

turistică. 

Identitatea vizuală a brandului este susţinută de un element grafic puternic ancorat în 

natura şi tradiţia românească – frunza. În întregime, simbolul grafic intenţionează să sugereze 

varietatea formelor de relief specifice României şi trimite la elementele primordiale – pământ, 

apă, natură sălbatică, aventură, dinamism. 

Logotipul. Caractere imitînd scrisul de mînă, avînd o personalitate prietenoasă şi cu o 

trasare clară şi originală. O etichetă vizuală, cu forme 

simple, ferme şi optimiste. 

Izotipul. Frunza reprezintă principiul de bază al 

naturii, poate aduce ocazional şi cu o siluetă muntoasă 

iar codiţa albastră reprezintă importanţa apei şi a 

fluviului Dunărea. 

Culorile. O gamă de culori verzi naturale, 

reprezentînd bogăţia naturală a pădurilor, zonei rurale 

şi a munţilor. Linii curbe pentru a aminti de Carpaţi şi 

de formele peisajelor naturale. La mijloc, semnul diacritic circumflex este caracteristic 

gramaticii limbii române. Are o formă de arc, arătînd în sus, zugrăvit în culori calde, pentru a 

crea contrast, notorietate şi vitalitate. 

Sloganul. „Grădina Carpaţilor” promovează cel mai puternic activ turistic al ţării 

potrivit cercetării de piaţă. Tema „exploratorului” indică clar tipul ţintă de călător şi 

activitatea sa favorită, de care se poate bucura în diferitele destinaţii din România. Ca şi în 

cazul vizualului, elementele şi sloganul au fost selectate în urma testării repetate pe piaţă [9, 

p. 28]. 

În 2006 a fost lansat brand-ul turistic al Moldovei. Potrivit celor de la Lowe Chişinău, 

care au elaborat proiectul de branding al Republicii Moldova, acesta este reprezentat printr-un 

cub tridimensional, care are mai multe semnificaţii. Pe de o parte, acesta se asociază cu o 
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piatră preţioasă, mică şi necunoscută, precum este Moldova. Pe de altă parte, cubul este 

format din intersecţia mai multor linii, care indică răscruce de drumuri şi de mai multe culturi. 

La fel, acesta este compus din trei culori, albastrul reprezentand businessul şi investiţiile, 

verdele — turismul şi roşul — agrobusiness-ul, susţine Veaceslav Şterbet. Schiţele “Brand 

Moldova” propuse spre examinare reprezintş un cub stilizat în culorile drapelului naţional, ce 

vin să semnifice intersecţia drumurilor comerciale şi culturale, acoperit parţial cu o frunză de 

viţă-de-vie.  

Logo. Deşi elaborat încă în 2006, creatorii logotipului 

au avut inspiraţie să folosească nişte linii şi culori moderne 

care să se menţină pe o perioadă mai lungă de timp, astfel că 

dacă în timp ce celelalte ţări prezentau nişte embleme 

folosind culori aprinse şi caractere mai puţin corporative, 

creatorul logotipului a folosit un font utilizat preponderent de 

firme şi mai puţin de ţară.  

Sloganul. Sloganul este punctul cel mai slab al 

brandului propus, deoarece acest „Discover Us” mai este 

sloganul şi altor cîteva ţări exotice şi în acelaşi timp nu 

reprezintă vreo diferenţiere pe care ar trebui să o producă în 

mintea consumatorului (turistul, investitorul străin), astfel că sloganul reprezintă punctul slab 

al acestui brand deoarece mai cunoaştem Macedonia. Discover us., Maldives. Discover us., 

Mongolia. Discover us., Montserrat. Discover us., Morocco. Discover us. etc [13]. 

Analizînd brand-ul turistic al Moldovei putem menţiona că este destul de viu colorat şi 

atractiv însă nu este îndeajuns de convingător în sensul atragerii turiştilor aşa cum nu 

comunică prea multe despre potenţialul turistic al ţării. Însă punctul cel mai slab rămîne a fi 

sloganul care este comun pentru multe alte ţări şi se dovedeşte a fi neinspirat.  

La fel ca şi ţările, oraşele îşi pot elabora un brand turistic local prin care să îşi exprime 

identitatea în vederea consolidării unei imagini pe plan naţional şi internaţional. În acest caz, 

aşa cum a fost menţionat mai sus, oraşul poate să preia elementele brandului naţional 

deoarece acestea în mare parte reprezintă elementele specifice întregei ţări sau să îşi identifice 

propriile trăsături care îl reprezintă şi prin urmare sunt punctele forte prin care se poate 

poziţiona în lista brandurilor puternice.  

Pe plan internaţional cele mai puternice citybrand-uri sunt: Paris, Londra, Veneţia, 

Amsterdam, Chicago, Miami, Las Vegas, Bordeaux etc. Desigur, amploarea acestor branduri 

se datorează unor sau mai multor factori precum dar în primul rind a existenţei unor atracţii 

turistice unice (Paris – turnul Eifel, Louvre; Veneţia – oraşul pe apă; Las Vegas – oraşul 

cazinourilor, Bordeaux – oraşul vinurilor franceze etc). Aceasta însă nu înseamnă că oraşele 

mai mici nu pot devein branduri cel puţin pentru ţara lor. Ca şi în cazul ţărilor, oraşele trebuie 

să îşi găsească acea imagine reprezentativă pe care să o promoveze şi să o consolideze.  

Referindu-ne la brandurile turistice din Moldova putem menţiona: Cricova şi Mileştii 

Mici. Acestea sunt recunoscute atît pe plan naţional cît şi internaţional. Dar oare avem 

posibilitatea de a creea şi alte branduri turistice în Moldova? 

Oraşul Cahul este cunoscut în ţară ca fiind “Oraşul Balnear Cahul” sau “Город курорт 

Кахул” însă cît de bine se încadrează localitatea în acest statut? 

La începutul anilor '60 оn oraşul Cahul au fost descoperite importante resurse de ape 

minerale curative. În baza acestora în anul 1984 a început să activeze staţiunea balneo-

climaterică ”Nufărul Alb” şi tot atunci oraşul Cahul, singurul din Moldova, a obţinut statutul 

de oraş balnear. 

De atunci şi pînă în prezent, sanatoriul îşi continuă cu succes activitatea. Anual 

staţiunea atrage circa 12 000 de clienţi din aproximativ 27 de ţări. Numărul clienţilor străini 

creşte în fiecare an cu ≈ 12 % ceea ce contribuie foarte mult la creşterea fluxului de turişti în 

zonă.  Respectiv, oraşul Cahul este cunoscut din ce în ce mai mult atît pe plan naţional cît şi 
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internaţional ceea ce crează o perspectivă importantă de a dezvolta imaginea oraşului şi a se 

lansa cu un brand bazat pe cel mai puternic atú şi anume apele curative.  

Desigur că lansarea unui brand nu constă doar în elaborarea unui logo şi slogan dar 

presupune o planificare bine determinată, bazată pe analiza SWOT a localităţii, definirea unei 

strategii concrete, a unor tactici şi de multe ori aceasta poate dura de la 3 la 5 ani.  

În cazul oraşului Cahul, avînd ca element distinctiv de bază apele curative şi 

promovarea localităţii prin turismul balnear, în primul rînd trebuie să se înceapă de la 

dezvoltarea  infrastructurii. Un pas important în acest sens se realizează deja prin derularea 

proiectului „Lacul Sărat”. Constituind o resursă importantă a potenţialului turistic natural al 

oraşului Cahul şi anume în vederea dezvoltării turismului de sănătate, Lacul Sărat ar trebui să 

reprezinte una din priorităţile APL-ului  deoarece prin amenajarea şi darea în exploataţie a 

acestei zone, numărul vizitatorilor ar fi în creştere.  

Un punct slab în vederea implementării brandului turistic al oraşului Cahul, 

incontestabil rămîne a fi starea deplorabilă a infrastructurii drumurilor. Deşi presupune 

alocarea unui buget destul de mare, avantajele nu ar întîrzia să apară.  

Detaşîndu-ne de la probleme ce ţin de infrastructură şi axîndu-ne pe design-ul brandului 

trebuie să evidenţiem faptul că oraşul Cahul deja are o imagine întipărită în mintea 

locuitorilor şi vizitatorilor oraşului şi anume – nufărul.  

Deşi poate mai puţin atractiv, panoul de la intrarea 

oraşului salută pe fiecare vizitator în parte „Vă salută 

oraşul balnear Cahul”.  

Elementul definitoriu al panoului îl constituie nufărul 

care este prezent atît pe stema oraşului Cahul cît şi simbol 

al oraşului ca fiind zonă balneară.  

Analizind logo-ul oraşului şi marca comercială a 

sanatoriului Nufărul Alb, observăm o asemănare izbitoare, 

cea din urmă adăugînd aşa elemente ca soarele, şarpele şi sloganul.  

Fiind un element important al unui brand, putem menţiona că logo-ul oraşului Cahul 

este foarte reprezentativ:  

Elementul principal este nufărul alb, plantă care simbolizează puritatea, forţa 

regenerării, plinătatea vieţii. 

Apa reprezintă infinitatea posibilităţilor, fiind 

simbolul fertilităţii. Datorită funcţiilor sale germinative şi 

purificatoare, ea este „izvorul vieţii”, astfel sugerînd 

renaşterea. Apa minerală de la Cahul, prin proprietăţile 

sale curative unicale reprezintă izvorul vieţii. 

Culoarea albastră e şi culoarea cerului, a 

perfecţiunii, absolutului, e culoarea păstrării fericirii, 

visurilor. Valoarea ei absolută e cea mai pură, e un drum al 

infinitului în care imaginarul se transformă în real. 

Frunzele verzi simbolizează viaţa, tinereţea, longevitatea. Luate în ansamblu reprezintă 

oameni cu aceleaşi scopuri, gînduri, orientaţi în soluţionarea problemei comune - menţinerea 

şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei. 

Culoarea roşie a inscripţiei „Nufărul Alb" este simbol fundamental al principiului vital, 

e culoarea focului, a sîngelui, a tinereţei şi sănătăţii. 

Toate aceste elemente sunt cuprinse într-un cerc, acesta avînd puterea magică de 

apărare, sugerează eternitatea, fiind indice al perfecţiunii. Complet desăvîrşit cercul este 

semnul absolutului. 

Atît din punct de vedere al disign-ului cît şi al semnificaţiei, soarele (care este prezent 

doar în marca comercială a sanatoriului) reprezintă speranţa, energia şi căldura este un 

element binevenit să completeze logo-ul oraşului.  
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Fundalul pe care este plasat logo-ul este reprezentat de drapelul României aşa cum 

lipseşte stema Republicii Moldova, ceea ce ar putea trezi anumite întrebări şi nemulţumiri.  

Punctul slab îl constituie sloganul deoarece ca şi în cazul brandului de ţară al Moldovei 

(Discover us) este prea comun şi lipsit de inspiraţie “Vă salută oraşul...” este foarte des întîlnit 

şi în alte localităţi din ţară.  

În urma acestei analize putem afirma că oraşul Cahul deşi încă nu este un brand dar are 

o imagine în mintea locuitorilor şi vizitatorilor, cea a nufărului şi odată ce va fi remodelată şi 

promovată strategic are şansa de a deveni un brand turistic important în primul rîn pe plan 

naţional dar şi cel puţin pentru ţările vecine.  Interesul pentru lansarea brandului turistic al 

oraşului Cahul nu ar trebui să fie o prioritate doar pentru APL dar şi pentru conducerea 

centrală aşa cum un oraş brand devine un punct de atracţie nu doar pentru turişti dar şi pentru 

investitori, evenimente,  care contribuie la dezvoltarea socio-economică a localităţii.  
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CONTRACTUL DE SERVICII TURISTICE – ASPECTE COMPARATIVE 

ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 

 

Ludmila NONI, 

Catedra de Economie şi Management  

 în Afaceri şi Servicii 

 

Tourism is a booming industry and the need to establish some agreements between tour 

operators in in order to sell a tourism product, but also for tourists, in order to obtain quality 

services,  generates tourism contracts. 

 A tourist services contract provides  the marketing of tourism package, rights and 

obligations of contracting parties, and penalties for failure to timely and adequate benefits 

agreed between the parties. 

The tourism statistics represented by activity of travel agencies both in Romania and 

Moldova show that the tourists prefer an organized tourism, use the services offered by travel 

agencies. Tourists buy packages and ensure the provision and quality of services, by 

concluding contracts the tourism services, which is the legal relationship between the travel 

agency and tourist, without which their work would not be possible, and the degree of 

satisfaction, of recreation and leisure needs of tourists would be reduced. 

 

Probabil zilnic, fiecare dintre noi face promisiuni prietenilor, persoanelor apropiate, 

partenerilor de afaceri, ceea ce înseamnă că facem o declaraţie despre ceea ce va avea loc sau 

nu în viitor. Promisiunile presupun mai mult nişte obligaţii morale, şi în cazul în care nu le-

am onorat, acestea nu implică consecinţe de natură juridică. Totodată există promisiuni care 

presupun nu doar obligaţii morale, ci şi juridice. Încheind un contract, părţile contractante îşi 

fac promisiuni întemeiate juridic: promisiunea de a livra o partidă de mărfuri, de a presta 

anumite servicii, de a achita livrarea sau serviciile prestate. Procesul de încheiere a 

contractelor prezintă o etapă foarte importantă în orice tip de activitate, iar de încheierea 

corectă a unui contract şi de respectarea tutror formalităţilor necesare, depinde activitatea 

ulterioară a oricărei întreprinderi. 

In literatura de specialitate găsim că noţiunea de contract porneşte de la noţiunea de 

obligaţii, care din  latinescul „obligatio”  înseamnă datorie, sarcină care pot fi văzute ca nişte 

relaţii ce se stabilesc între oameni prin intermediul contractelor.  

Conform Noului cod civil al României,[1] „contractul este acordul de voinţe dintre 

două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport 

juridic”. Acelaş lucru este stipulat şi în  Codul civil al Republicii Moldova [2], care prevede 

că: „contract este acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se 

stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice”, acestea fiind aplicabile în diferite 

domenii de activitate: economice, politice, sociale, spirituale ş.a.  

Odată cu evoluţia fenomenului de la a călători - la activitate turistică, evoluţie 

accentuată în perioada etapei moderne, cînd s-a definit pentru prima dată turismul (Guy 

Freuler 1896), cînd a avut loc prima călătorie organizată (Thomas Cook 1841), a apărut şi 

necesitatea reglementării activităţii de turism. Astfel, apariţia contractelor în turism a fost 

condiţionată de necesitatea de a stabili unele relaţii dintre agenţii pieţii turistice cu scopul 

comercializării produsului turistic, dar şi pentru turişti cu scopul obţinerii unor servicii 

calitative. 

Contractul de turism - instrumentul juridic de realizare a acestei activităţi comerciale 

complexe – turismul, şi reprezintă acordul între un agent economic specializat în turism, care 

se obligă să procure celeilalte părţi în schimbul unui preţ, un sejur sau un voiaj, asigurînd 

acestuia reconfortare şi agrement [3]. 

Scopul contractelor de turism îl constituie asigurarea ofertei agrementului turistului, 

realizare care presupune din partea prestatorului sau furnizorului de servicii turistice, în 
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executarea obligaţiilor contractuale asumate, un complex de servicii, cum ar fi transportul, 

cazarea, masa, tratamentele curative în anumite staţiuni balneoclimaterice, odihna în staţiuni 

montane sau maritime, sporturi de sezon, asigurarea unor circuite pentru vizitarea locurilor de 

interes istoric sau de un pitoresc deosebit, asistenţă medicală, prestaţii de transport implicate 

în realizarea serviciilor mai sus enumerate, vize de intrare sau de ieşire din ţară [4]. 

Iar pentru neexecutarea corespunzătoare şi la timp a prestaţiilor convenite dintre părţi, 

în contractul de turism,  aşa ca şi în cazul oricărui alt tip de contract, se poate cere, aplicînd 

regulile generale ale contractului, desfiinţarea contractului prin reziliere cu plata unor daune 

corespunzătoare. 

Caracteristicile contractului din turism: 

Noul Cod civil al României, precum şi Codul civil al Republicii Moldova identifică mai 

multe categorii de contracte, reieşind din acestea putem deduce că contractul de turism este: 

 un contract sinalagmatic, deoarece naşte obligaţii în sarcina ambelor părţi 

contractante, acestea fiind reciproce şi interdependente. Astfel  agentul economic 

de turism, pe de o parte, are obligaţia de a oferi voiajul sau sejurul şi turistul, pe de 

altă, are  obligaţia de plată a preţului. 

 un contract cu titlu oneros, întrucît fiecare parte contractantă urmăreşte realizarea 

unui avantaj în schimbul obligaţiilor. 

 un contract comutativ, întrucît existenţa drepturilor şi obligaţiilor părţilor şi 

întinderea prestaţiilor oferite sunt cunoscute din momentul încheierii contractului. 

 e un contract consensual, deoarece se formează prin simplul acord de voinţă al 

părţilor. 

Din punctul de vedere al agentului economic, contractul de turism este un contract 

comercial, iar pentru turism acesta este unul civil. 

Deci, contractul din turism, care porneşte de la anumite obligaţii dintre părţile 

contractante stabilite în contract, are o importanţă deosebită pentru desfăşurarea activităţii de 

turism, deoarece acesta reprezintă unul dintre metodele recomandate pentru unificarea 

dreptului în turism şi astfel atît prestatorii de servicii cît şi turiştii vor avea siguranţa şi 

garanţia plăţii şi prestării serviciilor conform normelor juridice.  

Desfăşurarea activităţii de turism şi întreţinerea legăturilor comerciale include existenţa 

diferitor categorii şi tipuri de contracte:  

1. Contractul dintre hotelier şi intermediarii din turism: contractul de comision 

(de intermediere); contract cu garanţie (charter)  

2. Contractul de hotelărie  

3. Contractul de reprezentare 

4. Contractul cu transportatorul aerian 

5. Contractul de asociere în turism: contractul de franciză; contractul time-sharing; 

contractul de asociere hotelieră 

6. Contract de servicii turistice 

Contractul de servicii turistice este contractul cel mai solicitat pe piaţa turistică, avînd 

ca părţi contractante  agentul de turism (agenţia de turism turoperatoare sau detailistă) şi 

turistul. Agentul de turism este de regulă o societate comercială specializată în încheierea 

contractelor comerciale de prestaţii turistice. Agentul economic de turism ca persoană 

juridică, acţionează în relaţie cu terţii prestatori de servicii, în numele şi pe contul său, 

iniţiind, organizînd şi coordonînd prestaţiile terţilor contractanţi, turistul cea de-a doua parte a 

contractului comercial de turism e o persoană fizică ce are doar capacitatea civilă de a 

contracta, categorie în care intră şi minorul cu capacitate de exerciţiu restrînsă, asistat de 

părinte sau tutore.  

În art. 1.167 (2) al Noului Cod civil al României este stipulat că “Regulile particulare 

privitoare la anumite contracte sunt prevăzute în prezentul cod sau în legi speciale”. 

Activitatea turistică atît în România cît şi în Republica Moldova este reglementată de 

legislaţia turistică, astfel conform Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii 
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turistice în Republica Moldova „contract de servicii turistice este acordul de voinţă prin care 

o parte (turoperator, agenţie de turism) se obligă să acorde celeilalte părţi (turist) serviciile 

stipulate, iar aceasta din urmă se obligă să achite costul lor” [5], noţiune ce nu se regăseşte 

în legea turismului a României -  Ordonanţa nr. 58 din 21 august 1998, privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de turism în România. 

