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ŞTIINŢE FILOLOGICE 
 

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND DETERMINATIVUL  PREPOZIŢIONAL AL 

NUMELUI  CU VALOARE DE GENITIV 

 

Natalia LUCHIANCIUC, 

   Catedra de filologie română 

 

Dans la majorité des études grammaticales, outre qu’il y a le génitif flexionnel roumain, 

il y a encore le  génitif  exprimé dans mode analytique, dans lequel le nom prend la forme 

d’accusatif avec les prepositions (a, de, la, de la, din) et qu’il exprime la valeur sémantique 

génitivale.On  semble que cette catégorie  est inclus dans la classe d’atribut génitival, mais la  

construction de ce type d’après  M.Grigosescu “ ne peut pas être encadré à l’atribut 

génitival, mais au celui prépositionnel”. 

Dans la littérature de spécialité il y a  quelques directions en ce qui concerne ce type 

d’atribut. Alors, pour  les uns les constructions analytiques avec les prepositions a, de, la, de 

la, din + le nom dans le cas atributif sont des structure equivalents avec le génitif atribut sans 

préposition, pour les autres, les constructions ne sont pas en accusatif equivalent avec le 

génitif, mais se trouvent dans le génitif marqué par ces prépositions. La troisième direction 

soutient que le nom est  dans le cas accusatif, mais le contenu d’appartenance/de possession 

de la structure ne peut pas être consideré l’indice pour le genitif. 

 

Se ştie că limba latină a avut o structură gramaticală flectivă sau sintetică, în care 

raporturile sintactice dintre cuvintele semnificative în propoziţie se exprimau cu ajutorul 

desinenţelor. Dar în latina târzie şi, mai ales, în cea populară, se observau tendinţe de 

analitism, de exteriorizare a diferitelor valori gramaticale nu prin desinenţe, ci în mod analitic, 

cu ajutorul a două sau mai multe cuvinte. Procedee analitice sunt atestate atât la conjugarea 

verbelor, cât şi la declinarea numelor. La declinare ea s-a manifestat prin reducerea  tipurilor 

de declinare şi prin dispariţia formelor cazuale, înlocuite prin construcţii prepoziţionale. 

Construcţiile analitice au devenit şi mai frecvente în limbile romanice actuale – 

moştenitoarele latinei populare. Astfel spiritul latinei vulgare palpită în întreaga structură 

gramaticală a limbii române, care este definită, în general, ca o limbă de tip analitic. 

„În realitate, însă, menţionează Zacordoneţ A.,  aceste două tipuri coexistă în sistemul 

ei de proporţii aproape egale şi îşi dispută în mod vizibil prioritatea. Se pare, totuşi, că tipul 

analitic, fără a fi preponderent, are tendinţa accentuată de a progresa”[1, p.22].  

O situaţie deosebită, în acest sens, o prezintă determinativul substantival la cazul 

genitiv. În majoritatea studiilor de gramatică, pe lângă genitivul flexionar românesc, se 

constată existenţa unui genitiv exprimat în mod analitic, în care numele îmbracă forma 

cazului acuzativ cu anumite prepoziţii (a, de, la, de la, din) şi exprimă valoare semantică 

genitivală.  

O apreciere a acestui fenomen este făcută de I. Iordan, care vorbeşte despre 

„echivalenţa atributului prepoziţional cu de şi adverbul comparativ ca” (din contexte de felul 

glas ca de om) cu atributul genitival (glas ca al omului) [2, p. 610]. O formulare 

asemănătoare apare şi în Gramatica Academiei, unde se spune că „a o sută de ierni (din 

mâinile a  o sută de ierni) şi a numeroase personalităţi (din lucrările de poziţie ... a 

numeroase personalităţi) sunt construcţii cu valoare de genitiv, alcătuite din prepoziţia a  şi 

forma de acuzativ a substantivului”, la acestea adăugându-se şi „o construcţie regională cu 

valoare de genitiv” la două iepe (din coadele la două iepe) [3, p. 121]. 

Această formă de exprimare  a genitivului a constituit o motivaţie pentru unii lingvişti 

pentru a fi numită „genitiv prepoziţional” [4, p. 31], însă termenul pare a fi convenţional şi nu 

cel mai reuşit, deoarece astfel genitivul analitic se poate uşor confunda cu genitivul obişnuit, 
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sintetic, precedat de prepoziţii/locuţiuni prepoziţionale, care, la fel, poate fi numit 

prepoziţional [5, p. 120], de aceea vom da preferinţă termenului determinativ prepoziţional cu 

valoare de genitiv. 

Structurile analitice ale genitivului atributiv românesc au fost moştenite, în opinia 

multor lingvişti, din limba latină şi doar „genitivul cu de, când precede un nume topic” a fost 

considerat „un calc după limba slavă”: birău de Bistriţă < sl. ot Bistriţă [6, p. 94]. În celelalte 

cazuri se recunoaşte continuitatea construcţiei latine: cale de cetate, mijloc de casa mea, pre 

mijloc de băserecă, îm mijloc de vrăjmaşii tăi (apud Densusianu, 1961, p. 94). 

Determinativul prepoziţional cu valoare de genitiv  este regizat, de obicei, de un 

substantiv nearticulat.  În acest sens se constată că în limba română „articolul intră într-o 

anumită corelaţie cu prepoziţia, formând construcţii sinonime prin înţelesul lor semantic cu 

cele prepoziţionale (comp.: raza soarelui – raza de soare, sentimentul de dragoste – 

sentimentul dragostei...)”  [7, p. 31]. 