Agentul economic de turism pune la dispoziţia turistului un pachet de servicii,  

„combinaţie prestabilită a cel puţin două din elementele următoare: cazare, alimentaţie, 

transport, tratament balnear, agrement, alte servicii reprezentând o parte semnificativã din 

pachet, atunci când sunt vândute sau oferite spre vânzare la un preţ global şi atunci când 

aceste prestaţii depăşesc 24 de ore”[6] , pe care turistul îl cumpără ca o marfă, în baza 

contractului de turism în schimbul unui preţ.  

În vederea  combaterii practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii 

şi armonizarea legislaţiei cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene privind pachetele de 

servicii turistice vândute sau oferite spre vânzare pe teritoriul României, indiferent de locul de 

realizare al acestora, Guvernul României a emis Ordonanţa nr. 107 din 30 iulie 1999 privind 

activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, Monitorul Oficial nr. 448 din 

16 iunie 2008. 

Prezenta Ordonanţă reprezintă cadrul juridic de comercializare a pachetelor de servicii 

turistice, care stipulează condiţiile de comercializare a pachetului turistic, drepturile şi 

obligaţiile fiecărei părţi contractante, adică clauzele obligatorii ale unui contract de servicii 

turistice. Ordonanţa nr. 107 din 30 iulie 1999 privind activitatea de comercializare a 

pachetelor de servicii turistice conţine VII capitole şi 33 de articole ce se referă la 

următoarele aspecte: 

Informarea turistului.  Fiecare turist trebuie  să  ştie că Art. 6, prevede că „Orice 

informaţii privind pachetul de servicii turistice, preţul acestuia şi toate celelalte condiţii 

aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist consumatorului, trebuie să 

conţină indicaţii corecte şi clare, care să nu permită interpretări echivoce ale acestora”.  Astfel 

Agenţia de turism are obligaţia să furnizeze turiştilor, în scris, în vederea încheierii 

contractului, informaţii referitoare la: 

a) localitatea de destinaţie; 

b) ruta de parcurs; 

c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria 

acestuia/acestora; 

d) tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de clasificare a acestora; 

e) serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie; 

f) durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării; 

g) informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al vizelor, precum şi al 

asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie şi sejur; 

h) cuantumul avansului, dacă este cazul, precum şi termenul pentru achitarea restului de 

plată; 

i) numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi termenul limită 

pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice; 

j) posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţă în caz de boală, 

accidente şi altele asemenea; 

k) durata pentru care operează oferta turistică. 

Deasemenea, turistul trebuie să ştie că, înainte de data plecării,  într-un termen stabilit 

prin contract Agenţia trebuie să furnizeze în scris turistului, următoarele informaţii (Art.10) : 

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie 

ocupat  de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; 

b) denumirea, sediul/adresa, numărul de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a 

organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot 

ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu 
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există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie 

care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului; 

c) pentru călătoriile şi şederile minorilor, informaţii care să permită stabilirea unui 

contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul şederii copilului; 

d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de 

transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în 

caz de accidentare sau de boală. 

Bonul de comandă. Conform Art. 11, în cazul  cînd turistul  solicită  pachete de servicii 

turistice care nu fac parte din oferta agenţiei de turism, acesta fiind alcatuit în funcţie de 

cerinţele sale, agenţia de turism are obligaţia să furnizeze un bon de comandă. Contractul ia 

naştere în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării, în cel mult 60 de 

zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă. 

În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării 

călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile 

calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a 

fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.  

Totusi, dacă turistul şi agenţia de turism sunt de acord, contractul se poate încheia şi în 

situaţia în care confirmarea scrisă a rezervării nu a fost facută în termenul de 60 de zile 

calendaristice.  

Pentru protejarea consumatorilor a fost stabilit, ca şi pentru contractul de comercializare 

a pachetului de servicii turistice, un număr minim de elemente ale bonului de comandă: 

 destinatia/destinatiile calatoriei turistice, durata şi datele de sosire şi de plecare; 

 mijlocul/mijloacele de transport şi categoria acestuia /acestora; 

 tipul şi categoria structurilor de primire; 

 serviciile de masă (pensiune completă/semi-pensiune/mic dejun); 

 programul turistic solicitat; 

 numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice, numărul de 

copii, vîrsta şi actele de identificare ale acestora; 

 alte solicitari speciale. 

Cesiunea contractului. Art. 13 prevede ca în cazul în care turistul nu poate să participe 

la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte 

toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, dar  numai cu anunţarea 

agenţiei de turism semnatare a contractului. Atît turistul care cedează pachetul său de servicii, 

precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a 

eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. 

Preţul. Referitor la preţuri, Art.14, prevede că preţurile stabilite în contract nu pot fi 

majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării. În 

cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele 

majorării, turistul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de agenţia de turism, 

aceasta din urmă având obligaţia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente 

călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul. 

Modificarea sau rezilierea contractului. În cazul în care agenţia de turism este nevoită 

să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, conform Art. 15 aceasta are 

obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării, iar acesta este 

obligat să comunice agenţiei de turism, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării, hotărîrea 

sa de a opta fie pentru: 

a) rezilierea contractului fără plată de penalităţi; 

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 

În cazul în care turistul reziliază contractul conform prevederilor Art. 15 sau agenţia de 

turism anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, conform Art. 16 turistul are 

dreptul: 
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a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau 

superioară, propus de agenţia de turism; 

b) să accepte un pachet de servicii de calitate inferioară, propus de agenţia de turism, cu 

rambursarea imediată a diferenţei de preţ; 

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 

Art. 17 stipulează  că turistul poate să rezilieze în orice moment, în totalitate sau în 

parte, contractul. În cazul în care turistul reziliază contractul pentru un motiv care îi este 

imputabil, el va despăgubi agenţia de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a 

rezilierii. Despăgubirea se poate ridica la maximum preţul călătoriei turistice. Deasemenea 

turistul poate rezilia contractul în urma majorării preţului conform Art. 14. 

Răspunderea contractuală. Raspunderea contractuala a agenţiei de turism intervine în 

momentul în care aceasta nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contract. Trebuie reţinut 

că agenţia de turism semnatară a contractului este cea care raspunde faţă de turist. În cazul în 

care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile prevăzute în contract 

nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, aceasta 

conform Art. 19 este obligată: 

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei 

turistice, fără majorarea preţului; 

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile achitate şi cele 

efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; 

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le 

acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al 

turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru 

serviciile neprestate.  

Conform Art. 20 (1) Agenţia de turism este răspunzătoare pentru buna executare a 

obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau 

îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii, cu excepţia 

cazurilor: 

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract 

se datorează turistului; 

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră 

(circumstanţe anormale şi imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă, şi ale 

căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind 

incluse suprarezervările. Art.18 lit. b) sau unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici 

furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, 

agenţia de turism parte în contract fiind obligată să acorde prompt asistenţă consumatorului 

aflat în dificultate. 

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu 

furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea 

obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil. 

Despăgubirea turiştilor. Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către 

agenţia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia 

privind despăgubirea turistului nu poate depăşi de două ori preţul pachetului de servicii 

turistice înscris în contract.(Art.21)  

Pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, în cazurile menţionate la Art. 15 

şi 16 turistul are dreptul să solicite agenţiei de turism şi o despăgubire cu excepţia cazurilor în 

care: 

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în 

contract, iar agenţia de turism a informat turistul în scris, în termenul menţionat în contract, 

termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; 

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră, prin acesta înţelegându-se circumstanţe 

anormale şi imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă, şi ale căror consecinţe 
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nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse 

suprarezervările; 

c) anularea s-a făcut din vina turistului.(Art. 18) 

Reclamaţii. (Art. 22). Deficienţele constatate de către turist la faţa locului, cu privire la 

realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris, atât prestatorului 

de servicii, cât şi agenţiei de turism de la care turistul a cumpărat pachetul de servicii turistice. 

Iar în cazul unor reclamaţii ale turistului cu privire la realizarea serviciilor turistice 

contractate, Art. 23, stipulează că agenţia de turism organizatoare, agenţia de turism detailistă, 

precum şi prestatorii de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea reclamaţiilor şi vor 

face proba eforturilor depuse de ei în acest scop.  

Asigurări. Agenţia de turism parte contractantă conform Art. 24 trebuie  să dovedească 

cu garanţii acoperitoare sau prin poliţe de asigurare că poate asigura, în caz de insolvabilitate 

sau de faliment, rambursarea sumelor achitate de turist, precum şi a celor necesare în vederea 

repatrierii acestuia. Iar Art. 10, prevede posibilitatea semnării unui contract de asigurare 

facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, 

care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boală. 

 În baza acestei Ordonanţe a fost elaborat şi adoptat de către Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului al României, contractul-cadru de comercializare a pachetelor de 

servicii turistice[7] , avînd următoarea structură:   

I. Obiectul contractului 

II. Preţ 

III. Drepturile şi obligaţiile agenţiei 

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului 

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri 

VI. Reclamaţii 

VII. Asigurări  

VIII. Documentele contractului (voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de 

excursie, după caz; programul turistic, în cazul acţiunilor turistice) 

IX. Dispoziţii finale 

În vederea încheierii contractelor privind prestarea de servicii turistice între agentul 

economic – posesor de licenţă de turism şi beneficiarul serviciilor turistice, atît la turismul 

intern, cît şi la turismul internaţional, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea cu 

privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă 

statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova [8], elaborînd şi un model de 

contract de servicii turistice, utilizat de către agenţiile de turism touroperatoare şi detailiste 

din Republica Moldova în procesul de comercializare a serviciilor turistice consumatorilor. 

Conform Ordonanţei nr. 107 din 30 iulie 1999 privind activitatea de comercializare a 

pachetelor de servicii turistice, a României, dar şi a Hotărîrii cu privire la introducerea 

contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor 

la frontiera Republicii Moldova, agenţia de turism are obligaţia de a prezenta în original 

organelor de control contractele încheiate cu turiştii. În baza acestor contracte se poate de 

determinat numărul de turişti care au beneficiat de  serviciile agenţiilor de turism atît pe plan 

naţional cît şi internaţional. 

Astfel în anul 2011 agenţiile de turism şi turoperatorii din Republica Moldova au 

acordat servicii turistice la 184,6 mii de turişti şi excursionişti. Dintre care turism receptor – 

10788, turism emitent - 136095, turism intern – 37764 (informaţia este prezentată fără datele 

raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender) [9].  În anul 2011 agenţiile de turism 

şi turoperatorii  din România au prestat servicii turistice la 1480029 turişti (turism receptor- 

258664, turism emitent - 799047, turism intern - 422318) [10] .  

Cifrele ne arată că turiştii preferă un turism organizat, apelînd la serviciile oferite de 

agenţiile de turism, asigurîndu-se  de prestarea şi calitatea serviciilor, procurînd pachete 

turistice prin încheierea contractelor de servicii turistice, care reprezintă cadrul juridic al 
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relaţiilor dintre agenţia de turism şi turist, fără de care activitatea acestora nu ar fi posibilă, iar 

gradul de satisfacere al  necesităţilor de recreere şi agrement al  turiştilor ar fi redus. 
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TIPURI DE FINANŢĂRI ŞI APLICABILITATEA LOR LA ETAPA ACTUALĂ 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Irina ŞCHIOPU, 

Catedra  de Finanţe şi Evidenţă Contabilă  
 

Dans l’étape actuelle quand nous initiation ou deployons une activité est tres important 

se trouver une source optime de financement. Donc, la priorité a les sources propres, les 

credits et les sources dans des neramboursables fonds. 

 

Planificarea afacerilor este una din cheile succesului ce permit definirea exactă a scopului 

şi a activităţilor ce trebuie făcute pentru atingerea lor, precum şi repartizarea judicioasă a 

resurselor necesare pentru obţinerea profitului aşteptat.[5] La etapa actuală este foarte 

importantă planificarea dezvoltării afacerii, deoarece, orice întreprindere are nevoie să se 

adapteze mediului în care funcţionează, menţinându-şi în acelaşi timp coeziunea internă şi 

reducînd la minimum incertitudinea care caracterizează transformările mediului intern şi extern. 

Pentru ca în urma eforturilor de adaptare, întreprinderea să îşi păstreze identitatea, dezvoltarea 

sa trebuie planificată cu cât mai mare atenţie, iar acest plan trebuie revizuit periodic. 

Pentru o gestiune cît se poate de raţională şi o finanţare eficientă este nevoie de a 

cunoaşte ce este finanţarea şi cum poate fi făcută aceasta. Deci, finanţarea reprezintă procesul 

de asigurare a unor fonduri băneşti necesare desfăşurării unor activităţi ale unei întreprinderi, 

instituţii sau ONG.[3] 

Finanţarea poate fi realizată apelând la surse proprii sau la surse externe. Sursele interne 

de finanţare pot fi contribuţiile proprietarilor sau ale membrilor organizaţiei şi resursele 

excedentare generate de activitatea organizaţiei (în cazul autofinanşării). Sursele externe de 

finanţare, de obicei, pot fi creditul sau finanţarea nerambursabilă. Fiecare dintre aceste surse 

de finanţare au avantaje şi dezavanteje:[10] 

Sursele interne de finanţare au următoarele avantaje : menţinerea independenţei şi 

autonomiei financiare, deoarece nu se creează obligaţii suplimentare (dobânzi, garanţii); 

păstrarea capacităţii organizaţiei de a contracta credite şi reprezintă un mijloc sigur de 

acoperire a necesităţilor financiare ale organizaţiei. 

Ca dezavantajele putem menţiona faptul ca proprietarii dispun de fonduri mai reduse 

pentru a investi în alte activităţi mai profitabile decât activitatea care a generat excedentul 

financiar şi existenţa riscul creşterii ratei dividendelor plătite în cazul obţinerii unor profituri 

mai mari către acţionari. 

Dacă ne referim la sursele externe de finanţare a întreprinderii putem evedenţia avantajele 

şi dezavantajele fiecărui tip aparte.  De exemplu, creditul are ca avantaje : timp scurt de acces la 

resursele financiare necesare; este accesibil în orice moment; poate fi obţinut un volum variabil 

de resurse financiare, în funcţie de necesităţi; are posibilitate de negociere a condiţiilor de 

rambursare, şi ca dezavantaje – apariţia unor obligaţii suplimentare (dobînda, garanţii); 

existenţa unor formalităţi obligatorii de îndeplinit (documentaţii, rapoarte periodice etc.). 

Al doilea tip de finanţare externă, finanţarea nerambursabilă, sub formă de subvenţii 

guvernamentale, programe de finanţare nerambursabilă publice sau private are următoarele 

avantaje :  pot fi finanţate activităţi fără să se consume resurse proprii sau să se contracteze 

credite şi este păstrată independenţa şi autonomia financiară a organizaţiei. Ca dezavantaje 

trebuie să menţionăm : acces dificil la acest tip de finanţare şi control strict al modului de 

utilizare a fondurilor de către finanţatori, inclusiv prin colaborare cu alte instituţii de 

specialitate (Curtea de Conturi etc.). 

În urma alegerii unei metode optime de finanţare este nevoie de a determina necesarul 

de finanţare [3], care se determină prin analiza indicatorilor de evoluţie a cheltuielilor 

generate de dezvoltarea organizaţiei. Acest necesar trebuie determinat încă din faza de 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. VIII, 2012 

 

 140 

planificare a dezvoltării. În funcţie de caracteristicile acestui necesar se construieşte politica 

de finanţare a întreprinderii. 

Finanţarea externă este necesară în cazul în care organizaţia nu dispune de resurse 

interne suficiente pentru acoperirea activităţilor planificate. 

Deci, dacă pînă acum am vorbit despre: de ce este important să planificăm dezvoltarea 

organizaţiei, ce este finanţarea şi cum poate fi finanţată o activitate, în continuare vom face o 

analiză al finanţărilor şi a surselor de investiţii pe ultimii ani în Republica Moldova. 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) au început să utilizeze portofolii mai diversificate 

de surse de finanţare. Structura portofoliului este mult diferită de la un sector la altul, de 

activitate. Cea mai importantă se atribuie resurselor proprii, urmate de creditele bancare şi, în 

al treilea rând, de surse din asistenţa financiară nerambursabilă, atât din alocaţii bugetare, cât 

şi din granturi ale UE. Ponderea surselor de pe piaţa de capital, în Republica Modova este 

nesemnificativă. 

Deşi resursele proprii au rămas principala sursă de finanţare a proiectelor de investiţii, 

importanţa împrumuturilor bancare creşte. Utilizarea resurselor proprii, în proiectele de 

investiţii este diferită de la un sector la altul de activitate. Astfel, de la100% în cazul IMM-

urilor din Hoteluri şi Restaurante, la 51,7% la întreprinderile din Agricultură. IMM-urile din 

comerţ apelează în cea mai mare măsură la creditele bancare (59,1%), urmate la mică distanţă 

de IMM-urile din Transporturi şi Comunicaţii(51,7%) şi de cele din Agricultură (46,8%). [6] 

Astfel pentru o analiză mai complexă, în tabelul de mai jos vom prezenta care este 

mărimea creditelor acordate pe perioada anilor 2008-2011 inclusiv, de către Băncile 

Comerciale întreprinderilor, pentru necesităţi de finanţare. 

Tabelul 1 

Soldul creditelor în economie la sfîrşitul anului. 

mln. lei 

Denumire 

indicatori 

2008 2009 2010 2011 

Soldul creditelor – 

total, din care : 

25122,6 23884,1 26915,5 30962,9 

Credite pe termen 

scurt 

6375,9 5364,6 3929,8 3833,9 

Credite pe termen 

mediu şi lung 

18746,7 18519,5 22985,7 27129,0 

Sursa: bnm.md 

Conform datelor din tabelul 1, putem concluziona că volumul total al  creditelor 

acordate de către Băncile Comerciale întreprinderilor pentru diverse necesităţi de finanţare 

sunt în creştere, excepţie fiind anul 2009, cînd s-a înregistrat o uşoară scădere, astfel începînd 

cu 25122,6 mln.lei în anul 2008, ajungînd la 30962,9mln.lei în anul 2011. Totodată, s-a 

observat că volumul creditelor pe termen scurt sunt în descreştere, astfel dacă în anul 2008 ele 

constituiau 6375,9mln.lei, pînă în anul 2011 ele au scăzut pînă la 3833,9mln.lei, luînd în 

consideraţie faptul că volumul total al creditelor acordate este în creştere. Iar, respectiv 

volumul creditelor pe termen lung şi mijlociu sunt deasemenea în creştere, astfel în anul 2008 

ele fiind de 18746,7mln.lei,  iar pînă în anul 2011 ele au ajuns la cifra de 27129,0 mln.lei. În 

concluzie putem menţiona că agenţii economici, apelează din ce în ce mai mult la credite 

bancare pentru finanţarea afacerilor lor şi pentru perioade îndelungate. 

În ceea ce priveşte programele de asistenţă financiară susţinute de către UE, firmele din 

agricultură se detaşează, ca fiind cele care apelează la această sursă cel mai mult. Astfel, 

26,6% din firmele din agricultură investigate îşi propun să apeleze la această sursă de 

finanţare a investiţiilor lor, în timp ce doar 0,6% din IMM-urile din Comerţ au această 

intenţie. Ponderea atât de mică a acestei surse în portofoliul de finanţare a investiţiilor 
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firmelor din Comerţ este dictată, de fapt, de neeligibilitatea acestui sector pentru asistenţă 

financiară nerambursabilă într-o foarte mică măsură.[6] 

Indiferent de categorie, de mărime, firmele folosesc aproape în egală măsură, atât 

resursele proprii, cât şi împrumuturile bancare. Diferenţele înregistrate la acest capitol de 

către micro-întreprinderi, faţă de firmele mici şi, respectiv, faţă de întreprinderile mijlocii sunt 

de câteva procente. În schimb, accesarea fondurilor publice şi a asistenţei financiare 

nerambursabile furnizată de UE este mai ridicată încazul firmelor mijlocii (3,5% si respectiv 

6,2%) faţă de micro-întreprinderi (0,8% şi respectiv 3,7%). 

Pentru o confirmare a celor relatate mai sus, în tabelul 2, prezentat mai jos, vom 

prezenta cum au loc investiţiile în active materiale pe termen lung, pe surse de finanţare pe 

perioada anilor 2008-2011, în Republica Moldova. 

 

Tabelul 2 

Investiţii în active materiale pe termen lung, pe surse de finanţare. 

mln lei. 

Denumire indicatori 2008 2009 2010 2011 

Investiţii în active 

materiale pe termen lung – 

total : 

18224,8 11123,6 13098,7 15198,5 

din care finanţate din:  
contul bugetului de stat 

1778,5 723,3 667,4 812,7 

bugetul unităţilor 

administrative teritoriale 

534,3 353,1 491,9 709,6 

mijloace proprii ale 

întreprinderilor 

9101,4 5731,4 6941,2 9285,0 

mijloacele populaţiei 274,0 365,9 305,4 448,5 

mijloacele investitorilor 

străini 

3727,3 2418,5 2378,4 728,5 

altor surse. 2809,2 1531,4 2314,4 3214,2 

Sursa: Anuarul statistic 2011; Accesibil pe www. statistica. md 

Conform datelor din tabelul 2, tabloul finanţărilor se prezintă astfel: pe primul loc se 

plasează finanţările din mijloacele proprii, care chiar dacă au o fluctuaţie de scădere şi de 

ridicare consecutivă, oricum sunt pe prim plan, pe locul doi se plasează aproximativ 

mijloacele investitorilor străini şi alte surse, care pot fi considerate ca credite, iar mai apoi se 

plasează şi finanţările din bugetul statului şi din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. 

În concluzie, putem menţiona că la etapa actuală în Republica Moldova cele mai 

importante şi cele mai solicitate surse de finanţare a afacerilor sunt cele din surse proprii şi 

sub formă de credite şi împrumuturi de la bănci, precum şi de la anumite fonduri naţionale şi 

internaţional nerambursabile. Astfel în ultimii ani s-a înregistrat o tendinţă de creştere a 

finanţărilor de la anumite fonduri de finanţare nerambursabilă, din care are loc finanţarea 

proiectelor din diverse domenii, ceea ce deasemenea oferă o posibilitate de sporire a nivelului 

economiei ţării şi de finanţare a anumitor proiecte pe care statul sau agenţii economici nu sunt 

capabili de a le finanţa din surse proprii, dar care au o importanţă destul de sporită atât pentru 

anumite regiuni cât şi pentru întreaga economie a ţării, în special, dat fiind faptul că Republica 

Moldova este o ţără agrară astfel şi accentul finanţărilor din fondurile nerambursabile este pus 

pe acest sector, ceea ce constituie un avantaj foarte mare pentru Republica Moldova. Dar ca 

recomandare va fi foarte benefic, dacă finanţările din fondurile nerambursabile s-ar orienta 

deasemenea, şi spre ramurile industriale, spre a iniţia noi afaceri de prelucrare şi de producere 

a produselor agricole, spre a deschide noi uzine, fabrici la un nivel cît se poate de modern, 

care să răspundă parametrilor de calitate înaltă, eficienţă şi randament maxim. 
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CУЩНОСТЬ АУДИТА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Родика КУШМЭУНСЭ,  

Анатолий ЯКИМОВСКИЙ,  

Молдавская Экономическая Академия 

 

The article is dedicated to the issues of extending the array of auditing organizations` 

by-products by including in their structures auditing of managerial accounting for economic 

entities. It is paid attention to the causes of the weak implementation of managerial 

accounting in domestic enterprises; there are given practical recommendations as to specific 

factual auditing methods` usage. 

 

Эффективное управление компанией, обеспечение прозрачности управленческих 

процессов и оптимизация затрат основывается на полной и достоверной информации, 

отражающей ключевые аспекты бизнеса. Бухгалтерская отчетность, формируемая для 

нужд госорганов, не может удовлетворить внутренние потребности менеджмента 

организации. Для этих целей предназначены управленческий учет и отчетность, на 

основании которых руководители и менеджеры предприятий могут оперативно 

принимать обоснованные оперативные и эффективные управленческие решения. 

Наше внимание к аудиту управленческого учёта обусловлено тем, что в 

отечественной экономической литературе и профессиональных периодических 

изданиях практически отсутствуют работы, посвященные данной тематике. 

Признавая новизну и фрагментарный характер исследований в данном 

направлении, следует отметить, что аудит управленческого учета находится в стадии 

становления. 

Аудит управленческого учета, являясь частью аудита, должен обслуживать 

потребности управления предприятием, обеспечивать его объективной, достоверной и 

профессиональной информацией о ситуационных условиях.  

Как научная и практическая деятельность аудит управленческого учета возник за 

рубежом, в первую очередь, в США и Великобритании, на стыке аудита, 

управленческого учёта, анализа и менеджмента. 

В условиях падения национального производства и адаптации отечественной 

системы бухгалтерского учета к международным стандартам учета и 

финансовой отчетности особую важность приобретает формирование учетной 

информации аудита управленческого учёта для существующих и потенциальных 

инвесторов, особенно заинтересованных в независимом контроле деятельности 

организации. 

Одной из самых главных проблем на молдавских предприятиях является 

недостаточное понимание руководителями сущности управленческого учета. Многие 

из которых считают, что система управленческого учета сводится к системе учета 

затрат и распределению их по видам деятельности и по центрам финансовой 

ответственности. 

Конечно, роль управления затратами достаточно велика, и исключать этот 

значительный блок из управленческого учета ни в коем случае нельзя, т.к., например, 

изменив систему учета затрат, мы можем существенно повлиять на прибыль 

организации. Главной целью управленческого учета, как считают некоторые 

специалисты, является управленческий процесс, который должен работать на 

достижение стратегических целей компании в целом. 

В настоящее время, использование новых концепций и методов управления и 

управленческого контроля требует периодического проведения на отечественных 

предприятиях среднего и крупного бизнеса, аудита управленческого учета, который бы 

обеспечил продвижение к новым горизонтам эффективности.  
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Цель аудита управленческого учета отечественных предприятиях, по мнению 

авторов состоит в проведении комплексной экономической диагностики 

существующей на обследуемом объекте системы стратегического и тактического 

управления финансовой, производственной, коммерческой, информационной и 

социальной деятельностью с последующей разработкой комплекса мероприятий, 

направленных на устранение выявленных в этой системе недостатков. 

По мнению Паркера, управленческий аудит может быть определён как оценка 

менеджмента и функционирования организации, а также исполнения работы в 

контексте экономичности, эффективности и результативности деятельности. 

Аудит управленческого учета может проводится по следующим направлениям:  

 аудит адекватности существующей системы управленческого учета; 

 аудит достоверности предоставленной менеджменту (собственникам) 

компании информации (данное направление является более трудоемким и во многом 

схоже с традиционным финансовым аудитом и ревизией); 

 предоставление рекомендаций по совершенствованию системы 

управленческого учета. 

Аудит управленческого учета состоит из следующих мероприятий: 

1. Анализ и оценка текущего состояния бизнес-процессов, формирование 

модели рекомендуемых изменений и разработка порядка внедрения данных изменений. 

2. Оптимизация организационной вертикали (структуры) предприятия, включая 

мероприятия, направленные на эффективное распределение полномочий 

и ответственности, то есть организация управленческого учета затрат на производство 

по местам возникновения, центрам затрат и центрам ответственности. 

3. Оптимизация схемы документооборота и оценка состава управленческой 

отчетности и соответствия отчетности потребностям руководства предприятия. 

4. Анализ и оценка управленческих решений и стратегических моделей, 

включая проверку на предмет соответствия принятых решений целям и задачам 

предприятия. 

5. Оптимизация системы бюджетирования и бюджетного контроля. 

6. Оценка соответствия методов ведения управленческого учета, методологии, 

закрепленной в учетной политике и системы калькулирования себестоимости, исходя 

из особенностей управления и специфики производственных процессов. 

7. Постановка эффективного контроля над выполнением планов. 

8. Проведение мероприятий, связанных с формированием стратегий 

краткосрочного и долгосрочного характера.  

Специфика аудита управленческого учета как сравнительно новой отрасли 

экономических знаний в Республике Молдова и его многогранность требуют 

применения нетрадиционных инструментов.  

Безусловно, при становлении аудита управленческого учета в Республики 

Молдова целесообразно учитывать накопленный мировой практикой опыт в области 

аудиторской деятельности. Однако при этом следует избегать "слепого" копирования 

зарубежных образцов и методологической базы, устанавливающей основные 

процедуры и алгоритмы проведения контрольных мероприятий, без адаптации их к 

национальным условиям, в которых работают отечественные предприятия. 

В основе технологий и процедур управленческого аудита должны лежать 

концепции стратегического менеджмента, требующие применения ситуационного 

подхода в управлении предприятием и ориентации на долгосрочную перспективу. 

Естественно, что аудиторы в практической деятельности, наряду с 

аналитическими процедурами (позволяющие аудитору определить области 

повышенного риска, требующие особого внимания), могут применять множество 

методов исследования системы управления, в частности методы внутреннего аудита. 
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Внутренний аудит осуществляет текущий мониторинг на всех участках 

функционирования системы управления, устанавливается надежность и объективность 

данных, оцениваются промежуточные результаты. Основная задача внутреннего аудита 

- обеспечить необходимую и своевременную корректировку процесса управления при 

одновременном контроле за ходом указанных действий.  

Кроме того, внутренний аудит анализирует мероприятия, касающиеся 

организации системы учета и внутреннего контроля, создания необходимых 

организационных структур и разработки соответствующих процедур. И, наконец, в 

итоге с помощью внутреннего аудита оцениваются степень реализации поставленных 

целей и возможности более эффективного их достижения в дальнейшем. 

Действительно, управленческий аудит и внутренний аудит имеют сходные 

функции: составление заключения, подтверждающего достоверность данных 

финансовой отчетности; контроль выполнения требований документов, 

регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность акционерного общества; 

установление полноты и своевременности отражения хозяйственных операций.  

В то же время в отличие от внутреннего аудита, приоритетными целями которой 

является выявление фактов злоупотреблений и правонарушений, главный результат 

проведения управленческого аудита состоит в подготовке и доведении до руководства 

перечня рекомендаций по повышению эффективности деятельности предприятия и 

оптимизации системы калькулированния себестоимости готовой продукции или 

оказанных услуг. Таким образом, проведение аудита управленческого учета 

значительно укрепляет контрольную функцию в организации. 

Отчет, получаемый в результате аудиторской проверки, представляет собой 

итоговый документ, который должен содержать не только выявленные недостатки и 

нарушения, но и общие рекомендации в сфере оптимизации управленческого учета и 

управленческой отчетности. Именно отчеты по контрольным мероприятиям наиболее 

тщательно изучаются руководством и менеджментом различных уровней.  

В число основных пользователей результатов аудита управленческого учёта 

прежде всего входит менеджмент организации, а также ее учредители, собственники 

(участники, акционеры), члены наблюдательного совета, желающие получить 

объективную оценку деятельности наемных управляющих. 

При этом рекомендации должны отвечать следующим требованиям: четкая 

аргументация и ориентация на принятие конкретных мер, исключение возможности 

опротестования или неоднозначной трактовки, адресность, то есть направление 

рекомендаций лицам, ответственным за принятие управленческих решений. 

Мы надеемся, что в ближайшем будущем в Республике Молдова аудит 

управленческого учёта будет выделяется как один из видов аудита наряду с аудитом 

финансовой отчетности, налоговым, то есть аудитом на соответствие требованиям, 

специальным аудитом. 

В любом случае проведение управленческого аудита только усиливает контроль 

за достижением желаемого уровня экономичности, эффективности и результативности 

деятельности компании и создаёт неплохие предпосылки для создания конкурентных 

преимуществ. 
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ESENŢA FORMĂRII INFORMAŢIEI PRIVIND COSTUL DE PRODUCŢIE ŞI 

PARTICULARITĂŢILE CLASIFICĂRII CONSUMURILOR LA 

ÎNTREPRINDERILE EDITORIAL-POLIGRAFICE 

 

Rita LUNGU, 

Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă, 

Galina GUDIMA, 

Academia de Studii Economice din Moldova 

 

One of the important tasks of accountability at printing firms is cost calculation of 

printing products. The credible information about production cost structure is significant for 

an enterprise. So, the firm can influence the cost level by production consumption 

management. Such information has to be used in accountability. The consumption 

classification on economic elements contributes to exact determination of all categories of 

costs and allows analyzing the structure of production cost. For cost calculation per unit of 

production the consumption is classified on consumption articles, in which expenditures are 

grouped by place of apparition and by their destination. 

 

O sarcină importantă a contabilităţii manageriale la întreprinderile poligrafice o 

constituie asigurarea informaţională a proceselor de pregătire a deciziilor manageriale şi 

controlului privind executarea lor. Utilizatorii informaţiei contabilităţii manageriale sînt 

persoanele din interiorul întreprinderii, adică în primul rând conducătorul acesteia. Astfel, 

contabilitatea de gestiune presupune prezentarea informaţiei persoanelor din interiorul 

întreprinderii, în baza căreia ele iau cele mai rezonabile decizii şi ridică eficienţa activităţii 

întreprinderii. Într-o măsură oarecare, contabilitatea de gestiune este sistema de bază a 

întreprinderii, prin intermediul căreia se culege şi se transmite informaţia pentru luarea 

deciziilor manageriale. 

Informaţia despre consumuri şi cost de producţie este necesară pentru luarea deciziilor, 

legate de determinarea faptului, ce direcţii de activitate şi care produse sînt profitabile şi care 

nu. Dacă sistema de evidenţă a consumurilor nu asigură o exactitate suficientă a estimărilor 

obţinute, atunci consumul de resurse pe tipuri de produse aparte în indici de raportare va fi 

denaturat şi managerii pot refuza fabricarea produselor profitabile sau, dimpotrivă, vor 

continua fabricarea celor neprofitabile. Acolo, unde informaţia despre cost se utilizează pentru 

determinarea preţului de vânzare, subevaluarea consumurilor de producţie poate conduce la 

aceea, că întreprinderea va suferi pierderi din cauza direcţiilor nerentabile de activitate 

desfăşurate. În acelaşi timp, supraevaluarea costului de producţie poate „împinge” 

managementul întreprinderii la refuzul de la anumite tipuri de afaceri care sînt într-adevăr 

rentabile sau la majorarea preţurilor de vânzare, care pot duce la reducerea cererii. [2] 

Evidenţa consumurilor constituie baza informaţională pentru gestiunea consumurilor. 

Procesul de gestiune a consumurilor presupune alegerea unor decizii din mai multe decizii 

manageriale alternative, care au ca rezultat păstrarea sau modificarea nivelului consumurilor. 

Excluderea consumurilor neadecvate din punct de vedere economic permite fără pierderi să 

îmbunătăţească rezultatul financiar pentru activitatea de producţie a întreprinderii. 

Oportunitatea consumurilor se determină pe baza relaţiei dintre rezultate şi consumuri din 

diferite puncte de vedere, în special pe unităţi individuale şi pe tipuri de produse. De aceea, 

alegerea metodei de calculare a costului şi repartizarea consumurilor poate servi drept unul 

din factorii cheie a corectitudinii şi fundamentării deciziilor manageriale. [2] 

În contabilitate, prin noţiunea de „cost de producţie” se înţelege totalitatea consumurilor 

întreprinderii legate de fabricarea produselor, exprimate în formă valorică şi obţinută prin 

utilizarea unor anumite metode de calculare a costurilor. 
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Deci, un sector important de lucru al evidenţei contabile şi organizării procesului 

tehnologic (poligrafic) reprezintă contabilitatea consumurilor legate de fabricarea produselor 

poligrafice şi determinarea costului lor de producţie. 

Principalele sarcini ale evidenţei consumurilor de producţie sunt: 

- reflectarea la timp şi corectă a consumurilor efective legate de fabricarea producţiei pe 

articolele corespunzătoare; 

- prezentarea informaţiei pentru efectuarea controlului operativ asupra procesului de 

fabricare a producţiei; 

- evidenţierea rezervelor de reducere a costului şi prevenirea apariţiei cheltuielilor 

operaţionale şi pierderilor. 

Organizarea contabilităţii consumurilor legate de fabricarea produselor la întreprinderile 

poligrafice trebuie să se bazeze pe următoarele principii: 

- permanenţa metodelor aprobate de evidenţă a consumurilor legate de fabricarea şi 

calcularea costului de producţie pe parcursul anului de gestiune; 

- plenitudinea reflectării în evidenţa contabilă a tuturor operaţiilor economice; 

- raportarea corectă a cheltuielilor şi veniturilor la perioada la care se referă; 

- delimitarea în contabilitate a consumurilor curente şi capitale, ş.a.m.d. 

Pentru determinarea costului producţiei (lucrărilor, serviciilor) la întreprinderile 

poligrafice din Rusia se aplică Recomandările metodice privind planificarea şi contabilitatea 

consumurilor de producţie la întreprinderile poligrafice. Aceste recomandări, spre deosebire 

de cerinţele generale determinate de standardele naţionale de contabilitate, ţin cont de 

trăsăturile specifice ale întreprinderilor poligrafice şi determină metode unice de planificare şi 

contabilitate a consumurilor de producţie, efectuate în procesul executării lucrărilor 

poligrafice, fabricarea producţiei, acordarea serviciilor poligrafice. 

În scopul planificării şi evidenţei contabile a întreprinderilor care desfăşoară activitate 

editorial-poligrafică, toate consumurile legate de fabricarea produselor (lucrărilor, serviciilor) 

se grupează pe elemente economice, care corespund elementelor procesului tehnologic şi care 

cuprind pentru fiecare element consumuri de acelaşi fel, respectiv cu acelaşi conţinut 

economic. 

La întreprinderile poligrafice consumurile se clasifică după conţinutul lor economic. 

Astfel, la formarea consumurilor la întreprinderile care efectuează activitate editorial-

poligrafică trebuie să se asigure gruparea lor pe următoarele elemente economice: 

- consumuri de materiale; 

- consumuri privind retribuirea muncii; 

- consumuri pentru contribuţiile la asigurările sociale de stat şi asistenţă medicală 

obligatorie; 

- amortizarea activelor pe termen lung; 

- alte consumuri. 