Unul dintre cele mai tipice, mai active mijloace pentru crearea îmbinărilor atributive în 

limba română devine, aşadar, prepoziţia de. Acest model a fost preluat din latina clasică, unde 

alături de construcţiile cu atributul substantival în cazul genitiv, când se avea în vedere o parte 

dintr-un întreg, de exemplu: „pars militum” ( „o parte din soldaţi”), puteau fi utilizate şi 

altele, cu prepoziţii, printre care şi prepoziţia de [8, p.277]. În latina populară se aplicau deja 

pe larg construcţiile cu prepoziţia de pentru a reda genitivul (donum de patre „darul tatălui”, 

„dar de tată”, în loc de donum patris) [9, p.156]. Astfel tendinţa generală a limbilor romanice 

spre analitism activează tot mai mult funcţia prepoziţiei ca un instrument gramatical, genitivul 

fiind înlocuit, în majoritatea cazurilor, cu prepoziţia de. 

Substituirea formei sintetice prin cea  analitică se datorează, în opinia lui A. Dârul, 

asemănării raporturilor exprimate de cazul genitiv, pe de o parte, şi construcţia cu prepoziţia 

de, pe de alta. „Genitivul, spune I.Iordan, arăta deseori provenienţa, descendenţa, originea, 

aşadar raporturi identice sau asemănătoare cu cele exprimate cu prepoziţia de”[10, p. 50]. În 

lupta dintre cele două mijloace gramaticale deosebite, dar echivalente ca sens, a ieşit 

biruitoare construcţia prepoziţională, deoarece ea, ca formă nouă, ”era superioară celei vechi 

din punct de vedere al scopului limbii, care era înţelegerea între oameni: forma cu prepoziţie 

exprimă mai clar, deci mai uşor de înţeles, raportul dintre noţiuni decât forma cu 

desinenţă”[11, p. 50]. 

În consecinţă, limba română, pentru a exprima raportul atributiv se foloseşte de 

construcţia analitică de + substantiv la cazul acuzativ -  cu valoare de genitiv. S-ar părea că 

această categorie ar putea fi inclusă în clasa atributului genitival, însă astfel de construcţii, 

după cum menţionează şi cercetătoarea M. Grigorescu, „nu pot fi încadrate la atributul 

genitival, ci la cel prepoziţional” [12, p. 105]. 

Valoarea structurilor cu acuzativul corespunde cu cea a unui genitiv în limitele 

corespondenţei generale dintre raporturile exprimate de cele două feluri de atribute, dar în 

aceeaşi măsură există între ele deosebirea esenţială marcată de raportul fundamental diferit. 

Dovadă acestei afirmaţii este imposibilitatea de a înlocui construcţia cu de printr-un genitiv, 

fără a schimba sensul exprimării. În acest sens I.Iordan [13, p. 603] consemnează că prezenţa 

lui de oferă genitivului, după împrejurări, un sens „calitativ”. E vorba de structurile în care 

putem înlocui atributul substantival prin unul adjectival („năzdrăvănii de-ale spânului” 

(I.Creangă),  care poate fi înlocuit prin năzdrăvăniile spâneşti”). 

La cele menţionate adăugăm opinia lui N. Drăganu, care susţine că atributul genitival 

format cu prepoziţia de şi acuzativul substantivului  se întrebuinţează mai ales când cuvântul 

la care se referă atributul rămâne nearticulat, deci exprimă ceva general, nedeterminat. Drept 

argument la cele enunţate cercetătorul propune să se compare deosebirea dintre sintagmele: 

”la mijloc de codru des” şi „la mijlocul codrului des”. „În prima construcţie, susţine autorul, 

atributul substantival înseamnă ceva nedeterminat  „la un mijloc oarecare a unui codru 

oarecare”, iar în cea de-a doua, însemnează ceva ştiut”[14, p. 97]. 
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Într-adevăr, între îmbinările cu genitivul plin şi cele cu genitivul analitic (formate cu 

prepoziţia de) există nu numai diferenţieri „structurale, ci şi semantice” [15, p. 42], cu atât 

mai mult cu cât „...asemănarea acestor resurse gramaticale ale limbii nu exclude o anumită 

deosebire între ele, ce se păstrează întotdeauna” (R.Budagov) [16, p. 7]. 

Academicianul I.Iordan vede diferenţa între cele două tipuri de îmbinări doar sub 

raportul frecvenţei: „formele cazuale flective, fiind mai abstracte se folosesc, cu predilecţie, 

în limba scrisă, pe când cele analitice, fiind mai concrete, se întrebuinţează în limba vorbită”. 

O idee similară desprindem şi din afirmaţia profesorului V. Marin, care subliniază: 

„Construcţiile cu genitivul flexionar sunt caracteristice, în special, stilului ştiinţific şi celui 

oficial administrativ, deoarece aceste stiluri funcţionale se disting prin claritate, precizie şi 

concizie, e şi firesc să se recurgă la astfel de construcţii, căci genitivul, fiind fundamentat pe 

raportul de posesie, stabileşte o legătură organică, interioară între cele două substantive, faţă 

de îmbinarea sinonimică cu acuzativ, care conferă relaţiei un caracter exterior, de simplu 

cadru” [17, p. 144-145] 

Diferită de cea menţionată supra este  opinia exprimată de profesorul rus R. Budagov, 

care consemnează şi o deosebire de ordin  pur gramatical între aceste sintagme: „la genitiv 

– dativ un substantiv nu indică decât forma unui cuvânt, pe când un substantiv cu prepoziţia 

de (sau altă prepoziţie) rămâne totuşi cuvânt independent, plin, dacă înlăturăm această 

prepoziţie (fiului, dar de fiu)” [18, p. 7]. Această distincţie o face şi T. Repina, analizând 

exemple de tipul: umbra de om – umbra omului, la care remarcă: „La baza întrebuinţării 

paralele a formelor cazuale şi prepoziţionale este necesară diferenţierea de ordin gramatical a 

substantivului... . Este absolut evident că pe plan gramatical ... avem de a face cu nişte 

construcţii principial distincte” [19, p. 112]. 