Să examinăm mai detaliat elementele de consumuri enumerate mai sus. 

Consumurile de materiale. În consumurile de materiale se includ consumurile legate 

de achiziţionarea şi utilizarea stocurilor de materiale utilizate în procesul de producţie. 

În contabilitatea întreprinderilor poligrafice în calitate de stocuri de materiale se 

consideră activele utilizate în calitate de materie primă, materiale ş.a. utilizate pentru 

fabricarea producţiei poligrafice şi, de asemenea, pentru executarea lucrărilor şi prestarea 

serviciilor poligrafice. 

La întreprinderile poligrafice se utilizează o cantitate mare de resurse materiale, care şi 

în orice alte industrii se divizează în materiale de bază şi materiale auxiliare. 

Materiale de bază se consideră acelea, din care se fabrică nemijlocit producţia finită. La 

ele se referă materia primă, materialele de bază şi semifabricatele. În industria poligrafică la 

materialele de bază utilizate la fabricarea produselor poligrafice se referă hârtia, cartonul, 

materialele de copertare (inclusiv pânză), aliaj tipografic (de plumb, cositor, antimoniu), 

vopsele metalizate, cerneluri tipografice şi adaosuri la acestea, captal, cleiuri, lacuri, tifon, fire 
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termo, parafină pentru prelucrarea hârtiei, sârme, pelicule, foiţe pentru imprimare, şi foiţe de 

metal pentru formele de tipar, celofan, plastine de tipar, toner, praf, plăci ofset de cauciuc, 

hârtie hidrofilă. Toate celelalte materiale utilizate în industria poligrafică se consideră 

auxiliare. [3] 

De asemenea, la elementul „Consumuri de materiale” se reflectă: 

- materialele utilizate în procesul de efectuare a lucrărilor poligrafice pentru asigurarea 

unui proces tehnologic normal şi pentru ambalarea producţiei (hârtie, carton, materiale de 

copertat ş.a.) sau consumate pentru alte necesităţi de producţie (efectuarea experimentelor, 

controlul, întreţinerea, reparaţia şi exploatarea utilajului, clădirilor şi altor mijloace fixe de 

producţie); 

- piese de schimb pentru reparaţia utilajului, instrumentelor, dispozitivelor, inventarului, 

calculatoarelor, utilajului din laboratoare şi alte valori materiale care nu se referă la mijloace 

fixe (adică cu termenul de funcţionare utilă mai mic de 12 luni); 

- piese de completare cumpărate şi semifabricate supuse prelucrării suplimentare sau 

asamblării; 

- lucrări şi servicii cu caracter productiv efectuate de organizaţiile terţe sau de 

întreprinzătorii individuali; 

- plata pentru apă, consumată din sistemele de alimentare cu apă în limitele stabilite; 

- combustibil de toate tipurile, utilizat în scopuri tehnologice, pentru producerea tuturor 

tipurilor de energie (electrică, termică, aer comprimat, frig şi alte tipuri), pentru încălzirea 

secţiilor de producţie; 

- energia de toate tipurile (electrică, termică, pneumatică şi alte tipuri) consumată în 

scopuri tehnologice, energetice, de mişcare şi alte necesităţi de producţie ale întreprinderii. 

Consumurile legate de procurarea stocurilor de materiale reflectate de către 

întreprinderile poligrafice la elementul „Consumuri de materiale” se formează ţinând cont de 

normativele indicate în documente, reieşind din evaluarea lor la cost efectiv, determinarea 

căruia depinde de metoda de achiziţionare a stocurilor de materiale de către întreprinderea 

poligrafică. 

Materialele care nu aparţin întreprinderii poligrafice, dar care se află în folosinţa 

acesteia, în corespundere cu condiţiile contractului privind prelucrarea lor se numesc 

materialele clienţilor şi se ţin la evidenţă la valoarea prevăzută în contract. [3] 

La transmiterea materialelor în producţie sau altă cale de ieşire întreprinderea 

poligrafică poate să evalueze materialele folosind una din metodele indicate în SNC 2 

„Stocurile de mărfuri şi materiale”. 

Aplicarea uneia sau altei metode de evaluare a stocurilor de materiale trebuie să fie 

prevăzută în politica de contabilitate a întreprinderii poligrafice. 

Trebuie de menţionat, că întreprinderile poligrafice referitor la majoritatea materialelor, 

inclusiv hârtia, cartonul, materialele de copertat, vopsele (cerneluri), cleiuri, aţe şi altele, 

utilizează metoda de evaluare la cost mediu ponderat. 

Evaluarea la costul pentru fiecare unitate se aplică de către întreprinderile poligrafice 

numai în cazurile când grupa de stocuri de materiale se utilizează într-o ordine deosebită sau 

când materialele nu pot fi înlocuite unele cu altele. 

Consumurile de materiale se diminuează cu suma deşeurilor recuperabile luate la 

evidenţă, obţinute în secţiile de producţie ale întreprinderii poligrafice. 

În industria poligrafică, ca şi în majoritatea altor industrii, deşeurile se divizează în 

recuperabile şi nerecuperabile. 

Astfel, la întreprinderile poligrafice, se consideră deşeuri recuperabile, deşeurile, care 

pot fi utilizate în continuare de întreprindere la executarea lucrărilor poligrafice. Aici se 

referă, de exemplu, rămăşiţe de hârtie pe bucşe, bucăţi de hârtie ruptă, de carton şi de 

materiale de copertare, bucăţi de stofă sau piele, de materiale de copertare, hârtie rebutată, 

bucăţi de foiţe metalizate în rulouri, deşeuri de hârtie bronzată în foi, rămăşiţe de celofan pe 

bucşe, bucăţi de celofan. 
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Respectiv, deşeuri nerecuperabile se consideră reziduurile, care nu pot fi utilizate la 

fabricarea produselor poligrafice, dar se utilizează de întreprindere pentru unele necesităţi 

gospodăreşti sau se realizează în afară. 

Evaluarea deşeurilor recuperabile se face de către întreprinderea poligrafică, la valoarea 

realizabilă netă prin întocmirea următoarei formule contabile: 

Debit 211 „Materiale”  Credit 811 „Activităţi de bază” 

Consumuri privind retribuirea muncii. În componenţa acestui element se includ orice 

sume calculate lucrătorilor în formă bănească şi/sau naturală şi, de asemenea, plăţi 

stimulatorii şi adaosuri, compensaţii legate de regimul de lucru sau condiţiile de muncă, plăţi 

unice de stimulare, prevăzute în contractele de muncă şi colective. Aici se includ şi 

consumurile legate de întreţinerea lucrătorilor, prevăzute de legislaţie şi de contractele de 

muncă şi/sau colective. 

La consumurile privind retribuirea muncii la întreprinderile poligrafice se referă: 

- sumele calculate pe tarife, pe funcţii, tarife în acord, în procente faţă de volumul 

vânzărilor, sau cotă parte din profit, în corespundere cu formele şi sistemele de salarizare 

aprobate de întreprinderea poligrafică; 

- sumele premiilor pentru rezultatele de producţie obţinute, sporuri la salariile tarifare şi 

de bază pentru măiestrie profesională, pentru rezultate deosebite în muncă şi alţi indicatori; 

- sumele plăţilor cu caracter stimulatoriu şi/sau compensatoriu, legate de regimul de 

lucru şi condiţiile de muncă, inclusiv sporuri şi adaosuri pentru munca efectuată în timp de 

noapte, în zile de odihnă şi de sărbătoare, în regim cu mai multe schimburi, în condiţii grele, 

nocive, etc.; pentru cumularea funcţiilor, pentru cunoaşterea limbilor străine, pentru deţinerea 

gradelor ştiinţifice, pentru accesul la taina de stat şi altele, efectuate în conformitate cu 

legislaţia; 

- retribuţiile pentru concediile legale de odihnă şi suplimentare, prevăzute de legislaţie; 

- alte tipuri de retribuţii acordate muncitorilor care participă la fabricarea produselor 

editorial-poligrafice. 

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat şi asistenţa medicală obligatorie. La 

acest element se ţine evidenţa consumurilor pentru contribuţiile la asigurările sociale de stat şi 

asistenţa medicală obligatorie calculate la salariile muncitorilor de bază şi anume: 

- din sumele de consumuri privind retribuirea muncii personalului scriptic şi 

colaboratorilor externi (personalului nescriptic) ai editurii şi/sau tipografiei; 

- din suma onorariului de autor şi, de asemenea, a plăţilor conform contractelor cu 

caracter de răspundere civilă. 

Amortizarea activelor pe termen lung. Elementul „Amortizarea activelor pe termen 

lung” include sumele amortizării calculate pentru bunurile imobile la valoarea uzurabilă a 

acestora (mijloace fixe de producţie, active nemateriale) şi care aparţin întreprinderii 

poligrafice cu drept de proprietate şi care sînt utilizate de aceasta pentru obţinerea unui profit. 

Întreprinderile poligrafice unice, care primesc bunuri amortizabile de la proprietar 

pentru evidenţa operativă şi, de asemenea, instituţiile de învăţământ, care efectuează lucrări 

poligrafice în scopuri comerciale, le calculează amortizarea pe termenul de funcţionare utilă 

rămas. Amortizarea nu se calculează pentru mijloacele fixe cu valoarea unitară mai mică de  

6000 lei (valoarea lor se trece la cheltuielile întreprinderii în momentul punerii în funcţiune a 

mijloacelor fixe) şi a fondului de carte. 

Amortizarea mijloacelor fixe conform S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe 

termen lung” poate fi calculată prin una din următoarele metode: 

- liniară; 

- în raport cu volumul de produse fabricate (de producţie); 

- degresivă cu rată descrescătoare (cumulativă); 

- soldului degresiv. 

Amortizarea activelor nemateriale în conformitate cu S.N.C. 13 „Contabilitatea 

activelor nemateriale” poate fi calculată prin una din următoarele metode: 
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- liniară (uniformă); 

- soldului degresiv; 

- în raport cu volumul de produse fabricate, servicii prestate (metoda de producţie). 

Pe parcursul perioadei de gestiune, indiferent de metoda de calcul aleasă, suma 

amortizării se calculează lunar în mărime de 1/12 din suma anuală. 

În elementul „Alte consumuri” se includ: 

- consumuri pentru recompensa de autor (onorariul de autor), plătită pe baza 

contractului pentru crearea şi utilizarea operelor de literatură şi a altor opere derivate; 

- sumele impozitelor şi taxelor calculate conform legislaţiei Republicii Moldova; 

- consumurile pentru serviciile acordate personalului tehnic şi administrativ de către 

organizaţiile terţe pentru participarea în procesul editorial sau pentru îndeplinirea altor funcţii 

legate de fabricarea producţiei editoriale; 

- consumurile de pregătire şi reciclare (inclusiv pentru ridicarea calificării) cadrelor 

editurii din state pe baza contractelor încheiate cu instituţiile de învăţământ. Astfel, programa 

de pregătire (reciclare) trebuie să conducă la ridicarea calificării şi la o participare mai 

efectivă a specialistului pregătit sau reciclat al editurii în cadrul activităţii ei; 

- consumuri de cercetare ştiinţifică legate de modernizarea procesului editorial; 

- consumuri legate de schimbarea producţiei rebutate, care şi-a pierdut aspectul 

comercial în procesul transportării şi/sau realizării şi de exemplarele-lipsă în pachetele 

ambalate; 

- consumuri de schimbare, lichidare şi utilizare a producţiei, care şi-a pierdut aspectul 

comercial şi, de asemenea, care nu s-a realizat în termenul stabilit (învechită moral), care se 

lichidează (se casează) de editură în ordinea stabilită. 

Contabilitatea consumurilor pe elemente economice la întreprinderile editorial-

poligrafice din Republica Moldova se ţine în mod tradiţional. 

Gruparea consumurilor pe articole de consum (de calculaţie) se face după destinaţia lor 

tehnologică şi de producţie şi după locul de apariţie. Pentru planificarea costului total al 

lucrărilor poligrafice (producţiei, serviciilor), evidenţa costului total pe grupe de calculaţie şi a 

producţiei în curs de execuţie se recomandă de utilizat următoarele articole de calculaţie: 

- consumuri de materiale; 

- consumuri de semifabricate, lucrări şi servicii cu caracter de producţie prestate de 

întreprinderile terţe şi organizaţii; 

- consumuri privind salariile de bază calculate muncitorilor de bază; 

- consumuri privind salariile suplimentare calculate muncitorilor de bază; 

- consumuri pentru contribuţiile la asigurările sociale şi asistenţa medicală obligatorie; 

- consumuri indirecte de producţie. 

Costul producţiei finite în contabilitate se formează ţinând cont de consumurile directe 

şi indirecte, legate de fabricarea acesteia.  

În industria poligrafică se aplică metoda pe faze şi pe comenzi de evidenţă şi calculare a 

costului, adică evidenţa consumurilor directe se ţine pe secţii şi pe faze (procese) aparte. 

Obiect de evidenţă se consideră comanda de producţie privind executarea tirajului. 

Consumurile directe, inclusiv salariul lucrătorilor, legaţi nemijlocit de executarea tirajului, 

sumele contribuţiilor pentru asigurarea socială şi asistenţa medicală obligatorie, valoarea 

materialelor consumate şi suma amortizării utilajului de producţie, cu ajutorul căruia se 

fabrică numai un singur tip de producţie, se poate atribui nemijlocit la producţia concretă în 

debitul contului 811 „Activităţi de bază” pe comenzi aparte în corespondenţă cu creditul 

conturilor corespunzătoare 211 „Materiale”, 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea 

muncii”, 533 „Datorii privind asigurările”, 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”. 

În cadrul contului 811 „Activităţi de bază” se deschid subconturi pe secţii de producţie 

pentru determinarea costului de producţie pe etape aparte: 

- 8111 „Secţia de fabricare a formelor de tipar”; 

- 8112 „Secţia tipar”; 
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- 8113 „Secţia de broşare-copertare”. [4] 

Pe lângă consumurile directe, evidenţa cărora se ţine pe contul 811 „Activităţi de bază”, 

există o mulţime de alte consumuri, care sunt necesare tipografiei pentru activitatea sa, dar 

care nu pot fi incluse direct în costul unui tip concret de producţie. Astfel de consumuri au 

căpătat denumirea de consumuri indirecte. La acestea se referă: amortizarea utilajului de 

producţie, a încăperii secţiei, consumurile pentru întreţinerea lor, retribuirea muncii 

lucrătorilor auxiliari, a personalului administrativ al secţiei, contribuţiile privind asigurarea 

socială şi asistenţa medicală obligatorie, consumurile privind asigurarea utilajului, secţiei şi a 

încăperilor, ş.a.m.d. 

Evidenţa acestor consumuri se ţine cu ajutorul contului 813 „Consumuri indirecte de 

producţie” pe următoarele subconturi: 

- 8131 „Consumuri indirecte de producţie ale secţiei de fabricare a formelor de tipar”; 

- 8132 „Consumuri indirecte de producţie ale secţiei tipar”; 

- 8133 „Consumuri indirecte de producţie ale secţiei de broşare-copertare”. [4] 

Dacă întreprinderea poligrafică are o structură fără secţii, atunci articolul „Consumuri 

indirecte de producţie” nu se va dezvolta analitic. 

Repartizarea consumurilor indirecte de producţie se face proporţional unei baze de 

repartizare aleasă de întreprinderea poligrafică. 

În calitate de bază de repartizare pot fi alese: 

- cantitatea de materii prime şi materiale de bază consumată pentru fiecare tip de produs 

(cantitativ sau valoric); 

- numărul de om-ore lucrate de către muncitorii de bază pentru fabricarea produselor; 

- numărul de maşini-ore a utilajului cu ajutorul căruia se fabrică produsele; 

- salariile muncitorilor de bază pentru fabricarea produselor; 

- volumul fizic al producţiei; 

- suma consumurilor directe pentru fiecare produs etc. 

Cel mai des în calitate de bază de repartizare în practică se utilizează salariul 

muncitorilor de bază. Alegerea bazei de repartizare – este un moment foarte important, aşa 

cum o sumă concretă de consumuri indirecte de producţie, care se referă pentru fiecare tip de 

producţie, va fi diferită pentru diferite baze de repartizare. Metoda aleasă de repartizare se 

indică şi se aprobă în politica de contabilitate a întreprinderii poligrafice. 

Pentru calculul sumei consumurilor indirecte de producţie, care se referă pentru un tip 

concret de producţie, este necesar: 

- de calculat baza de repartizare – sume aparte, care reflectă mărimea aparte a 

indicatorului, ales în calitate de bază de repartizare pentru fiecare tip de produs, şi, de 

asemenea, suma totală pentru toate produsele; 

- de calculat suma consumurilor indirecte de producţie, care trebuie repartizate, prin 

sumarea tuturor consumurilor înregistrate în debitul contului 813 „Consumuri indirecte de 

producţie”; 

- de calculat coeficientul de repartizare a consumurilor indirecte de producţie prin 

împărţirea sumei corespunzătoare a consumurilor indirecte de producţie la suma bazei de 

repartizare; 

- de calculat suma consumurilor indirecte de producţie, care se referă pentru fiecare tip 

de produs, prin înmulţirea coeficientului respectiv la suma bazei de repartizare, calculate 

aparte pentru fiecare tip de produs. 

La sfârşitul lunii consumurile indirecte de producţie repartizate se includ în debitul 

subconturilor corespunzătoare ale contului 811 „Activităţi de bază” cu repartizarea lor pe 

comenzi proporţional salariului muncitorilor de bază. 

După calculul consumurilor totale de producţie se calculează indicatorul final – costul 

produselor fabricate. 

Astfel, la predarea tirajului gata editurii, costul comenzii stabilit prin contract se reflectă 

prin formula contabilă: 
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Debit 216 „Produse” Credit 811 „Activităţi de bază” 

Ulterior, costul produselor fabricate în cursul perioadei de gestiune este transferat în 

Raportul de profit şi pierderi, fiind utilizat pentru calculul costului produselor vândute. Costul 

produselor fabricate se adaugă la soldul iniţial al produselor finite pentru a obţine costul total 

al produselor finite disponibile pentru vânzare în cursul perioadei de gestiune. Apoi costul 

produselor vândute se calculează prin deducerea soldului final al produselor finite din costul 

total al produsele finite disponibile pentru vânzare. 

Deci, costul produselor vândute se reflectă prin formula contabilă: 

Debit 711 „Costul vânzărilor”  Credit 216 „Produse” 

Să examinăm cele expuse mai sus printr-un exemplu. 

Exemplu. Tipografia execută 2 comenzi. Costul comenzii 1 conform contractului  

constituie 100 000 lei, costul comenzii 2 – 120 000 lei. Soldul producţiei în curs de execuţie la 

începutul lunii pentru comanda 1 (fabricarea formelor de tipar) alcătuieşte 9 330 lei. 

În luna curentă la comanda 1, s-a finisat procesul tehnologic şi comanda a fost predată 

editurii. Referitor la comanda 2 sunt fabricate formele de tipar şi s-a finisat procesul de 

tipărire, iar comanda a fost predată în secţia de broşare-copertare. 

Consumurile indirecte de producţie în luna curentă au alcătuit 24 000 lei. 