Diferenţierea semantică între îmbinările cu genitivul plin şi cele cu genitivul 

prepoziţional este consemnată şi de către A. Dârul, care susţine că atributul prepoziţional are 

un sens mai general de determinativ decât atributul genitival, care „rămâne de fiecare dată în 

cadrul unui caz concret”. Astfel, de exemplu, atunci când spunem „fecior de ţăran”, atributul 

de ţăran este un determinativ, care prin înţelesul său caracterizează substantivul fecior din 

punct de vedere al raportului social, iar îmbinarea „feciorul ţăranului” arată un raport de 

apartenenţă”. Totodată, punctează lingvistul, „atributul prepoziţional poartă pecetea unui 

determinativ exterior, întrucât ceea ce spune el despre conţinutul substantivului pe care îl 

determină, este ceva exterior, ca un adaos, o împrejurare fără legătură prea strânsă  cu obiectul 

desemnat de substantiv”. 

Posibilitatea substituirii construcţiilor prepoziţionale prin forme sintetice genitivale, iar 

uneori – şi prin cele adjectivale, este remarcată şi de E. Oglindă [20, p. 288-289], prin 

transformări de tipul:  

a) „...moşia de care-l leagă un trecut de greutăţi” (L. Rebreanu ) 

T1 → un trecut al greutăţilor; 

T2 → un trecut  greu; 

b) „...măria sa a poruncit soroc de judecată” (M. Sadoveanu) 

T1 → măria sa a poruncit sorocul judecăţii. 

c) „Impulsurile mele de copil se armonizau ...” 

T1 → Impulsurile mele  copilăreşti se armonizau ... 

Din exemplele citate, menţionează lingvista, „e lesne să ne dăm seama că înlocuirea nu 

e posibilă în orice anturaj. Astfel, vom zice „tovarăş de masă”, şi nu „tovarăşul mesei”, 

„impulsuri de copil” se va substitui prin „impulsurile copilului” doar în lipsa unui pronume 

posesiv, sensul va fi, oarecum, modificat.” 

Sintagmele în acuzativ atenuează raportul posesiv, atribuind frecvent construcţiei o 

valoare generalizatoare, menţionează profesorul V. Marin  ( în contexte de tipul ochii trişti de 

infirmă” şi „ochii trişti ai infirmei”) [21, p. 79-80]. 

Este de menţionat faptul că valoarea semantică de bază a realizării atributive cu 

prepoziţia de  este posesia, fenomen asemănător cu cel din limba franceză, unde categoria 
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apartenenţei este redată, de obicei, cu ajutorul prepoziţiei de. Spre exemplu: le livre de Pierre, 

l`air de famille, le kilo de raison. Cât priveşte valoarea semantică a sintagmelor 

prepoziţionale din limba franceză, e de semnalat că atunci când nu este de faţă articolul are 

sens nedefinit, iar când este utilizat articolul du, de la – sens definit: comp: „corp d’armée” şi 

„corp de l’armée française” [22, p. 289]. 

Structurile nominale cu prepoziţia de din limba română exprimă diverse raporturi 

semantice, dintre care cele mai importante pot fi grupate în următoarele categorii: 

1. Subiectul acţiunii, exprimat de substantivul determinat (care este de origine verbală, 

are sens verbal sau face parte din locuţiuni verbale): Binecuvântarea de mamă      

a. Şi prin vuietul de valuri / Prin mişcarea naltei ierbi ... (M. Eminescu, O. R., p.101) 

b. Scârţâirea de condeie dădea farmec astei linişti  (M. Eminescu) 

2. Locul unde se găseşte sau cu care are legătură obiectul denumit de substantivul 

determinat:  

La mijloc de codru des /Toate păsările ies/ Din huceag de aluniş/ La voiosul luminiş  

(M. Eminescu, M.C., p.185) 

3. Apartenenţa la obiectul denumit  de substantivul determinat: 

a. Nu mi-e ciudă de gândac, / C-a mâncat frunza de fag ...  (I. Creangă , A.C., p. 267) 

b. Directorul de bancă şedea cu ochii în farfurie şi asculta jenat(L. Rebreanu, R., p. 22) 

4. Calitatea, felul obiectului denumit de substantivul determinat: om de mare talent   

5. Cantitatea, când stă pe lângă un substantiv, care exprimă o cantitate:  

Mulţimea de rude şi cunoscuţi, în zumzetul vorbelor şi foşnetul trenelor, a pornit în 

urma lor. (L. Tolstoi, A. C., p.20) 

6. Timpul, perioada, momentul cărora le este proprie noţiunea exprimată prin 

substantivul determinat:  zile de iarnă, roua de dimineaţă                              

În diverse studii, care abordează problema genitivului exprimat analitic (prin 

construcţiile cu acuzativul), în virtutea tradiţiei, se afirmă că el se construieşte aproape 

exclusiv cu prepoziţia de. Însă această afirmaţie, opinează Ion Ciornâi,  „nu corespunde întru 

totul realităţii”, deoarece  „sursele consultate ne dovedesc că prepoziţia de într-adevăr joacă 

rolul dominant în formarea genitivului prepoziţional, dar ea nu este unica” [23, p. 123]. La 

exprimarea acestei valori gramaticale pot participa şi alte prepoziţii: a, la, de la, din: 

1. Prepoziţia a: 

Pe crestele a doi copii .... 

2. Prepoziţia la: apud I. Iordan coadele la două iepe 

3. Prepoziţia de la: 

a) Iar stropşitul de Ion, cu talanca de la oi, cu cleştele şi cu vatrarul, face o 

hodorogeală şi un tărăboiu, de-ţi ie auzul.  (I. Creangă , A.C., p. 241) 

b) Jucam până ce asudau podelele şi ne săreau talpele de la ciubote cu călcâie cu tot.  

(I. Creangă , A.C., p. 265) 

4. Prepoziţia din: 

…luna cea de miere a rămas în amintirea amândurora ca cea mai grea şi mai înjositoare 

perioadă din viaţa lor. (L. Tolstoi, A. C. , p. 57) 

Construcţiile cu prepoziţia a, tratată de unii lingvişti drept un morfem prepoziţional care 

„marchează cazul genitiv prepoziţional”, sunt în fapt mai mult nişte creaţii ale limbii române 

vechi. 