Componenţa consumurilor 

Articolul de consum Comanda 1 Comanda 2 

Soldul producţiei în curs de execuţie la începutul lunii (secţia de fabricare a formelor de tipar) 

Salariile muncitorilor de bază 2 000  

Contribuţii pentru asigurările sociale şi asistenţa medicală obligatorie 530  

Materiale 3 200  

Amortizarea mijloacelor fixe 1 200  

Consumuri indirecte de producţie 2 400  

Total 9 330  

Secţia de fabricare a formelor de tipar   

Salariile muncitorilor de bază  3 200 

Contribuţii pentru asigurările sociale şi asistenţa medicală obligatorie  848 

Materiale  4 800 

Amortizarea mijloacelor fixe  1 600 

Total  10 448 

Secţia tipar   

Salariile muncitorilor de bază 10 000 14 000 

Contribuţii pentru asigurările sociale şi asistenţa medicală obligatorie 2 650 3 710 

Materiale 4 800 6 000 

Amortizarea mijloacelor fixe 2 400 3 200 

Total 19 850  26 910 

Secţia de broşare-copertare   

Salariile muncitorilor de bază 6 000  

Contribuţii pentru asigurările sociale şi asistenţa medicală obligatorie 1 590  

Materiale 4 000  

Amortizarea mijloacelor fixe 1 600  

Total 13 190  

Sursa: elaborat de autor după sursa  [1] 

Repartizarea consumurilor indirecte de producţie se efectuează pe secţii şi comenzi 

proporţional salariului muncitorilor de bază. 

Suma totală a salariului calculat alcătuieşte 33 200 lei (3 200 + 10 000 + 14 000 + 6 000). 

Secţia de fabricare a formelor de tipar (comanda 2) : 24 000 x 3 200 / 33 200 = 

19133,20 lei. 

Secţia tipar (comanda 1) : 24 000 x 10 000 / 33 200 = 7228,80 lei. 

Secţia tipar (comanda 2) : 24 000 x 14 000 /33 200 = 10 120,40 lei. 
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Secţia de broşare-copertare (comanda 1) : 24 000 x 6 000 / 33 200 = 4337,60 lei. 

În contabilitate este necesar de întocmit următoarele formule contabile: 

Comanda 1.  

Secţia tipar 

Debit 8112 „Secţia tipar” Credit 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea 

muncii” 10 000 lei – la suma salariilor calculate muncitorilor de bază din secţia tipar. 

Debit 8112 „Secţia tipar” Credit 533 „Datorii privind asigurările”, subcontul 5331 

„Datorii faţă de Fondul Social” 2 300 lei – la suma contribuţiilor pentru asigurările sociale 

calculate la salariile muncitorilor de bază din secţia tipar. 

Debit 8112 „Secţia tipar” Credit 533 „Datorii privind asigurările”, subcontul 5333 

„Datorii privind asigurarea medicală” 350 lei – la suma contribuţiilor pentru asistenţa 

medicală obligatorie calculate la salariile muncitorilor de bază din secţia tipar. 

Debit 8112 „Secţia tipar” Credit 211 „Materiale” 4 800 lei – la valoarea materialelor 

consumate în secţia tipar. 

Debit 8112 „Secţia tipar” Credit 124 „Amortizarea mijloacelor fixe” 2 400 lei – la suma 

amortizării calculate utilajului din secţia tipar. 

Debit 8112 „Secţia tipar” Credit 8132 „Consumuri indirecte de producţie a secţiei tipar”          

7 228,80 lei – la suma consumurilor indirecte de producţie colectate în secţia tipar şi 

repartizate în costul produselor fabricate. 

Secţia de broşare-copertare 

Debit 8113 „Secţia de broşare-copertare” Credit 531 „Datorii faţă de personal privind 

retribuirea muncii” 6 000 lei – la suma salariilor calculate muncitorilor de bază din secţia de 

broşare-copertare. 

Debit 8113 „Secţia de broşare-copertare” Credit 533 „Datorii privind asigurările”, 

subcontul 5331 „Datorii faţă de Fondul Social” 1 380 lei – la suma contribuţiilor pentru 

asigurările sociale calculate la salariile muncitorilor de bază din secţia de broşare-copertare. 

Debit 8113 „Secţia de broşare-copertare” Credit 533 „Datorii privind asigurările”, 

subcontul 5333 „Datorii privind asigurarea medicală” 210 lei – la suma contribuţiilor pentru 

asistenţa medicală obligatorie calculate la salariile muncitorilor de bază din secţia de broşare-

copertare. 

Debit 8113 „Secţia de broşare-copertare” Credit 211 „Materiale” 4 000 lei – la valoarea 

materialelor consumate în secţia de broşare-copertare. 

Debit 8113 „Secţia de broşare-copertare” Credit 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”    1 

600 lei – la suma amortizării calculate utilajului din secţia de broşare-copertare. 

Debit 8113 „Secţia de broşare-copertare” Credit 8133 „Consumuri indirecte de 

producţie” 4 337,60 lei – la suma consumurilor indirecte de producţie colectate în secţia de 

broşare-copertare şi repartizate în costul produselor fabricate. 

Debit 216 „Produse” Credit 8112 „Secţia tipar” 27 078,80 lei – la costul produselor 

fabricate în secţia tipar. 

Debit 216 „Produse” Credit 8113 „Secţia de broşare-copertare” 17 527,60 lei – la 

costul produselor fabricate în secţia de broşare-copertare. 

Comanda 2 

Secţia de fabricare a formelor de tipar 

Debit 8111 „Secţia de fabricare a formelor de tipar” Credit 531 „Datorii faţă de personal 

privind retribuirea muncii” 3 200 lei – la suma salariilor calculate muncitorilor de bază din 

secţia de fabricare a formelor de tipar. 

Debit 8111 „Secţia de fabricare a formelor de tipar” Credit 533 „Datorii privind 

asigurările”, subcontul 5331 „Datorii faţă de Fondul Social”  736 lei – la suma contribuţiilor 

pentru asigurările sociale calculate la salariile muncitorilor de bază din secţia de fabricare a 

formelor de tipar. 

Debit 8111 „Secţia de fabricare a formelor de tipar” Credit 533 „Datorii privind 

asigurările”, subcontul 5333 „Datorii privind asigurarea medicală” 112 lei – la suma 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. VIII, 2012 

 

 155 

contribuţiilor pentru asistenţa medicală obligatorie calculate la salariile muncitorilor de bază 

din secţia de fabricare a formelor de tipar. 

Debit 8111 „Secţia de fabricare a formelor de tipar” Credit 211 „Materiale” 4 800 lei – 

la valoarea materialelor consumate pentru fabricarea formelor de tipar. 

Debit 8111 „Secţia de fabricare a formelor de tipar” Credit 124 „Amortizarea 

mijloacelor fixe” 1 600 lei – la suma amortizării calculate utilajului din secţia de fabricare a 

formelor de tipar. 

Debit 8111 „Secţia de fabricare a formelor de tipar” Credit 8131 „Consumuri indirecte 

de producţie a secţiei de fabricare a formelor de tipar” 19 133,20 lei – la suma consumurilor 

indirecte de producţie colectate în secţia de fabricare a formelor de tipar şi repartizate în 

costul produselor fabricate. 

Secţia tipar 

Debit 8112 „Secţia tipar” Credit 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea 

muncii” 14 000 lei – la suma salariilor calculate muncitorilor de bază din secţia tipar. 

Debit 8112 „Secţia tipar” Credit 533 „Datorii privind asigurările”, subcontul 5331 

„Datorii faţă de Fondul Social” 3 220 lei – la suma contribuţiilor pentru asigurările sociale 

calculate la salariile muncitorilor de bază din secţia tipar. 

Debit 8112 „Secţia tipar” Credit 533 „Datorii privind asigurările”, subcontul 5333 

„Datorii privind asigurarea medicală” 490 lei – la suma contribuţiilor pentru asistenţa 

medicală obligatorie calculate la salariile muncitorilor de bază din secţia tipar. 

Debit 8112 „Secţia tipar” Credit 211 „Materiale” 6 000 lei – la valoarea materialelor 

consumate pentru tipar. 

Debit 8112 „Secţia tipar” Credit 124 „Amortizarea mijloacelor fixe” 3 200 lei – la suma 

amortizării calculate utilajului din secţia tipar. 

Debit 8112 „Secţia de fabricare a formelor de tipar” Credit 8132 „Consumuri indirecte 

de producţie a secţiei tipar” 10 120,40 lei – la suma consumurilor indirecte de producţie 

colectate în secţia tipar  şi repartizate în costul produselor fabricate. 

Soldul producţie în curs de execuţie la sfârşitul lunii va constitui 66 611,60 lei ( 3 200 + 

736 + 112 + 4 800 + 1 600 + 19 133,20 + 14 000 + 3 220 + 490 + 6 000 + 3 200 + 10 

120,40 lei) 

Astfel, la costul efectiv al producţiei în curs de execuţie obţinută în secţia tipar la 

sfârşitul perioadei de gestiune se întocmeşte formula contabilă: 

Debit 215 „Producţia în curs de execuţie” Credit 811 „Activităţi de bază”  66 611,60 lei 

Deci, una din cele mai acute probleme este organizarea evidenţei consumurilor la 

întreprinderile din această ramură. Pe baza automatizării procesului de producţie se reduc 

consumurile privind retribuirea muncii, iar în consumurile întreprinderilor poligrafice încep să 

predomine consumurile indirecte de producţie, legate de organizarea logisticii, controlului 

calităţii şi dezvoltării producţiei. Utilizând metode tradiţionale de evidenţă a consumurilor, 

conducătorii întreprinderilor poligrafice vor obţine informaţii, care sînt mai puţin utile pentru 

luarea deciziilor manageriale în condiţii de criză. Aceasta se referă atât la informaţii despre 

costul producţiei tipărite, cît şi la informaţii privind eficienţa financiară a proceselor de afaceri 

la întreprindere. 

Punctul slab al metodelor tradiţionale de evidenţă şi repartizare a consumurilor indirecte 

de producţie constă în utilizarea bazelor convenţionale de repartizare, cu ajutorul cărora e 

imposibil de descris modelul de comportament al consumurilor. 

După cum observăm, aceste probleme sînt actuale. De aceea, pentru a înlătura aceste 

neajunsuri a metodelor tradiţionale aplicate în industria poligrafică, aceste întrebări conduc la 

noi direcţii de cercetare a gestiunii consumurilor de producţie la întreprinderile poligrafice cu 

scopul elaborării recomandărilor practice privind utilizarea metodelor de calculare a costului 

de producţie a lucrărilor poligrafice executate. Experienţa lucrătorilor întreprinderilor 

poligrafice confirmă că nu există recomandări privind utilizarea cu prioritate a unei sau altei 

metode de calculare a costului de producţie. Pentru rezolvarea acestei probleme este necesar 
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de ţinut cont de particularităţile specifice ale produselor fabricate, a activităţii economice a 

fiecărei întreprinderi, în cadrul căreia este aplicată sistema de gestiune a procesului de 

producţie. 

În concluzie, industria poligrafică, chiar dacă se referă la producţia individuală sau în 

serie mică, presupunând prin serie tirajul comenzii, dispune de un şir întreg de particularităţi 

specifice, care nu permit de aplicat pentru gestiunea acestei industrii sisteme tradiţionale de 

gestiune a producţiei în serie. În poligrafie, cu câteva excepţii, e posibilă gestiunea procesului 

tehnologic doar pe comenzi. De aceea, metoda de calculare a costului pe unitate de produs 

poate fi utilizată pentru calcularea costului serviciilor poligrafice privind operaţiile de 

fabricare a formelor de tipar, de fălţuire, de selectare, de copertare. Pentru calculul 

consumurilor legate de executarea operaţiilor de tipărire, ştanţare, tăiere ş.a.m.d. aplicarea 

acestei metode este limitată.  
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CONDIŢII NOETHERIENE PENTRU OPERATORII DIN ALGEBRA    

(CAZUL CONTURULUI ÎNCHIS) 

 

Diana BÎCLEA, 

Catedra de Matematică şi Informatică 

 

In this article it is build an omeomorfism   of algebre ,  in the algebre N  so that 

operators A   and  )(A  N  simultaneously are or are not noetherian, and in case 

they are noetherian the equality occurs )(
1

AIndA
n

IndA . 

 

În aceast articol se construieşte un omeomorfism  a algebrei ,  în algebra N încât 

operatorii A   şi )(A  N  simultan sunt sau nu sunt noetherieni, iar în cazul în care 

sunt noetherieni are loc egalitatea  )(
1

AIndA
n

IndA . Simbolul operatorului A  se 

defineşte ca  simbolul operatorului )(A N , se stabileşte că operatorul A  este noetherian 

dacă şi numai dacă determinantul simbolului lui nu se anulează. Indicele operatorului, de 

asemenea se exprimă, prin simbolul său. 

Fie   un contur închis şi )(t  (translaţia)  care aplică omeomorf conturul  pe el 

însăşi cu păstrarea sau schimbarea orientării lui  şi verifică condiţiile: pentru un număr 

natural  2n , ,)( ttn  iar pentru nj1 ,  ttj )(  ,1,...,2,1 nj  

)),(()(;( 1 ttt jj  );)(0 tt  

                               H
zt

ztt

j

2

0

2

0 , \0 Cz  .                                     (1) 

Fie V  notăm mulţimea tuturor funcţiilor  cu proprietăţile de mai sus. Evident că  

V  nu depinde de alegerea punctului \0 Cz . 

Operatorul de forma  

                             ,d
ti

tb
ttatM

j

j

jj                 (2) 

unde jj ba ,  sunt funcţii definite pe conturul , se numeşte operator integral singular cu 

translaţii de tip Carleman. Pentru cazul în care conturul  este mărginit de tip Liapunov 

teoria acestor operatori a fost construită în lucrările lui S. Litvinciuk [1] şi elevii săi, iar 

algebra generată de aceşti operatori de forma (2) a fost studiată în lucrările lui I. Gohberg şi 

K. Krupnik  [2],  K. Karapeteanţ  şi G. Samko [3]  şi alţii. 

Teorema 1. Fie l  nişte numere reale oarecare şi 
1

1

m

k

k
kttth . Dacă  

,
1

1
1

pp

k
k

k  ,

1

1

1
1

1
1

1

1

1

pp

m

k

km

k

k

m

k

k

        (3) 

atunci operatorul tShthH 1
 aparţine algebrei N şi simbolul său are forma  

                                               
n

nn

E

EtUE
tH

0

,
,                                      (4) 

unde nE este matricea unitate de ordinul n şi  
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,

....,\,,0

,,...,2,1,,
1expsin,2

expsin,4

,

,2,1 m

k

kkk

kkk

ttttdaca

mkttdaca
itif

itih

tU  

Fie translaţia t  verifică condiţiile (1) şi ttn . Notăm prin nt  şi calculăm 

iteraţia njj tt  1,...,2,1 nj . 

Considerăm spaţiul ),(pL  cu ponderea  

n

p
n

j

jttt

2
1

1

, 

unde  este un număr real, care verifică condiţia 

1

21

2

2

np

pn

np

n
. 

Evident, 1
2

1 p
n

p
şi 1

12
1 p

n

np
. Condiţiile impuse ponderii t   

asigură continuitatea operatorilor S şi t
zt

zt
tV

0

0  în spaţiul  ),(pL . 

Notăm prin kA  următorii operatori: 

tStbttatA kkk

~~  

unde  

,~

0

0 ta
zt

zt
ta knk

kn

k  

,
~

0

0 tb
zt

zt
tb knk

kn

k  

atunci operatorul definit de egalitatea (2) capătă forma  

                                              .... 1

1

10 n

n AVVAAM                                            (5) 

În continuare vom presupune că funcţiile 1

~
,~

jj ba  . Astfel are loc următoarea 

teoremă . 

Teorema 2.  Operatorul M este mărginit în spaţiul ,pL . 

Vom construi omeomorfismul  cu proprietăţile enunţate mai sus. Notăm prin  

B n

p,  algebra Banach formată din operatorii liniari şi mărginiţi care acţionaeză  în spaţiul  

),(n

pL , iar prin T n  idealul algebrei N n

p , , formată din toţi operatorii compacţi. 

Considerăm pe conturul un punct arbitrar 0 . Calculăm iteraţiile ,0kk  

1,...,2,1 nk .  Aşa cum cum a fost demonstrat  în lucrarea lui Litvinciuk S. [1] putem 

considera că punctele k  sunt ordonate în sensul orientării pozitive a lui . Conturul  este 

împărţit în arce 01122110 ,,,,...,,,, nnn  disjuncte. Definim pe arcul 10 ,  

funcţia t  în felul următor: pentru ],[\ 10t , t  este egală cu zero,  10 , 

1  n

i

e

2

. Pe t],,[ 10  este continuă, mărginită şi diferită de zero. Notăm prin 

tu  funcţia 
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ttu kn

n

k

k
1

0

 t . 

Din definiţia funcţiei tu  este clar că ea este continuă pe  , mărginită, diferită de zero 

pentru t  şi verifică  ecuaţia 01 tutu . 

Fie jm,  simbolul lui Kronker. Considerăm operatorii  

n

jm

m

mj IuR
1,

1 , 
n

jm

mjm VN
1,

11)1( , 

care aparţin algebrei B n

p,  (n-numărul linii, j-numărul coloanei). Operatorii R  şi N  sunt 

inversabili. Inverşii lor au forma 
n

jm

m

mj IuR
1,

11 , 
n

jm

jjm V
n

N
1,

1111 1
. 

Definim omeomorfismul :  B n

p,  B n

p,  în felul următor. Dacă A  atunci 

punem  
11NRANRA , 

unde 
n

jmmj AA
1,

 B n

p,  în felul următor . 

Lema 1. Operatorii A  şi A  numai simultan sunt noetherieni şi în cazul în care sunt 

noetherieni are loc egalitatea  

AInd
n

IndA
1

. 

Teorema 3. Restricţia  a omeomorfismului  pe algebra , de asemenea, este un 

omeomorfism 

:  N, 
în plus, dacă M  este operatorul (5) , atunci  

,
~
StItM  

unde 
n

krknkr tat
1,1

~ , 
n

kr
knkr tbt

1,
1

~
 şi S

~
 este operatorul definit de 

spaţiul ,n

pL  prin egalitatea 

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0~

nn tttt

ttSttS
S


. 

Demonstraţie.  Este suficient de descris cum acţionează omeomorfismul  asupra 

operatorilor de forma (3). Fie  
1

0

n

r

r

rrj

j AVM  ,1,...,2,1 nj  ,
~~ SbIaA rrr  

,
1,1

n

jmjmj ML  MM 0  şi 
n

jm

k

nkm

k VAV
1,

11
 Vvn AA . 

Aşa cum se cunoaşte are loc egalitatea 

NNL 1 . 

Nemijlocit se verifică că, j

i

j UMMU , atunci  
1RMRL . 

Aşa cum 
11

rr

rr ttSttSVV  1,1 nr , atunci M
~

. De aici rezultă că 

MM
~

. Teorema este demonstrată. 

Din lema 1 şi teorema 2 rezultă următoarea teoremă. 
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Teorema 4. Dacă A  este un operator arbitrar din algebra , atunci operatorii A  şi 

A  simultan sunt sau nu sunt noetherieni şi în cazul în care sunt noetherieni are loc 

egalitatea AIndIndA . 