Structura prepoziţională cu numele precedat de la echivalentă cu genitivul, după cum s-

a menţionat şi mai sus, este interpretată  de specialişti drept una regională, specifică vorbirii 

orale (vezi supra la două iepe (din coadele la două iepe)), clanţa la uşă, mâneca la cămaşă 

etc., exprimând, de obicei, raporturi de apartenenţă. 

Din seria de prepoziţii ce pot constitui structuri echivalente cu genitivul, o frecvenţă 

semnificativă o are şi  prepoziţia compusă de la, caracteristică în special limbii române 

populare. Structurile analitice cu  de la exprimă,  de obicei, raporturi de apartenenţă: 

(mâneca de la cămaşă, clanţa de la uşă  coperta de la carte,  cheia de la lacăt) 
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a. Spiţele de la roţi tot ţăcăneau pălite de crengile ce răzbătuse loitrele carelor.  

 b. Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână / Valea-i în  fum  fluierele  murmură -n 

stână.(M. Eminescu, S.D., p. 198) 

Construcţia nominală cu prepoziţia din arată raporturi circumstanţiale, indicând mai 

ales asupra unor caracteristici spaţiale şi determinând obiectul după locul lui, după situarea în 

spaţiu: 

Mai pasă de dă ochi cu mătuşa Mărioara, cu moş Vasile, cu văru Ion şi chiar cu băieţii 

şi fetele din sat ... (I. Creangă , A.C., p. 247) 

Cele menţionate supra ne pemit să distingem câteva direcţii ce se proliferează în 

literatura de specialitate în legătură cu fenomenul în discuţie. Astfel, pentru o bună parte 

dintre specialişti construcţiile analitice cu prepoziţiile  a, de, la, de la, din + nume în acuzativ 

sunt structuri echivalente cu genitivul atribut fără prepoziţie, întrucât (exprimând aceleaşi 

relaţii semantice) cele două cazuri (acuzativul cu prepoziţii şi genitivul fără prepoziţii) sunt 

sinonime, putându-se, în general, substitui unul pe celălalt fără schimbarea intenţiei 

comunicative a vorbitorului. Totuşi, unii adepţi ai acestei teorii recunosc diferenţe la nivel 

semantic sau sub raportul frecvenţei între structurile în discuţie. 

Această direcţie, constată Corneliu Dimitriu în Tratatul de gramatică (Vol. I, 

Morfologia), are în vedere faptul că pentru funcţia de atribut care arată posesia / 

apartenenţa vorbitorul poate selecta din sistemul limbii pentru motive de ordin personal-

expresiv, sau forma de acuzativ cu prepoziţie sau forma de genitiv fără prepoziţie [24, p.763].  

Pentru alţi specialişti (Iliaşenco T., ş.a.), însă, „numele” precedate de prepoziţiile a, de, 

la, de la, din  nu sunt în cazul acuzativ echivalent cu genitivul, ci se află chiar în genitivul 

marcat de aceste prepoziţii. 

Cea de-a treia direcţie, susţinută de Corneliu Dimitriu, însă, este contrar diferită 

opiniilor  exprimate mai sus şi constată că nu este convenabil să se aprecieze că propoziţiile 

a, de, la, de la, din sunt marci pentru genitiv, ci în toate structurile în atenţie numele este în 

cazul acuzativ, pentru că are forma de acuzativ, iar conţinutul de aparteneţă / posesie al 

structurii nu poate fi considerat indice pentru genitiv, întrucât în general conţinutul cazurilor 

în limba română este foarte variat. 

Aceasta fiind situaţia  de facto, suntem de părerea că formele analitice exprimate prin 

substantive la acuzativ cu prepoziţie „au o vechime mare în limbă” [25, p. 123] şi o frecvenţă 

semnificativă, fiind întâlnite în graiuri, dialecte, în operele artistice ale unor scriitori clasici, 

precum şi la cronicarii din secolele XVI-XVII. Valorile semantice exprimate le apropie 

semnificativ de structurile cu genitivul sintetic, fapt ce poate fi probat în general prin 

echivalenţa semantică şi sintactică a acestora.  

Totodată, trebuie să menţionăm şi unele diferenţele de ordin structural şi gramatical 

(acuzativul substantivului  se întrebuinţează mai ales când cuvântul la care se referă atributul 

rămâne nearticulat), semantic (atributul prepoziţional are un sens mai general de determinativ 

decât atributul genitival) sau sub rapotul frecvenţei, căci după cum spunea I.Iordan: „În 

lupta dintre cele două mijloace gramaticale a ieşit biruitoare construcţia prepoziţională, 

deoarece ea, exprimă mai clar ... raportul dintre noţiuni decât forma cu desinenţă”. Aşadar, în 

limba română domină formele analitice de redare  a raporturilor gramaticale. 
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PARTICULARITĂŢILE DEFINITORII ALE POEZIEI VIERENE  

PENTRU COPII 

 

Liliana GROSU,  

Catedra de filologie română 

 

Grigore Vieru made his debut in the field of literature for the children and has been 

maintained for nearly a century. As the creation for the children comes from “the state of 

being a child”, the poet shows the most obvious feelings, attitudes, specific images of the 

children, without we could not imagine the spiritual universe of the child. These feelings are 

obvious both the ideational content, as well as the level of poetical construction. The creation 

of Grigore Vieru for the children possess the  artistic sensitivity of the author, learning child 

psychology, with all its defining features: naivety, tenderness, suavity, genuineness, 

innocence, credibility, inventiveness, imagination etc. These features have become an 

aesthetic unity in the poetic creation, the key to the whole endeavor of structuring  poems. 

 

Grigore Vieru şi-a început activitatea literară în sfera copiilor, editând primele cărţi de 

poezii anume pentru copii: „Alarma” (1957) şi „Muzicuţe” (1958). Înnăscut scriitor pentru 

copii, Gr. Vieru, chiar de la primele cărţi pentru copii a izbutit să-şi apropie de inimă şi minte 

atât de mult universul spiritual al copilului încât a ajuns să se contopească cu el, să şi-l facă 

mod propriu de existenţă, necesitate vitală. Capacitatea aceasta de a crea lumea aşa cum o 

poate percepe un copil este greu de conceput fără starea de a fi copil de care vorbea însuşi Gr. 

Vieru. 

Virgil Nistru-Ţigănuş în cartea sa „Grigore Vieru, iluminat de poezie”, citat de V. 

Dinescu într-un articol de prezentare a acestei monografii, face următoarea observaţie: „ ... 

este greşit să considerăm că literatura pentru copii este o industrie şi că orice neofil o poate 

scrie fără mare bătaie de cap” [1].  

Pornind de la crezul poetului în “starea de a fi copil” observăm în plăsmuirile acestuia 

tendinţa cea mai sacră, anume aceea de a păstra în suflet dispoziţia şi predispoziţia spre voia 

bună, spre ludic şi inocenţă copilărească. Poetul se simte copil odată cu împlinirile sufleteşti 

ale copilului-matur care scrie despre copilărie, despre fragilităţile acestei vârste, despre inedita 

căutare de necunoscut, despre marile întrebări şi răspunsuri copilăreşti, despre dialogurile 

continue cu natura, cu lumea animală, despre profunda sinceritate, despre pulsurile inimii 

mici, dar impulsive ale copilului. La Grigore Vieru poezia e cea care se identifică, în ultimă 

instanţă, cu poetul: „De fapt,/ nici nu sunt om,/ ci pur şi simplu/ poezie.” 

O particularitate imanentă a creaţiei pentru copii este şi posedarea sensibilităţii artistice 

a creatorului, însuşirea psihologiei de copil, cu toate caracteristicile ei definitorii: naivitate, 

tandreţe, suavitate, naturaleţe, inocenţă, credibilitate, ingeniozitate, fantezie ş.m.a. Aceste 

caracteristici devin o unitate estetică indisolubilă în creaţie poetului, fiind cheia întregului 

demers al structurării poeziilor. Mihail Dolgan în articolul Grigore Vieru: lucrare în cuvânt 

[2] menţionează care este structura compoziţională a poeziei, de care am amintit ceva mai sus, 

şi evidenţiază mijloacele de realizare ale acestei surprinzătoare partiţiuni. Prima parte a 

poeziilor se constituie dintr-o povestioară, o parabolă. Interesant de ce poetul alege tocmai un 

astfel de procedeu?! – pentru că este uşor de memorizat, este atractiv şi reţine atenţia 

copilului, incită spre a cunoaşte finalitatea, poanta care se desprinde din aceasta. În partea a 

doua se produce contopirea dintre real şi ireal, dintre fabulos şi infim. Poetul recurge la 

aceasta, intuim noi, pentru a produce „saltul” spre următoarea etapă, cred că cea mai 

senzaţională şi, mai ales, stimulativă, ceea ce dă expresie, vioiciune unei opere literare sau 

artistice – poanta, acea dezlegare, constatare surprinzătoare, „o generalizare artistică 

miezoasă. 

Luând în consideraţie cele expuse mai sus, vom purcede la analiza concretă a unor 

structuri compoziţionale din opera lui Grigore Vieru, scoţând în evidenţă fondul intim de 
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gândire şi conceptualizare al poetului. Realizând o sinteză a subiectelor propuse de autor întru 

obţinerea unor situaţii poetice pline de veridicitate şi autenticitate, din care vor rezulta 

poantele paradoxale din finalul poezioarelor, contopite într-un mecanism logic, vom 

menţionăm următoarele subiecte: puii rămaşi în aşteptarea mamei, melcul rămas fără casă, 

purceluşul scăldat în glod, frunza desprinsă de ram, ploaia răzleaţă, singurătatea stelei de pe 

cer, zgârcenia razelor de soare iarna, viscolul de la uşă, florile de gheaţă de pe geam, moşul 

din leagăn (subtitlul unui compartiment al cărţii „Acum şi în veac”, dedicat pentru copii) etc.  

Toate acestea sunt realităţi memorabile cu care se confruntă copilul în fiecare zi, pe care 

poate să le sesizeze singur, din care poate născoci jocul, care-l provoacă spre o lume 

imaginară, cu care poate comunica, bunăoară cum avem o situaţie de acest fel în poezioara 

Puiul:  

- Ce ai, puiu? Nu vrei miei... 

- Am pierdut pe fraţii mei. 

- Cum arată? - Tot gălbui! 

- Cum îi cheamă? - Pui-pui-pui! 

Copilul se gândeşte că puiul este flămând, foametea aceasta constituind un imbold al 

propriei copilării a poetului, dar starea de deplăngere a puiului nu se află în mâncare (partea 

materială), ci în singurătatea cu care se confruntă pentru că şi-a pierdut fraţii (partea 

spirituală), de fapt „strigă” singurătatea poetului-copil, care sta nopţi întregi în aşteptarea 

mamei. Interesant că copilul nu rămâne indiferent, ci se oferă în căutarea fraţilor, şi aici îşi 

spune cuvânt naivitatea de copil, care nu realizează că puii seamănă de parcă ar fi o copie 

multiplicată a originalului. Întrebările lui – cum arată? cum îi cheamă? – poartă amprenta 

jocului de-a v-aţi ascunselea în case se încadrează copilul. Cunoscând psihologia copilului, 

care e atras de culoare, de zgomot, poetul operează cu noţiuni apropiate lui ca – culoarea 

gălbuie (auriul) şi sunetele caracteristice puişorilor: pui-pui-pui! Implicarea copilului în 

soluţionarea problemei puiului deşteptează în el spiritul de compasiune, milă, duioşie. 