Aşa cum A  N  şi pentru operatorii din algebra N este definit simbolul, atunci 

este firesc ca simbolul operatorului  A N este firesc să fie numit simbolul operatorului 

AA
~

. Astfel, simbolul operatorului A N  reprezintă o matrice de funcţii 

,
~

, tAtA  de ordinul 2n. În particular simbolul operatorului 

1

1

10 ... n

n AVVAAM  SbIaA jjj

~~  are  forma  

,,
~

0,1,0,

0,,10,

0,1,0,

0,,10,
,

tS
ttfttfttth

ttthttfttf

ttfttfttth

ttthttfttf
tM

 

unde 

 

10

0

01

,010

0,01

,
~

1

1





tu

tu

tS

n

, 

iar funcţiile ,tu j , în baza formulelor  (3), se definesc prin egalităţile  

....,\0

,,
1expsin,2

expsin,4

,,
1expsin,2

expsin,4

,

,2,1 n

n

j

j

j

j

j

ttttdaca

ttdaca
itif

itih

ttdaca
itif

itih

tU  

Dacă  
m

j

jrjj MMMM
1

21 ...                                

unde ijM  sunt operatorii de forma (5), atunci   

                              ,...,,,
1

21 tMtMtMtM
m

j

jrjj .                        (6) 

Atunci ,tM ij  unde sunt simbolurile operatorului jiM . Mulţimea operatorilor de forma (6) 

o notăm prin 
0

. 

 Teorema 5. Dacă operatorul M aparţine algebrei 
0

şi
2

1,
,,

kjjk tatM  

 este simbolul său, atunci 

                               TAta
T

kj
t T

inf,max ,
10,

 ,                                (7) 

Unde T este mulţimea operatorilor compacţi în spaţiul ,pL . 
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Corolarul 1. Simbolul operatorului 
0

M  nu depinde de modul prezentării lui sub 

forma 
m

j

jrjj MMMM
1

21 ... . 

Corolarul 2. Aplicaţia ,tMM  a algebrei 
0

 în algebra simbolurilor 

reprezintă un omeomorfizm algebric, nucleul căruia conţine toţi operatorii din algebra 
0

. 

Fie 
0

\nA şi n
n

AA lim , unde 
0nA atunci în baza relaţiilor (6) rezultă că 

simbolul operatorilor operatorilor nA  converge către o matrice de funcţii continue ,tA . 

Această limită nu depinde de modul alegerii şirului  }{ nA  pe care o vom numi simbolul 

operatorului A . 

Din teorema 5 şi proprietăţile simbolului din algebra N rezultă.  
Teorema 6. Operatorul A  este noetherian în spaţiul ,pL  dacă şi numai dacă  

),(),(

),(),(
),(

2221

1211

tata

tata
tA  

nu degenerează : 0),(det tA  .10,t  

Dacă această condiţie este verificată, atunci există un regularizator bilateral al 

operatorului A  care aparţine algebrei  şi  

.
1,det)0,(det

),(det
arg

2

1

10,2222 t
tata

tA

i
IndA  
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CRIPTOGRAFIA, METODA PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII 

TRANZACŢIILOR DE DATE 

 

Ilona POPOVICI, 

Catedra de Matematică şi Informatică 

 

In this article are described the historical evolution of cryptography stages, from 

antiquity, the Middle Ages and then modern and classic devices and are analyzed encryption 

of data. It is also described the objectives safeguards in a computer system, the definition of 

cryptographic system, means of data protection, data authentication methods. 

Currently the public key cryptosystems are widely used because they allow users to 

communicate only knowing each other's public key. In these systems protection and 

authentication are performed by distinct changes. 

The same, in this article it is introduced the notion of digital signature, which solves the 

problem of authentication transmitter and on the authentication data. The system of public 

key authentication enables simple implementation of digital signatures. 

At the end of the article it is analyzed cryptographic security as a method of data 

transmission in computer networks. 

 

I. Evoluţia istorică a criptografiei 

Criptografia este ştiinţa scrierilor secrete. Un cifru se defineşte ca transformarea unui 

mesaj clar sau text clar în mesaj-cifrat ori criptogramă. Procesul de transformare a textului 

clar în text cifrat se numeşte cifrare sau criptare, iar transformarea inversa, a criptogramei în 

text clar, are denumirea de descifrare sau decriptare. Atât cifrarea cât si descifrarea sunt 

controlate de către una sau mai multe chei criptografice.  

Criptanaliza studiază metodele de spargere a cifrurilor, adică de determinare a textului 

clar sau a cheii de cifrare din criptogramă. Cunoştinţele actuale referitoare la începuturile 

criptografiei ne sunt furnizate de diferite lucrări ştiinţifice, religioase sau istorice privind 

diferite războaie ale unor civilizaţii de mult apuse.  

Pe baza datelor cunoscute astăzi se apreciază că domeniul criptografiei a apărut în mod 

independent în mai multe părţi ale lumii, la mai multe popoare. În primul rând războaiele şi 

diplomaţia au impulsionat continua perfecţionare şi înnoire a metodelor de secretizare şi de 

descifrare a mesajelor.  

Devenind tot mai complexă, activitatea în acest domeniu presupune o serioasă pregătire 

matematică, lingvistică, o gândire logică bine dezvoltată şi, de ce nu, într-o lume a 

informaticii ca cea pe care o străbatem azi, o bună cunoaştere a calculatoarelor şi a 

programării acestora [1].  

II. Criptografia în antichitate  

Primele informaţii referitoare la criptografie datează de acum circa patru mii de ani şi 

provin din Egiptul Antic sub forma unor formule funerare care conţin, într-o modalitate 

incipientă, elementele constitutive ale ştiinţei de azi. Grecii antici au cunoscut şi au practicat 

în multe variante scrierea secretă, după cum atestă documentele istorice. 

Încă din secolul al V-lea î.e.n. se cunoaşte o primă formă a transpoziţiei, metoda folosită 

şi astăzi. Pentru cifrare se folosea un instrument numit scitală - un baston în jurul căruia se 

înfăşura spiră lângă spiră o panglică foarte îngustă de piele, papirus sau pergament pe care, 

paralel cu axa, se scriau literele mesajului. După scrierea textului panglica era derulată, 

mesajul devenind indescifrabil, întrucât literele erau dezasamblate. Mesajul se putea 

reconstitui numai de persoana care dispunea de un baston de lungime şi grosime identice cu 

dimensiunile iniţiale pe care să fie înfăşurată din nou panglica primită. 

În alte lucrări antice, din secolul al IV-lea î.e.n., se prezintă alte variante de scriere 

secretă. Una din metodele descrise se bazează pe folosirea aşa-numitului disc cu orificii care 

putea să fie trimis cu ajutorul arcului dintr-o (într-o) cetate asediata. Dispozitivul era de fapt 
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un disc de lemn cu 24 de orificii pe margine şi cu două orificii în interiorul discului. Poziţia 

celor două orificii, mai precis raza determinată de acestea, desemna o literă de referinţă 

secretă. De la această literă de referinţă într-un sens sau altul erau puse celelalte litere în 

ordine alfabetică. 

În cartea sa, "Istoria generală", istoricul grec Polibiu, martor ocular şi participant la al 

treilea război punic (149-146 î.e.n.) acorda o mare importanţă păstrării secretului militar. El a 

inventat un pătrat, cu ajutorul căruia literele se codificau prin numere de două cifre, în care 

cifrele reprezintă linia, respectiv coloana pătratului în care se găsea litera. Sistemul lui Polibiu 

este prima formă concretă de schimb secretizat de mesaje, utilizând în premieră un tabel de 

cifrare în formă de pătrat. Secretul era asigurat prin schimbarea cifrelor sau prin amestecarea 

literelor, obţinându-se noi şi noi variante. Datorită caracteristicilor lui, se are în vedere 

conversiunea literelor în numere de două cifre separabile şi reducerea numărului de simboluri 

utilizate (5 în loc de 26), pătratul lui Polibiu se regăseşte la baza elaborării unui mare număr 

de sisteme de cifrare utilizate şi astăzi [1].  

III. Criptografia în evul mediu 
Societatea feudală timpurie ce s-a ridicat pe ruinele imperiului roman nu a favorizat 

dezvoltarea ştiinţei şi a culturii. Mai târziu, în jurul anului 1440, descoperirea tiparului - 

eveniment de o însemnătate deosebită pentru progresul omenirii - a dat un nou impuls 

preocupărilor pentru dezvoltarea criptografiei.  

În perioada Renaşterii, când limba şi cultura greacă au fost din nou studiate, umaniştii, 

cercetând aproape o mie de manuscrise ale autorilor antici, au redescoperit, printre altele, 

metodele de cifrare folosite în antichitate. Dezvoltarea criptologiei a luat avânt în strânsă 

legătură cu extinderea şi amplificarea relaţiilor diplomatice dintre diferite state feudale. 

Curţile regale, ca şi statul papal, dispuneau de criptanalişti.  

Criptologii care serveau la suveranul pontif se numărau printre cei mai buni specialişti 

ai vremii. 

În anul 1518 a apărut prima carte asupra criptologiei - "Poligraphiae libri sex", în care 

metoda de cifrare descrisă era denumită tablou de transpoziţie. Întocmit sub forma pătratică, 

tabloul de transpoziţie se obţinea prin deplasarea ciclică spre stânga a alfabetului normal de 

atâtea ori câte litere are alfabetul, după care alfabetele astfel rezultate erau scrise unul sub 

altul. Cu ajutorul metodei de cifrare descrise, orice literă clară din prima linie putea fi 

substituită cu orice literă a alfabetului în funcţie de cheia stabilită pentru litera respectivă, 

motiv pentru care substituţia respectivă se numeşte polialfabetică. 

Giambattista della Porta şi-a înscris numele şi în istoria criptologiei prin lucrarea sa 

"De Furtivis Literarum Notis", apărută în 1563. Cele patru cărţi componente ale acestei 

lucrări se remarcă atât prin prezentarea riguroasă a drumului parcurs de criptologie, prin 

observaţiile critice asupra metodelor folosite de predecesori, cât şi prin contribuţiile autorului 

la dezvoltarea criptologiei. 

Pe baza tabelelor de frecvenţă a literelor cunoscute până atunci s-a propus un nou 

procedeu de cifrare, ce a constat într-o asemenea substituţie în care o anumită literă a textului 

clar poate fi cifrată prin oricare din cele 20 de litere diferite ale textului şi invers; un cifru 

putea să reprezinte 20 de litere diferite ale textului clar. S-a inventat substituţia diagramelor, 

în care două litere sunt reprezentate printr-un singur cifru. Ca un inconvenient al procedeului, 

s-a constatat faptul că este nevoie de un tabel de chei pentru cifrare si descifrare, ceea ce 

periclitează păstrarea secretului. 

De numele lui Vigenere se leagă dezvoltarea unor metode noi de cifrare. El a scris o 

carte "TratatuI cifrurilor sau modalităţilor secrete de a scrie" (1586), mult citată de 

criptologi. Printre metodele de cifrare descrise în lucrare, multe se bazează pe substituţia 

polialfabetică. Metoda lui Vigenere a fost încorporată în mai multe maşini de cifrat moderne. 

Preocupările ştiinţifice ale lui Cardan (1501-1576) - matematician italian, naturalist, 

medic renumit al epocii sale - au influenţat şi criptografia, aflată pe atunci în reînnoire. În 

lucrarea sa "De rerum varietate", cunoscută în toată Europa acelor timpuri, Cardan a 
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conceput întărirea siguranţei secretului prin schimbarea cheii la fiecare mesaj. El a dat o 

soluţie ingenioasă, utilizând mesajul însuşi drept cheie. Practic acesta consta dintr-o grilă, cu 

ferestre la intervale neregulate, de înălţimea unui rând de scris şi de lungime variabilă. După 

aşezarea grilei pe hârtie, se scria mesajul secret în ferestre, iar la descifrare se aşeza din nou 

grila pe textul primit. Completarea mesajului secret scris în ferestre cu un text ascunzător  era 

o operaţie greoaie. Din acest motiv Cardan a aplicat, în loc de inserţia textului în clar după o 

anumită regulă în pătratele unui pătrat de aceeaşi dimensiune ca şi grila, o operaţie de 

transpoziţie prin rotirea grilei, modalitate considerată ca formă primară a metodelor de 

transpoziţie.  

Primul criptolog profesionist din Franţa Rosignol, a fost considerat cel mai abil 

descifrator din Europa. Intervenţiile sale au facilitat multe succese diplomatice, au contribuit 

la obţinerea victoriei în multe din bătăliile purtate de Ludovic al Xlll-lea şi Ludovic al XIV-

lea. Datorită sugestiilor lui s-a organizat aşa numitul cabinet negru care, pe parcursul 

secolului al XVIII-lea, a cunoscut cu regularitate conţinutul corespondenţei diplomaţilor 

străini. Rosignol şi-a dovedit competenţa nu numai în domeniul criptanalizei, ci şi în cel al 

cifrării. El a reuşit să modifice modul de stabilire a corespondenţei între elementele clare ale 

mesajului şi cifruri, introducând două tipuri de corespondenţe, denumite tabel de cifrare şi 

tabel de descifrare [1].  

IV. Criptografia în epoca modernă  

Dezvoltarea criptografiei a fost mult stimulată datorită inventării telegrafului. Acest 

dispozitiv de transmitere a informaţiei avea menirea să satisfacă nevoile crescânde de 

comunicare în condiţiile dezvoltării impetuoase a industriei şi comerţului, a vieţii sociale în 

general, telegraful a determinat schimbări substanţiale şi în activitatea comandamentelor 

militare; în consecinţă au devenit posibile controlul permanent al acţiunilor unităţilor militare, 

conducerea operativă a acestora şi creşterea numărului mesajelor secrete transmise. Această 

situaţie a impus abordarea de pe poziţii noi a problemelor referitoare la păstrarea şi utilizarea 

în secret a informaţiilor.  

A apărut necesitatea să se facă distincţie între un sistem de scriere cifrată, destinat 

pentru un schimb temporar de scrisori între câteva persoane izolate, şi o metodă criptografică 

pentru un trafic intens de mesaje. 

Începând cu perioada premergătoare primului război mondial, radioul a fost folosit 

intens pentru transmiterea informaţiilor secrete de natură militara şi diplomatica. În paralel cu 

creşterea volumului de informaţie transmisă pe această cale, a luat avânt şi activitatea de 

criptanaliză. Pentru apărarea secretului mesajelor diplomatice, în anii 1920 s-a introdus o 

nouă metodă în criptografie, cunoscută sub denumirea de bloc cu o singură utilizare. Metoda 

constă în utilizarea drept cheie a unor blocuri formate din grupuri de cifre alese la întâmplare 

şi tipărite, foile ce conţineau aceste grupuri de cifre fiind legate într-un volum. Fiecare foaie 

se folosea o singură data, după care era distrusă. Deşi ţinută în cel mai mare secret, metoda s-a 

răspândit în decurs de 10-15 ani în întreaga lume. Folosită şi azi, ea este considerată una din 

cele mai sigure metode criptografice [1].  

V. Dispozitive clasice de cifrare  

Toţi cei care s-au ocupat de-a lungul mileniilor cu scrierea cifrată au putut să constate că 

cifrarea se execută prin multe operaţii mecanice. Executarea repetată a acestora cere multă 

precizie şi, în plus, necesită un timp îndelungat. De aceea s-au căutat diferite modalităţi pentru 

simplificarea şi scurtarea duratei cifrării. Ca urmare a cercetărilor întreprinse au rezultat 

diferite variante mecanizate ale cifrării şi cheii. Pe parcursul secolelor au fost inventate mai 

multe tipuri de dispozitive de cifrare şi chei mecanizate: rigla, cilindru, cadran de ceas, disc 

rotativ, etc. Aceste dispozitive au construcţie variată, la realizarea lor fiind folosite cele mai 

diverse materiale. După forma lor, dispozitivele de cifrare pot fi grupate în rigle şi discuri. 

Rigla glisantă, asemănătoare riglei de calcul, se compune din două elemente: corpul riglei şi 

rigleta. Pe corpul riglei se scrie alfabetul în clar, iar pe rigletă unul sau două alfabete ale 

semnelor cifrate. O literă în clar se poate înlocui cu unul sau două cifruri. Dispozitivul sub 
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formă de disc este o soluţie tehnică mai bună, dar nu prezintă avantaj din punct de vedere 

criptografic [1]. 

În anii 1800 cel mai dezvoltat serviciu de cifrare aparţinea armatei franceze. Printre 

colaboratorii secţiei de cifrare a statului-major se număra şi un expert în criptografie, maiorul 

Bazaries. De numele lui se leagă descifrarea "Marelui Cifru" folosit de Ludovic al XIV-lea, 

cheie care mult timp a fost pierdută şi, de asemenea, inventarea cilindrului de cifrare prin care 

s-au pus bazele cifrării mecanizate. 

Metoda propusă de Bazaries reprezintă, de fapt, o variantă a tabelului lui Vingenere cu 

alfabete mixate. Pe un disc de metal s-au gravat amestecate cele 26 litere ale alfabetului latin, 

s-au folosit în total 25 de astfel de discuri numerotate de la 1 la 25, respectiv notate cu litere 

de la B la Z. Numerotarea discurilor a servit la identificarea poziţionării numărului sau 

cuvântului cheie dat. Discurile fiind găurite la centru, a existat posibilitatea asamblării lor pe 

un ax obţinându-se un cilindru de cifrare. O riglă glisantă a permis citirea literelor de pe o 

generatoare a cilindrului. 

S-a stabilit că cifrarea cu ajutorul cilindrului lui Bazaries a asigurat secretul mesajului în 

funcţie de pregătirea criptanalistului, de la 6 ore pană la 3 zile. În consecinţă, ca măsură de 

protecţie a secretului, cuvântul cheie era schimbat după 6 ore. Perfecţionarea maşinilor de 

cifrat, ca şi a altor dispozitive tehnice, este indisolubil legată de nivelul de dezvoltare a ştiinţei 

şi tehnicii din epoca respectivă. 

Primele maşini de cifrat erau construite din elemente de maşini simple (roţi dinţate, 

came, etc.). Constructorii maşinilor de cifrat au urmărit două scopuri: pe de o parte îşi 

propuneau mărirea siguranţei în cifrare, iar pe de altă parte, simplificarea şi accelerarea 

activităţii de cifrare. Realizarea concomitentă a acestor două obiective nu a fost asigurată de 

nici un procedeu de cifrare înaintea apariţiei maşinilor de cifrat. 

Ca urmare a dezvoltării mecanizării, au apărut diferite maşini de cifrat, de la cele mai 

simple până la cele cu performante ridicate, inventivitatea găsindu-şi un teren larg de acţiune. 

Se cunosc maşini realizate exclusiv pe baza principiilor mecanicii; ele funcţionează prin 

combinarea în diferite moduri a discurilor, roţilor dinţate şi a barelor. Punerea lor în funcţiune 

se făcea manual sau prin intermediul unui arc. 

Maşinile de tip telegraf au mărit ritmul cifrării până la viteza dactilografierii (150-200 

litere/minut); totuşi această viteză nu era mulţumitoare. Chiar şi telegraful Morse corespundea 

din ce în ce mai puţin din acest punct de vedere. De aceea inventatorii se străduiau să 

construiască un aparat al cărui receptor trebuia să tipărească în mod automat literele şi alte 

semne grafice din compunerea mesajelor. Din punct de vedere criptografic, atât codul 

telegrafic cât şi codul Morse reprezintă, în fond, o simplă substituţie de litere prin configuraţii 

de puncte şi linii, respectiv prin combinaţii de cinci semne binare (impulsuri pozitive sau 

negative). 

Faptul că atât sistemele telegrafice, cât şi maşinile de cifrat lucrează cu semnale discrete 

a favorizat foarte mult asamblarea constructiva a acestor dispozitive. 

Maşina Hagelin C-48 a fost utilizată de către armata americană în timpul celui de-al 

doilea război mondial sub denumirea M-209. Această maşinăeste unul din puţinele dispozitive 

de cifrare cu descriere completă în literatura de specialitate. Soluţiile folosite pentru realizarea 

lui M-209 evidenţiază câteva tehnici general valabile utilizate în elaborarea dispozitivelor de 

cifrare. Echipamentul combină, caracter cu caracter, textul clar cu un şir cheie, care reprezintă 

o secvenţă pseudoaleatoare derivată din cheie pentru a produce textul cifrat în mod similar cu 

metoda lui Vigenere. Textul clar, şirul de chei şi textul cifrat sunt scrise în alfabetul latin de 

26 litere. După ce se stabileşte o corespondenţă biunivocă între literele alfabetului şi numerele 

0, 1, . . ., 25 din textul clar, P se scade modulo 26 din şirul cheie KS, pentru obţinerea textului 

cifrat. 

26modPKSC   

La recepţie din textul cifrat se obţine textul clar pe baza relaţiei:  

26modCKSP  
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Dispozitivul efectuează operaţia de generare a şirului cheie cu ajutorul unor roţi dinţate 

şi al unei cutii. Roţile dinţate generează o secvenţă lungă alcătuită din grupuri de şase biţi, iar 

cutia transformă grupurile de şase biţi într-o literă. Cheia maşinii constă în poziţionarea atât a 

roţilor, cât şi a cutiei. Cele şase roţi de cheie pot fi considerate roţi dinţate cu 26, 25, 23, 21, 

19 şi respectiv 17 dinţi. În dreptul fiecărui dinte se afIă un pin care poate fi retras (0) sau 

împins (1); fiecare bit al cheii este folosit pentru a acţiona un pin, poziţionându-l fie pe 1 fie 

pe 0. După fixarea poziţiei pinilor, roţile se aduc în poziţiile iniţiale, fiecare indicând litera A; 

în consecinţă, în cele şase ferestre rezultă succesiunea AAAAAA. Cei şase biţi care corespund 

dintelui A de pe fiecare roată determină prima literă din şirul-cheie. După cifrarea primului 

caracter clar, fiecare roată este rotită cu o poziţie, astfel că în ferestre apare succesiunea 

BBBBBB. Alţi 6 biţi ai cheii (pini) generează cel de-al doilea caracter al şirului-cheie, 

independent de primul. Această independenţă realizează 17 generări, când apare în ferestre 

succesiunea QQQQQQ. Cea de-a 18-a literă a şirului cheie este determinată de dinţii, care 

corespund dinţilor RRRRRA, deoarece ultima roată a făcut deja o poziţie completă. Astfel, a 

18-a literă a şirului cheie este corelată cu prima literă, a 19-a – SSSSSB, este corelată cu cea 

de-a doua, iar a douăzecea – TTTTAC, este corelată atât cu prima literă, cât şi cu cea de-a treia 

[3]. Deoarece numerele 26, 25, 23, 21, 19 şi 17 nu au factor comun, roţile revin în poziţia 

iniţială – AAAAAA, după generarea a  

litere610101171921232526 . 

Cutia are un rol asemănător memoriei programabile (PROM) cu 6426  caractere. 

Aceste caractere aparţin alfabetului latin şi sunt reprezentate prin numere cuprinse între 0 şi 

25. Fiecare grup de 6 biţi generat de roţi este transformat într-o literă prin adresarea celor şase 

biţi corespunzători unei locaţii a memoriei, evidenţiindu-se, totodată, caracterul conţinutului 

acestuia. 

Maşina M-209, realizată în anul 1940, folosea în locul memoriei PROM un sistem 

mecanic compus din 27 bare prevăzute fiecare cu câte două mânere. Aceste mânere pot să 

ocupe 8 poziţii, dintre care şase sunt alineate cu pinii roţilor dinţate, iar două sunt "inactive". 

După ce s-a obţinut un grup de şase biţi prin rotirea unei roţi dinţate, fiecare din cele 27 bare 

trece peste aceştia. Dacă unul sau ambele mânere de pe bară loveşte un pin împins, atunci 

bara respectivă este deplasată spre stânga (mânerele fiind oblice) şi pune în mişcare un 

angrenaj pentru imprimarea textului cifrat. 

În literatura de specialitate se fac o serie de referiri la posibilitatea de a "sparge" un 

astfel de sistem de cifrare atât în cazul în care sunt cunoscute textul clar şi cel cifrat 

corespunzător, cât şi în lipsa textului clar. Se apreciază că la un atac cu un text clar şi cifrat 

sunt suficiente 100 caractere, iar în cazul unui atac doar cu text cifrat sunt necesare 1000-2000 

caractere. 

Maşinile cu rotor au constituit cele mai importante dispozitive criptografice în timpul 

celui de-al doilea război mondial şi până în anii 1950. Modelele cele mai cunoscute sunt: M-

134 sau SIGABA (SUA), TYPEX (Anglia) şi ENIGMA (Germania) [4]. 

Componenta centrală a unui asemenea echipament este rotorul sau roata cablată care 

serveşte la obţinerea cifrului. Pe cele două feţe ale discului, în perimetrul lor, există M 

contacte electrice dispuse la distanţe egale, unde M este numărul caracterelor din alfabet 

( 26M  în cazul alfabetului latin, sau 128M  în cazul utilizării codului ASCII). Fiecare 

contact de pe o faţă a discului este cablat cu un contact pe cealaltă faţă. La rotirea unui rotor 

cu o poziţie se produce o permutare a literelor de la intrare. În general această permutare se 

poate scrie sub forma:  
j

jRCCP  

unde R este permutarea realizată de rotor prin cablaj, iar jC - operatorul de deplasare ciclică 

cu j poziţii. De exemplu dacă GAR , iar rotorul este rotit cu j=3 poziţii. Atunci textul clar 

D se află în dreptul contactului rotorului care reprezintă textul clar A, iar textul cifrat J este în 
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dreptul contactului rotorului care reprezintă textul cifrat G, deci 1DP , dacă j=3. Această 

operaţie se exprimă algebric astfel [5]:  

JGCARCDRCCDP 33

3

3  

Mai multe rotoare pot fi conectate împreună succesiv, formând un sistem. Permutarea 

realizată de sistemul de rotoare se poate scrie sub forma [5]:  

....... 12312

1

1

1 211
nnnn

n

j

n

jjjjjj

j

j

nj

j

j CRCCRCRCCRCCRCP  

Sistemul de rotoare poate realiza o mare varietate de permutări deoarece rotoarele au 

multe poziţii relative. Pentru ca sistemul criptografic să fie puternic trebuie să se modifice 

poziţia rotoarelor după fiecare cifrare. Dezvoltarea calculatoarelor electronice din ultimele 

decenii a schimbat rapid evoluţia criptografiei în două direcţii fundamentale:  

1) utilizarea criptografiei, numită în acest caz şi computaţională, pentru protecţia datelor 

memorate şi transmise între calculatoare; 

2) utilizarea calculatoarelor pentru descifrarea unor sisteme criptografice complexe, deci 

în criptanaliză [2].  

VI. Sisteme criptografice  

Obiectivul principal al măsurilor de protecţie într-un sistem de calcul îl constituie 

eliminarea posibilităţilor de distrugere accidentală sau voită a informaţiilor, precum şi de 

consultare neautorizată a acestora. Accesul neautorizat la informaţii poate provoca serioase 

daune prin afectarea caracterului privat al transmisiilor, introducerea unor date false sau 

trunchiate, falsificarea identităţii unor calculatoare, terminale sau a utilizatorilor.  

Dintre obiectivele importante, care trebuie avute în vedere la proiectarea unor 

mecanisme - hardware şi software - pentru protecţia informaţiilor într-o reţea, le menţionăm 

pe cele de prevenire a dezvăluirii conţinutului în clar al mesajelor, a inserării de mesaje false, 

a analizei traficului de mesaje, precum şi pe cele de detectare a modificării, ştergerii sau 

înlocuirii conţinutului mesajelor, a încercărilor de conectare neautorizată în reţea.  

Obiectivele de prevenire pot fi atinse prin cifrarea informaţiilor, care este o soluţie 

eficientă când memorarea sau transmiterea de date se efectuează pe medii nesigure. 

Obiectivele de detectare sunt realizate dacă se folosesc protocoale specifice, colaborate cu 

metode criptografice, care asigură schimburile de mesaje între entităţile reţelei. 

Cifrarea conferă protecţie informaţiei transmise pentru canalele ce sunt ascultate sau 

interceptate, în acest scop emiţătorul alege un algoritm de cifrare şi o cheie, pe care le 

comunică receptorului pe cale sigură, de exemplu, prin curier. Criptografia modernă 

protejează datele transmise pe linii de mare viteză şi memorate în calculatoare. Ea urmăreşte 

două obiective principale, şi anume: protecţia sau confidenţialitatea (prevenirea dezvăluirii 

neautorizate a unor informaţii transmise sau memorate) şi autenticitatea sau integritatea 

(prevenirea unor modificări neautorizate ale datelor). Un sistem criptografic (criptosistem) 

are cinci componente: 

 spaţiul mesajelor în text clar, M ;  

 spaţiul mesajelor în text cifrat, C ;  

 spaţiul cheilor, K ;   

 familia transformărilor de cifrare, CMEK : , unde KK ; 

 familia transformărilor de descifrare, MCDK : , unde KK . 

Fiecare transformare de cifrare KE  este definită de un algoritm de cifrare. E comun 

tuturor transformărilor familiei, şi o cheie K, distinctă de la o transformare la alta. În mod 

similar, fiecare transformare de descifrare KD  este definită de un algoritm de descifrare D şi 

de cheia K. Pentru un K dat, KD  reprezintă inversa lui KE , adică [2]: 

., MMMMED KK  
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Figura 1: Sistem criptografic 

 

În figura 1 este ilustrat modul în care transformările de cifrare şi descifrare sunt folosite 

pentru a se asigura protecţia unui transfer de informaţii într-o reţea. Datele trebuie astfel 

protejate încât utilizatorii neautorizaţi să nu poată reconstitui textul clar dintr-un text cifrat 

interceptat. În acest sens este necesar să se asigure ca: 

 utilizatorul neautorizat să nu poată determina sistematic transformarea de descifrare 

KD  din textul cifrat interceptat C chiar dacă se cunoaşte textul clar M corespondent; 

 utilizatorul neautorizat să nu poată reconstitui textul clar M din textul cifrat C fără 

cunoaşterea transformării KD  [4]. 

Protecţia datelor (confidenţialitatea) impune ca transformarea de cifrare KD  (respectiv 

cheia) să fie protejată. 

 

Figura 2: Protecţia datelor 

 

Autentificarea datelor cere ca un utilizator neautorizat să nu fie capabil în mod obiectiv 

să substituie textul cifrat C cu un text cifrat fals C  fără ca acest lucru să fie detectat. Nu 

trebuie să i se permită utilizatorului neautorizat: 

 să determine sistematic transformarea KE , cunoscând pe C şi textul dat corespunzător 

M;  

 

Figura 3: Autentificarea datelor 

 

 să găsească în mod sistematic C astfel ca CDK  să fie un text clar valid în M. 

Cerinţele de autentificare impun doar ca transformarea KE  (respectiv, cheia de cifrare) 

să fie protejată [5]. 

VII. Criptosisteme cu chei publice  

Conceptul de criptosistem cu două chei (asimetric) a fost introdus de Diffie şi Hellman 

în 1976. Ei propuneau o nouă metodă de cifrare, numită cifrare cu cheie publică, în cadrul 

căreia doi utilizatori (procese) pot comunica cunoscând fiecare doar cheia publică a celuilalt. 

În criptosistemele cu chei publice fiecare utilizator A deţine o transformare de cifrare 

publicaă AE  care poate fi memorată într-un registru (fişier) public şi o transformare de 

descifrare secretă AD  ce nu este posibil să fie obţinută din AE  [3]. 
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Figura 4: Protecţia în sistemele cu chei publice 

 

 Cheia de descifrare (secretă) este derivată din cheia de cifrare (publică) printr-o 

transformare greu inversabilă (one-way). În sistemele cu chei publice, protecţia si 

autentificarea sunt realizate prin transformări distincte. Să presupunem că utilizatorul 

(procesul) A doreşte să emită un mesaj M unui alt utilizator (proces) B. Dacă A cunoaşte 

transformarea publică BE , atunci A poate transmite M la B sub forma MEC B  asigurându-

se astfel funcţia de protecţie (confidenţialitate). 

La recepţie B va descifra criptograma C utilizând transformarea secretă BD  cunoscută 

doar de el:  

.MMEDCD BBB  

Schema nu furnizează facilităţi de autentificare, deoarece orice utilizator (proces) are 

acces la transformarea publica BE  a lui B şi îi poate trimite mesaje false M  sub forma 

.MEC B  

Pentru autentificare, se aplică lui M transformarea secretă AD  a lui A. Ignorând protecţia 

pentru moment, A va emite MDC A  la B, care la recepţie va aplica transformarea publica 

AE  a lui A: 

.MMDECE AAA  

 

 

Figura 5: Autentificarea în sisteme criptografice cu chei publice 

 

Autentificarea este realizată deoarece numai A poate aplica transformarea AD  [2]. 

Protecţia însă nu este asigurată, întrucât este posibil ca M se fie obţinut de oricine 

aplicând transformarea publică AE . Pentru a se realiza simultan protecţia şi autentificarea 

informaţiilor, spaţiul M  trebuie să fie echivalent spaţiului C , aşa încât orice pereche 

AA DE ,  să fie în măsură să opereze atât asupra textului clar, cât şi asupra textului cifrat; în 

plus se cere ca AE  şi AD  să fie mutual inverse, adică : 

.MMEDMDE AAAA  

 

 

Figura 6: Protecţia şi autentificarea în criptosistemele cu chei publice 
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Emiţătorul de mesaj A va aplica mai întâi transformarea secretă a sa AD  mesajului M. 

Apoi A va cifra rezultatul, utilizând transformarea publică BE  a lui B şi va emite către 

receptor criptograma: 

.MDEC AB  

Receptorul B îl obţine pe M, aplicând la început propria sa funcţie de descifrare BD , iar 

apoi transformarea publică a lui A, ea fiind cea care furnizează autentificarea [4]: 

.MMDEMDEDECDE AAABBABA  

VIII. Conceptul de semnătură digitală  

Semnătura digitală reprezintă un atribut al unui utilizator sau proces, fiind folosită 

pentru recunoaşterea acestuia. Fie B un receptor de mesaj semnat de A.  

Semnătura lui A trebuie să satisfacă următoarele proprietăţi: 

 B să fie capabil să valideze semnătura lui A; 

 sa fie imposibil pentru oricine, inclusiv B, să falsifice semnătura lui A; 

 în cazul în care A nu recunoaşte semnarea unui mesaj M, trebuie să existe un 

"judecător" care să poată rezolva disputa dintre A şi B. 

Semnătura digitală rezolvă atât problema autentificării emiţătorului cât şi pe cea a 

autentificării datelor. Sistemele de autentificare cu chei publice permit o implementare simplă a 

semnăturilor digitale. Deoarece este deţinută doar de A, transformarea AD  poate servi ca 

semnătură digitală pentru A. Receptorul B al mesajului M semnat (transformat prin AD ) este 

sigur atât de autenticitatea emiţătorului, cât şi de aceea a datelor. Deoarece transformarea 

inversă AE  este publică, receptorul B va putea valida semnătura. Procesele se desfăşoară astfel: 

 A semnează pe M calculând MDS A ; 

 B validează semnătura lui A, verificând dacă ;MSEA  

 Un "judecător" rezolvă eventuala dispută dintre A şi B controlând dacă SEA  

conduce la M, în aceeaşi manieră ca şi B. 

Serviciul de semnătură digitală trebuie să asigure originea autentică a unui mesaj, 

document sau fişier. Pentru aceasta, semnătura trebuie sa satisfacă 2 cerinţe [1,3]: 

o să depindă de mesaj (pentru a nu putea fi mutată de la un mesaj la altul); 

o să depindă de emiţător (pentru a nu putea fi falsificată). 

Semnătura olografă din documentele scrise identifică autorul acestora. Ea certifică că 

documentul este original şi conţine acele informaţii pe care autorul a vrut să le trimită. În 

sistemele de semnătură digitală bazate pe cifrurile cu chei publice, emiţătorul unui 

document/mesaj/scrisoare va folosi cheia sa secretă pentru crearea semnăturii. Ea se aplică nu 

mesajului original, ci unei valori rezumat (digest) obţinută cu ajutorul unei funcţii de dispersie 

(hash), valoare care are de obicei 128 de biţi. 

Una din condiţiile esenţiale pentru algoritmii de dispersie este ca o schimbare de doar un 

bit al mesajului original să producă o avalanşă de schimbări la ieşire (aproximativ 50% din biţii 

modificaţi în valoarea rezumat). Receptorul mesajului semnat poate verifica originea autentică a 

acestuia (şi integritatea) cu ajutorul cheii publice a emiţătorului. În scopul realizării acestui tip 

de serviciu se folosesc criptosisteme D cu chei publice. Deoarece criptosistemele cu chei 

publice au o mare complexitate şi consumă un timp important, semnătura D se aplică unei 

forme condensate a mesajelor (documente, fişiere) obţinute printr-o funcţie de dispersie .hashF  

Serviciul are 2 funcţii diferite: crearea şi verificarea semnăturii [1]. 

În acest fel receptorul unui mesaj este sigur că acesta provine de la emiţătorul autentic, 

singurul capabil să realizeze semnătura în mod direct.  

IX. Criptografia în securitatea reţelelor de calculatoare  

Multă lume consideră că securitatea unui PC este prea complicată, prea scumpă şi deci 

nu se justifică luarea unor măsuri speciale. Aceste scuze nu sunt valabile întotdeauna. 

Securitatea pe un PC, care nu este conectat în reţea este uşor de instalat, folosit şi întreţinut. 
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De cele mai multe ori este necesară adăugarea unui (unor) programe de securitate realizate de 

utilizatori sau, preferabil, cumpărate de la firme specializate. Deşi sunt disponibile multe 

produse program şi echipamente pentru a "încuia cabinetul PC", ele se împart în câteva 

categorii funcţionale. Puteţi cifra datele pe discul hard, puteţi preveni accesul la date sau 

puteţi supraveghea fişierele importante pentru contaminare cu viruşi. Care dintre aceste 

moduri le veţi adopta (sau combinaţii ale lor) va depinde de ce fel de securitate se doreşte şi 

ce deschidere are calculatorul spre exterior [4,5]. 

Cifrarea fişierelor de date (documente-text, baze de date şi spreadsheet-uri) este cea mai 

simplă linie de apărare. "Spionii" ocazionali nu pot citi uşor fişierele cifrate, dar un hot de 

date versat poate adesea descifra fişierele, dacă algoritmul nu este judicios ales. 

Anumite produse facilitează transmisia în siguranţă a datelor între două modemuri, 

incluzând programe şi echipamente integrate. 