Alta este situaţia de viaţă care se desprinde din poezioara Grăuraşul: 

Grăuraşul a mâncat 

 Un grăunte îngheţat. 

Şi tot strigă ziua toată: 

 „Am mâncat o îngheţată”. 

Ochiul atent al copilului priveşte cum graurul ciuguleşte un grăunte îngheţat, devenit 

poate o jucărie a copilului, poate o momeală pentru pasărea de pe gard, cine poate şti?!, dar 

poanta se subînţelege: lauda de sine, pe care pasărea o triumfă în glas mare, toată ziua (cel 

puţin aşa crede copilul, pentru care ziua nu are limite, constituie un timp nemărginit), lucru de 

care copilul ştie că nu e prea bine să spui. Şi, totodată, în aceasta se ascunde o dorinţă tăinuită 

a copilului, anume aceea de a se înfrupta din delicioasa îngheţată, poate o jinduită bomboană, 

sau măcar o prăjitură rumenă coaptă de mama. 

Inventivitatea artistică a poetului o vedem şi în alte versuri pentru copii, ca de exemplu 

în poezia  Albinuţa, în care poetul dezvoltă un subiect banal, dar plin de miez pentru un copil 

curios, frământat de grijile lui zilnice, de plămădirile şmechereşti ale propriei lui imaginaţii: 

Zum-zum-zum, cu mare zor, 

 Unde vreau acolo zbor, 

Nu mă-ntreabă nici un om 

 De ce stau la el în pom. 

De data aceasta poetul implică o albinuţă, care-i conferă copilului senzaţia de gust dulce 

al produsului secretat de ele din nectarul florilor. Aici se îmbină alţi senzori: sunetul (zum-

zum-zum!) cu cel chinestezic (gustul nectarului), dar şi o senzaţie pe care o înregistrează doar 

imaginaţia copilului - zborul. Dar, poanta e alta – în toate timpurile, copilul a fost tentat să 

vadă ce are vecinul şi nu are el, i-a suscitat o adevărată momeală fructul copt sau necopt din 

copacul altcuiva (aşa cum o ştim de la Creangă cu cireşele) şi pare a fi invidious pe albinuţă 

pe care nici un om n-o întreabă ce caută în pom la el, lucru care nu s-ar putea întâmpla 
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niciodată cu un copil surprins în copacul străinului. 

În acelaşi plan se înscrie o altă poezie legată de un fenomen din natură, în care copilul 

întrevede o întreagă magie: Vine ploaia peste lunci/ Cu picioare-albastre, lungi!/ Pic-pic-pic, 

pic-pic-pic,/ Grâul creşte mare-n spic!/ Iată, ca pe ţârâieci,/ Prind în palme stropii reci./ 

Ploaie, tu de unde ştii/ Să creşti pâine în câmpii?! 

Ploaia a constituit întotdeauna o magie pentru copil, care nu-şi poate explica cum curge, 

unde stau rezervoarele de apă şi de ce nu cad pe pământ oricând. Dar, cu toată confuzia, 

copilul personalizează ploaia conferindu-i picioare, care capătă şi culoare (albastră, aşa cum 

vede el cerul de unde curge ploaia) şi dimensiune (lungi, distanţa care o măsoară intervalul 

dintre cer şi pământ). Întotdeauna copilul a fost tentat să pipăie cu propria mână lucrurile 

(prind în palme stropii reci), iar poetul nu uită nici acest lucru specific vârstei căreia îi dedică 

versurile, punându-l sub semnul unei comparaţii – ca pe ţârâieci (insectă care în timpul serii 

şi al nopţii produce sunete caracteristice, scurte şi repetate). În ritmul căderii sale, pic-pic-pic! 

imaginaţia copilului zboară spre spicele de grâu, care cresc în câmp, bob cu bob, spic cu spic, 

snop cu snop, şi sfârşitul acestei lucrări – pâinea. Copilul crede cu certitudine în vorba 

străveche care zice că ploaia creşte pâinea, dar nu-şi poate explica un singur lucru: “Ploaie, tu 

de unde ştii/ Să creşti pâine în câmpii?!”. Poetul nu se grăbeşte să dea dezlegare întrebării 

rămase fără răspuns a copilului, ci îl lasă să întreprindă el singur paşi concreţi pentru 

satisfacerea curiozităţii care i-a suscitat interesul (aceasta fiind de asemenea o particularitate a 

scrisului vierean). 

Ca şi în lirica pentru maturi, creaţiile pentru copii ale lui Grigore Vieru stau, de cele mai 

multe ori, sub semnul dialogismului: dialog-conversaţie, dialog-adresare sau replică, dialog-

interogaţie, dialog-direct sau indirect ş.a. Copilul are cea mai mare nevoie de a dialoga, de a 

comunica cu toate şi cu tot, începând cu firul de iarbă şi terminând cu firul de stea, 

indiscutabil, subiectele fiind dintre cele mai banale. Un dialog adresare-replică depistăm în 

poezioară Unde fugi tu, valule?: 

- Unde fugit tu, valule? 

- Către mare, malule! 

- Unde urci, tu, pomule? 

-  Către soare, omule! 

- Ce aştepti tu, pragule? 

- Tot pe tine, dragule! 

- Mulţumesc, prăguţule! 

- Sărut picioruţele! 

Interesantă este logica cu care operează poetul aici punând cap ca cap toate lucrurile, în 

ordinea lor firească: valul cu malul; pomul cu soarele; pragul cu omul. Utilizând 

personificarea poetul atribuie fiecărui element din natură însuşiri improprii: valul fuge, pomul 

urcă, pragul aşteaptă. În imaginaţia copilului se creează un traseu pe care întâlneşte mai întâi 

valul, care, deşi tinde să ajungă spre mal, fuge spre mare, căreia, de fapt, îi aparţine, dar 

călătoria nu se opreşte odată cu plecarea valului, ea continuă prin întâmpinarea unui alt 

drumeţ – pomul, care e legat organic de pământ, dar tinde spre soare; ultimul popas este la 

casă părintească, unde i-au amploare toate împlinirile, unde cineva te mai aşteaptă, îţi aşteaptă 

întoarcerea. Dacă până aici fiecare element amintit (valul, pomul) îşi găsea împlinirea în altă 

parte, omul este totdeauna legat de casă şi oriunde n-ar pleca, pragul părintesc, oricât de mare 

sau oricât de mic n-ar fi, îi aşteaptă întoarcerea şi cel mai nefiresc (numai un copil poate gândi 

aşa): îi sărută picioruţele! 

Uneori poeziile poartă caracter de învăţătură, o lecţie pentru cei mici, o deprindere de 

viaţă, cum de exemplu este concepută poezia Cum se spală ariciorii: Aricioaica-n umbra 

florii/ Îşi grijeşte ariciorii,/ Îi tot spală de cu zori/ Pe botic şi ochişori./ Doar pe spate, doar 

pe spate/ Să-i băiască ea nu poate./ Ariciorii, aşadar,/ Stau cu spatele murdar./ Şi-s spălaţi 

abia când plouă/ La o lună sau la două./ Bucuraţi-vă, măi pici,/ Că nu sunteţi pui de-arici! 

Urmărind fiecare moment vom observa câtă inventivitate a pus poetul în aceste versuri, 
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scrise la nivelul imaginativ al copilului. Numai un copil îşi poate pune o astfel de întrebare: 

Cum se spală ariciorii ?, oamenii maturi au alte griji, îşi pun altfel de întrebări. O problemă a 

vârstei mici este legată de spălat, iar poetul o ştie numaidecât, poate chiar din propria 

experienţă sau din experienţa altora. Prima strofă a poeziei dezvăluie marea constatare: 

Copilul cât timp este copil, nu concepe grija faţă de el decât cu prezenţa mamei, care-l spală, 

îl îngrijeşte, îl ocroteşte, îl veghează şi nu numai. Aricioaica care-şi spală puii nu este 

altcineva decât mama, cu iubirea ei care „de cu zori” îi spală pe botic şi ochişori. În strofa a 

doua naivitatea de copil îşi lasă amprenta. Ştiind copilul că aricii au pe spate ghimpi îşi 

închipuie că stau cu spatele murdar, nu-şi poate imagina cum se spală, sau cel puţin aşa crede 

până inventează soluţia cea mai veridică – se spală abia când plouă „la o lună sau la două”. 

Copilul înţelege că dacă umbli murdar nu-i bine şi poanta din final devine lecţia de viaţă 

„bucuraţi-vă, măi pici/ Că nu sunteţi pui de-arici!”. Poetul ar fi vrut să spună prin aceasta că 

curăţenia, igiena fiecărei zile este necesară şi binevenită, aceasta devenind o deprindere de 

viaţă. 

În continuare vom enumera câteva particularităţi definitorii ale poeziilor pentru copii 

din creaţia viereană: a) o particularitate caracteristică este explorarea cu predilecţie a lumii 

animale şi vegetale. Majoritatea „personajelor” sunt luate din lumea înconjurătoare, şi anume, 

lumea celor mici, a insectelor, gâzelor: albinuţa, furnicuţa, greieraşul, puiul de melc, ţârâiecii, 

fluturele etc., lumea păsărilor: rândunica, ciocârlia, vrăbiuţa, puiul de gâină, grăuraşul, 

hultanul etc.; lumea animală: văcuţa, mielul, purceluşul, ariciorii, iepuraşii ş.a.  

b) utilizarea pe linie largă a figurei de stil personificarea, prin intermediul căreia autorul 

obţine efectele stilistice şi sonore cele mai interesante sub aspectul diversităţii. De exemplu: 

rândunica vine, bate toamna nucile, fraga tremură la soare, purceluşul vorbeşte, grăuraşul 

strigă, s-a stins soarele cel bun, se trezesc frunzarele, păsărica a vorbit cu soarele, hultanul îl 

făcea pe-aeroplanul ş.m.a. 

c) o altă caracteristică este utilizarea onomatopeelor şi a interjecţiilor: „Cum îi cheamă? 

– pui-pui-pui!”; „Zum-zum-zum, cu mare zor/ Unde vreau acolo zbor”; „Tipa-tipa, cu aripa/ 

Cio-boc, cu micul cioc!”; „Vine ploaia peste lunci/ Cu picioare-albastre lungi/ Pic-pic-pic! 

Pic-pic-pic!”; „S-a dus ploaia hopa-hop/ Peste dealuri şi hârtop”; „Mama s-a culcat o clipă/ Şi 

o poţi trezi, cri-cri!”; „Greieraşul a cântat/ Cri-cri-cri...”; „Boc-boc-boc!/ ploaia în umbrelă 

bate”; 

d) întrebuinţarea dialogului ca modalitate de comunicare a ideilor, consideraţiilor, 

reflecţiilor, de exemplu: „De vânzare sunt zorile?/ - Nu!/ De vânzare sunt ninsorile?/ - Nu!”; 

„Ploaia în ţărână bate/ - Pot să intru? – Da se poate!”; „Pui golaşi, cum staţi în cuiburi/ fără 

plăpumioare?!”; „ – Bună vreme, moş Martine!/ - Bună vreme, măi copile!”; „Rândunică-

rândunea!/ – Cum clădeşti căsuţa ta?”; „Fraga tremură la soare/ - Unde sunt copiii oare?!” etc. 

Criticul literar M. Dolgan consemna următoarele: „Chiar şi atunci când eroul liric al autorului 

pare a monologa, în glasul lui se fac auzite două voci, însuşi discursul său poetic ia forma 

unei comunicări dialogate imaginare, care presupune neapărat prezenţa unui contact bilateral 

... Cu alte cuvinte dialogul şi monologul în creaţia lui G. Vieru merg mână în mână, se absorb 

unul pe altul, cresc unul din altul, rezultatul final fiind un neîntrerupt flux de replici 

alternante, care pot fi atât manifeste, deschise, cât şi latente, ascunse, doar bănuite”, „ ... şi 

mai imperioasă devine nevoia comunicării prin dialog în poezia pentru copii, unde dialogul se 

află la el acasă, ca, de altfel, şi în creaţia orală a copiilor” [3]. 

e) prevalarea temelor abordare şi pentru maturi, dar dintr-un unghi de vedere simplist: 

foametea, războiul, dragostea de mamă, dragostea de patrie (patriotismul), limba română etc. 