Securitatea transmisiei de date între două puncte ale unei reţele are trei cerinţe 

importante: 

Prima este să se garanteze că ceea ce se recepţionează este şi ceea ce s-a trimis 

(autenticitatea mesajelor). Aceasta asigură că datele nu au fost interceptate şi alterate pe 

parcurs.  

A doua cerinţă este să se determine identitatea autorului mesajelor (autenticitatea 

emiţătorului).  

Iar a treia cerinţă este să vă asiguraţi că traficul este sigur şi confidenţial pe parcurs 

(secretizarea sau confidenţialitatea).  

Toţi experţii în securitate sunt de acord că cel mai bun mod de protejare a datelor 

rezidente pe calculator este interzicerea accesului la calculator. Cât timp cifrarea datelor 

reprezintă o anumită măsură de securitate, ea trebuie să fie parte dintr-un program larg de 

securitate, care include mai multe bariere pentru intruşi. Sunt două căi de ridicare a acestor 

bariere, folosind programe sau echipamente. Sistemele software, proiectate să împiedice furtul 

de date, sunt cel mai uşor de instalat şi folosit, dar pot permite intruşilor avizaţi să intre "pe 

uşa din spate" [4,5].  

Totuşi, barierele software, puse în calea intruşilor, pot cădea în fata celor îndemânatici 

şi perseverenţi. Cea mai bună protecţie posibilă împotriva tuturor formelor de încălcare a 

securităţii este combinarea securităţii hard cu cea soft. 

Azi, când accesul la datele din calculator este aproape universal, informaţia proprie 

poate fi furată aşa cum copiezi un disc. Sistemele de securitate au devenit nu tocmai uşor de 

folosit şi întreţinut, dar absolut necesare pentru o utilizare sigură a calculatoarelor.  

Atât în cazul în care se optează pentru achiziţionarea unor produse de securitate 

informatică, cât şi în cazul în care se doreşte proiectarea şi implementarea de sisteme proprii, 

vă sunt necesare cunoştinţe privind algoritmii ăi protocoalele criptografice.  
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DEZVOLTAREA ŞI PERSPECTIVELE COMERŢULUI REALIZAT PRIN 

INTERNET 

 

Svetlana BÎRLEA,  

Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate 

 

One of the main instrument of the international commerce is the electronic commerce, 

which has a wide research interest, especially in the context on the development of the 

national economies. In Republic of Moldova the e-commerce is on the first stage of 

development.  

 

Societatea secolului XXI este marcata de existenta Internetului, fara de care nu ne-am 

mai putea concepe existenta.  

Cercetările din ultimele decenii au arătat că informaţia, avînd ca suport tehnologiile 

informatice moderne, a devenit o resursă strategică în dezvoltarea societăţii, resursă deseori 

mai importantă chiar decît materiile prime şi energia. Impactul implementării tehnologiilor 

informatice în diverse domenii ale activităţii umane este atît de mare, încîtse vorbeşte de o 

nouă fază în evoluţia societăţii – societatea informaţională. Industria tehnologiilor 

informaţionale este una din cele mai mari în lume şi pondereaacesteia creşte în continuare. 

Cuvîntul “Internet” este prescurtarea termenului englezesc “internetworked” şi apare în 

multe limbi sub denumirea de Internet, Net sau, pur şi simplu, “reţea”. El desemnează faptul 

că multe reţele eterogene din întreaga lume sunt interconectate, cuprinzînd întreaga suprafaţă 

a pămîntului.  

Din punct de vedere al numărului de utilizatori implicaţiile Internetului sunt din ce în ce 

mai mari (tabelul 1.) 

Tabelul 1 

Utilizarea internetului şi statistica populaţiei în Republica Moldova 

Anul 

Numărul de 

utilizatori Populaţia % populaţie 

2000 25,000 4,247,200 0,6% 

2004 288,000 4,197,929 6,9% 

2006 406,000 3,815,677 10,6% 

2010 1,295,000 4,317,483 30,0% 

Sursa: www. Internetworldstats.com 

Istoria Internetului în Moldova a debutat la începutul anilor 90. Domeniul “.md” a fost 

înregistrat în anul 1994. În anul 1995 compania “Relsoft” începe să ofere servicii Internet, 

oferind acces ONLINE la internet. Prima Legătură FTTB ( Fiber To The Building ) a fost 

stabilită între Bucureşti şi Chişinău, în anul 1996, construită din Plumb. În anul 1998 

Compania Moldtelecom devine şi ea un ISP( Internet Service Provider ), în anul 2003 se naşte 

StarNET, un an mai tîrziu Moldtelecom lansează MaxDSL, un serviciu internet prin ADSL ( 

Assimetric Digital Assymetric Line ). Astefl, În Republica Moldova internetul este oferit de 

doi operatori principali  – Moldtelecom şi StarNet , care împart circa 65% din piaţă , restul 

fiind împărţit între alte companii [8].  În anul 2007, Operatorii de Telefonie Mobilă lansează 

Internet Mobil, în anul 2008 aceştea lansează Internet Mobile bazat pe Thenologia 3G şi 

3,5G. 
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 În Republica Moldova relaţiile în Internet sunt prevăzute de Legea cu privire la 

informatică, nr.1069-XIV din 22.06.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, 

nr.73-74). 

Folosirea reţelelor informatice pentru medierea afacerilor în Republica Moldova a 

demarat, mai întîi, în sistemul bancar. Este ceva şi firesc, deoarece efectuarea activităţilor de 

e-comerţ necesită, de regulă, şi achitarea de plăţi online. Asemenea plăţi se efectuează prin 

intermediul sistemelor de plăţi electronice. De asemenea, starea economică a sistemului 

bancar din republică este mai bună, decît a multor alte domenii. Integrarea în sistemul bancar 

internaţional impunea şi folosirea instrumentelor de plată moderne – a sistemelor de plăţi 

electronice. În lume o mare parte din activităţile de e-comerţ se efectuează prin 

intermediul cartelelor bancare. 

Internetul oferă regiunilor slab dezvoltate numeroase posibilităţi de dezvoltare. Folosite 

în mod adecvat pot reduce decalajele economice existente, mult mai uşor decît prin mijloace 

tradiţionale. Tehnologiile informaţionale şi de comunicare joacă un rol vital pentru 

competitivitatea unei ţări, pentru dezvoltarea oricărei societăţi. Ingineria, tehnologiile, 

sistemele şi dispozitivele electronice sunt printre domeniile cheie ale industriei moderne. 

Integrarea lor în sectorul real va asigura creşterea economică calitativă în toate sectoarele 

economiei ţării. 

În prezent, Internetul reprezintă suportul pentru două mari categorii de servicii: 

transmisii de date şi servicii web.  

În prezent datorită transformărilor rapide în procesul de comunicaţie, computer-ul nu 

este utilizat numai în operaţiile de gestiune, ci şi în relaţiile de afaceri ale firmei de comerţ. 

Internetul a devenit un mediu de afaceri prin intermediul căruia o mare varietate de bunuri şi 

servicii sunt comercializate între partenerii de afaceri, între aceştia şi consumatori (sau 

salariaţi) şi chiar între persoane particulare. 

Noua economie sau economia digitală, rezultantă a interacţiunii dintre calculatorul 

personal, telecomunicaţii, Internet şi electronică, se caracterizează printr-o serie de trăsături 

cu totul deosebite de economia tradiţională. 

Apariţia comerţului prin Internet a creat perspective comerciale imense. Comerţul 

electronic permite realizarea prin intermediul Internetului, a celor trei etape principale, 

respectiv: etapa de reclamă şi căutare, etapa de contractare şi plată şi etapa de livrare.  

Comerţul electronic este modalitatea de a realiza activităţi de comerţ care utilizează 

tehnica electronică de calcul şi mijloacele moderne de telecomunicaţie în derulare efectivă a 

afacerii, pentru a mări aria de acoperire a activităţii şi viteza de schimb a informaţiilor. 

Comerţul electronic implementează o nouă modalitate de comunicare între partenerii de 

afaceri care are ca infrastructură reţeaua Internet şi serviciul Web.  

În primul rînd, este vorba de crearea unui nou model de afaceri (e-business, e-

commerce, ebanking etc.) în care intră şi Internetul, ce schimbă radical eficienţa acestora, în 

sensul reducerii costurilor, inclusiv a celor tranzacţionale, pe baza relaţiei afacere/afacere 

(B2B), afacere/cumpărător (B2C), afacere/angajat (B2E), afacere/guvern (B2G), 

guvern/afacere (G2B).  

Analiştii estimează că în anii următori comerţul afacere/afacere va cunoaşte o 

dezvoltare mai puternică decît cel afacere/cumpărător, în contextul globalizării actuale.  

Considerăm că comerţul electronic oferă o multitudine de avantaje pentru companie, 

pentru client şi pentru societate. Succesul sau insuccesul depind de stabilirea clară a 

obiectivelor urmărite la deschiderea magazinului şi de planificarea atentă a modului în care 

activitatea de comerţ electronic va fi integrată în strategia curentă a firmei şi în operaţiunile 

zilnice. Deschiderea unui magazin electronic presupune mult mai mult decît găsirea unui 

program potrivit. Înainte de a opta pentru o soluţie tehnica sau alta trebuie făcut un plan cu ce 

sevinde şi cui, cum se va organiza activitatea etc. 

Principalele aspecte care diferenţiază firmele de comerţ electronic de firmele de comerţ 
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tradiţional sunt legate de amplasamentul acestora. Firmele de comerţ tradiţional studiază 

caracteristicile zonei, analizează oportunitatea amplasării într-un anumit tip de centru 

commercial şi evaluarea potenţialelor amplasamente în care s-ar putea realiza respectiva 

implantare, în timp ce firmele de comerţ electronic îşi caută localizarea pe un server propriu. 

Diminuarea consumului de resurse, mărirea spiritului novator şi intreprinzător, creşterea 

productivităţii muncii, a vitezei producerii şi schimbării fenomenelor şi proceselor economice, 

sporirea valorii adăugate, reprezintă doar cateva dintre efectele economice care au impus 

economia digitală ca formă superioară a economiei în general.  

E-comerţul ar putea constitui unul din factorii principali de promovare a comerţului 

exterior şi dezvoltare a formelor moderne de comerţ în cadrul ţării, diminuînd astfel regresul, 

iar apoi şi susţinînd semnificativ creşterea economiei naţionale. 

Comerţul electronic ajută companiile să fie mai eficiente şi flexibile în operaţiile 

interne, să conlucreze mai strîns cu furnizorii şi să fie mai receptive la nevoile şi aşteptările 

clienţilor. În acelaşi timp, el permite companiilor să selectezecei mai buni furnizori indiferent 

de localizarea geografică a acestora şi să se adreseze unei pieţe globale. 

În viitor, comerţul electronic va fi direct responsabil de competitivitatea şi dezvoltarea 

economiilor ţărilor industrializate în cadrul societăţii informatizate globale. 

În concluzie, comerţul electronic este într-o permanentă creştere, dar există numeroase 

aspecte ce trebuie elucidate şi soluţionate înainte ca întregul potenţial al acestuia să fie atins, 

şi anume: globalizarea, probleme contractuale şi financiare, dreptul la proprietate, 

confidenţialitatea şi securitatea, interoperabilitatea sistemelor informaţionale, implementarea. 
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Fig. 1. Valoarea nutritivă a 

porumbului  
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STUDIEREA POSIBILITĂŢII DE FABRICARE A PRODUSELOR AGLUTENICE 

DE PANIFICAŢIE DIN FĂINA DE PORUMB 
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Mihail MELENCIUC, 

Universitatea Tehnică a Moldovei, 

Aliona GHENDOV-MOŞANU, 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

This study is devoted to the development of production technology of protein-free 

bakery products using corn flour, for people suffering from chronic kidney diseases and 

gluten enterapathy. 

 

Boala celiacă – este cauzată de intoleranţa la glutenul – fracţiile proteice de gliadină şi 

glutenină care se conţin în grâu, orz, secară şi ovăz. 

La dezvoltarea intoleranţei la aceste fracţii de proteine un rol primordial joacă lipsa 

enzimelor în tractul digestiv – depeptidazelor, care descompun glutenul. Produsele 

descompunerii incomplete acţionează negativ asupra stării de sănătate, afectând mucoasă 

intestinului subţire şi dezvoltând sindromul de malabsorbţie (dereglarea digestiei şi absorţiei 

substanţelor nutritive, în special a grăsimilor). Din simptomele principale a bolii celiace fac 

parte modificări genetice şi dereglări imunologice. 

Metoda de bază a tratamentului bolii celiace este alocarea dietei aglutenice (din raţie se 

exclude glutenul), esenţa cărei constă în excluderea produselor din grâu, orz, secară şi ovăz 

(produse de panificaţie, paste făinoase, produse de cofetărie, crupe etc.) [1]. 

Făina de porumb nu conţine gliadină şi glutenină, principalele proteine care constituie 

glutenul făinii de grâu. De aceea există posibilitatea de a utiliza acrastă făina pentru fabricarea 

produselor de panificaţie aglutenice. 

De asemenea utilizarea porumbului şi făinii produse din porumb în dieta aglutenică dă 

un efect pozitiv dublu. Deoarece magneziul care se conţine în cantităţi mari în porumb, 

extrem de bine restituie deficitul acestui element în timpul dereglărilor în organism, care sânt 

legate de îmbătrânirea lui. De asemenea porumbul posedă proprietatea antistres, pentru că 

conţine cantităţi mare de vitamine ale grupei B, care influenţează activitatea sistemului nervos 

central, a muşchilor, inimii şi influenţează 

elaborarea leucocitelor. Conţine de asemenea 

principalul antioxidant – vitamina E, care previne 

scleroza [5]. Includerea porumbului în raţia zilnică, 

reduce riscul de boli cardiovasculare şi protejează 

de cancer. Glucidele care se conţin în porumb 

furnizează organismului energie şi nu favorizează 

formarea depunerilor de grăsime în organism. 

După structura chimică porumbul mai mult 

de cât jumătate constă din amidon. Restul este 

prezentat de proteine, lipide, mono-, di- şi 

trizaharide, substanţe minerale şi vitamine în 

cantitate mai puţin de cât 20%. Valoarea energetică 

a porumbului este 86 kcal (360 kJ) [2]. 

Încă un plus pentru fabricarea produselor dietetice de panificaţie pe baza făinii de porumb 

în Republica Moldova este existenţa sursei bogate de materie primă şi preţul redus la făina de 

porumb. Se poate de spus că porumbul este cultura agricolă naţională a ţării noastre. Condiţiile 

agroclimaterice şi solul fertil fac din Moldova un loc ideal pentru creşterea porumbului. 
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Conform datelor Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova suprafeţele care 

se seamănă cu porumbul în ţara noastră ocupă primul loc. Mai mult decât atât randamentul 

porumbului, în medie, este mai mare decât al grâului de toamnă. Anume de aceea volumul 

porumbului produs în Moldova, în medie, este mai mare cu 500-600 mii de tone pe an, de cât 

volumul de producere al grâului [4]. 

Astfel, se poate de făcut concluzia, că porumbul şi făina fabricată din el poate fi larg 

utilizate în Moldova pentru fabricarea produselor de panificaţie. 

Materiale şi metode 

Ca bază pentru elaborarea probelor de coacere a fost luată reţeta „pâinii aproteice fără 

sare” GOST 25832-83. Conform acestei reţete se utilizează următoarea materie primă: 

amidonul din porumb, făina de secară integrală, drojdii comprimate, zahar, ulei de floarea 

soarelui, bicarbonat de sodiu, melasa de amidon, pectină alimentară [3]. 

Pentru cercetări reţeta a fost modificată, şi a fost elaborat un şir de probe de coacere cu 

utilizarea făinii de porumb. Cele mai reuşite variante sânt: 

I. Coacerea probei martor conform reţetei alese; 

II. Coacerea probei cu utilizarea făinii de porumb (8,6%) cu durata fermentării 60 minute; 

III. Coacerea probei cu utilizarea făinii de porumb (8,6%) şi adausul seminţelor de floarea 

soarelui şi susan cu durata fermentării 60 minute. 

Discutarea rezultatelor 

Pentru analiza organoleptică a probelor elaborate a fost făcută degustare. Aprecierii au 

fost supuse următoarele indici organoleptici de calitate a pâinii: forma articolului, suprafaţa 

cojii, culoarea cojii, gustul, aroma, scârţiitul (bal maximal, dacă nu este), culoarea miezului, 

uniformitatea colorării miezului, porozitatea miezului, elasticitatea miezului, capacitatea de a 

forma fărâmituri (balul maximal, dacă nu este). Aprecierea se efectua pe baza sistemei de 

zece puncte. Cantitatea maximală de puncte 110. 

În rezultatul aprecierii organoleptice calităţii probelor de pâine cantitatea maximală de 

puncte (102) a acumulat pâinea elaborată cu utilizarea făinii de porumb (8,6 %) şi adaosul 

seminţelor de floarea soarelui şi susan cu durata fermentării 60 minute. Articolul dat are 

volum mare, coajă netedă, cu crăpături mici pe perimetru, culoare gălbui-cafenie, suprafaţa 

este presărată cu seminţe de susan şi floarea soarelui, ce dă articolului un aspect estetic bun, 

porozitatea este bine dezvoltată, uniformă, cu bule mari în întreg volumul, culoarea miezului 

este sură cu nuanţă gălbuie, se văd seminţele de floarea soarelui, elasticitatea miezului este 

bună, nu formează fărâmituri, gustul plăcut cu o nuanţă de seminţe de floarea soarelui, aroma 

specifică cu mirosul plăcut de susan. 

În rezultatul aprecierii indicilor fizico-chimici de calitate a probelor elaborate au fost 

obţinute următoarele rezultate. Valorile cele mai mari de volum specific şi porozitate au 

probele: pâinea cu utilizarea făinii de porumb cu durata de fermentare 60 minute şi pâinea cu 

utilizarea făinii de porumb şi adaosul seminţelor de floarea soarelui şi susanului cu durata de 

fermentare 60 minute. 

Alcalinitatea probelor elaborate corespunde normei.  

Aspectul exterior al probelor elaborate este prezentat mai jos. 

 

   

Fig. 2. Proba martor 
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Fig. 3. Proba cu utilizarea făinii de porumb (8,6%) cu durata fermentării 60 

minute 

   

Fig. 3. Proba cu utilizarea făinii de porumb (8,6%) şi adausul seminţelor de floarea 

soarelui şi susan cu durata fermentării 60 minute 

 

Concluzii 

În rezultatul cercetărilor ştiinţifice efectuate a fost dovedit, că făina de porumb poate fi 

utilizată în tehnologia fabricării produselor de panificaţie aglutenice. Pentru implementare în 

producere cea mai potrivită variantă este pâinea cu utilizarea făinii de porumb (8,6%) şi 

adaosul seminţelor de floarea soarelui şi susan cu durata de fermentare 60 minute, care deţine 

cele mai însuşite proprietăţi  fizico-chimice şi organoleptice. Considerăm, că posibilitatea 

utilizării făinii de porumb pentru fabricarea produselor de panificaţie, poate să fie foarte 

convenabilă cât şi pentru producători, datorită existenţei sursei bogate de materie primă, dar şi 

pentru consumători, deoarece porumbul şi făina obţinută din el are valoarea biologică sporită. 
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