Pentru exemplificare vom face referire la câteva versuri edificatoare în acest sens: „Pe ramul 

verde tace/ O pasăre măiastră,/ Cu drag şi cu mirare/ Ascultă limba noastră”; „Mama pâine 

albă coace/ Noi zburdăm voios./ Pentru pace, pentru pace/ Mulţumim frumos!”; „Ţara mea 

nu-i floarea cea de vie/ Ţară, ţărişoara mea,/ Dar mi-i floarea cea de omenie/ Plaiul meu 

curat ca lacrima” ş.a. 
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Eleonora Vangheli, soţia eminentului scriitor pentru copii Spiridon Vangheli, profesoară 

de clase primare, poetul face următoarea mărturisire: „Datoria primordială a unui scriitor 

pentru copii, la noi, este cultivarea sentimentului naţional” [4]. Iată de ce înainte de toate 

poetul a optat pentru cunoaşterea limbii, pentru zidirea sufletească a copilului, care trebuie 

deprins nu numai cu munca fizică, ci şi cu cea spirituală.  

În concluzie, putem afirma că debutul literar al lui Grigore Vieru, care s-a produs în 

sfera poeziei pentru copii, e pe deplin justificat, ţinând cont, în primul rând, de contextul în 

care s-a format şi de amprenta copilăriei asupra creaţiei sale. 
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TEATRUL CONTEMPORAN FRANCEZ ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI 

INOVAŢIE 

 

Oxana GHEŢIVU,  

Catedra de limbi moderne 

 

Depuis 1940 le Théâtre de France a connu une évolution continue et une 

transformation totale. Les changements et les nouveautés sont d’ordre institutionnel autant 

qu’artistique. Grâce à un important programme de construction de l’art théâtral, le pays a 

été doté d’un riche réseau de Centres Régionaux. Des transformations dans les formes 

d’écriture, de critique, de jeu, de décoration, de mise en scène sont intervenues à l’appel de 

nouveaux publics. Le théâtre français contemporain, même s’il porte toujours le poids de la 

tradition, certains auteurs s’imposent par leur virtuosité ou leur exigence éthique, ils portent 

à la scène le débat philosophique et politique, invitant le spectateur à le partager et à prendre 

position. Le règne des metteurs en scène, pour qui les oeuvres classiques ont pu devenir 

prétexte à des mises en scène spectaculaires et inventives, a occulté un temps les écrivains de 

théâtre contemporains. Avec eux apparaît une dramaturgie multiforme, à l’écriture lyrique, 

habitée par un tragique individuel et par celui de l’histoire.  

 

Teatrul a fost dintotdeauna considerat una din artele cele mai importante în educarea şi 

transformarea conştiinţei spectatorului, în vederea ameliorării ei. Ţinînd cont de concurenţa 

acerbă a cinematografiei şi audiovizualului din a doua jumătate a secolului XX, precum şi 

costul din ce în ce mai ridicat al biletelor la spectacole, teatrul, în cea mai mare parte a ţărilor 

europene, a încetat să fie o artă apreciată de către marea majoritate, cu atît mai puţin o formă 

de divertisment prioritar. În afara ţărilor cu regim autoritar, unde el poate reprezenta o formă 

de rezistenţă, teatrul cunoaşte o nouă creştere în ţările în care statul, sau alte colectivităţi 

locale publice, au ştiut să contribuie la dezvoltarea lui, datorită unei politici de subvenţii sau 

de ajutoare diferite. 

Este şi cazul Franţei, unde după 1947, finanţarea structurilor naţionale şi dorinţa de 

descentralizare generală, a dat naştere unui sector public puternic faţă de sistemul privat de 

teatre din Paris. Este şi cazul Germaniei, unde teatrul este substanţial finanţat de către Länder 

– Statele Federaţiei.  

Însă în ţările ex-comuniste, unde sistemul teatral este fondat pe tradiţia marilor săli 

accesibile şi celor mai puţi înstăriţi, această artă a supravieţuit greu sfîrşitului regimului 

colectivist şi slăbirii politicii culturale, în prezent aflîndu-se la limita de plutire. În aceste ţări, 

unde ajutoarele oficiale sunt nesemnificative sau adesea inexistente, artiştii au ştiut să afirme 

caracterul marginal şi independent al artei dramatice. 

În Franţa, în ultimii ani, Jean-Claude Grumberg, a cărui opere literare trec de la tabloul 

social sau istoric (Atelier, 1979) la satira virulentă, Bernard –Marie Koltès a cărui limbaj este 

foarte cult prezintă comportamente enigmatice a unei societăţi marginalizate. El crează o 

atmosferă de roman negru care pune în scenă membrii acestei societăţi în locuri neprimitoare. 

Quai Ouest (1985) prezintă un suicid într-o metropolă, iar Dans la solitude des champs de 

coton (1986) este evocat dialogul între un dealer şi clientul său. 

Yasmina Reza oscilează între piesele melancolice despre fericirea pierdută şi rîsul 

caracteristic marii comedii (Art, 1994) au ştiut să sensibilizeze marele public. Un alt scriitor 

Jean-Luc Lagarce s-a bucurat de aprecierea publicului, după dispariţia sa timpurie, datorită 

pieselor, în care , într-un melanj de emoţie şi distanţă, se descrie pe sine faţă în faţă cu o lume 

provincială închisă (Juste la fin du monde, 1990). 

Cei mai importanţi autori francezi revin la cultul limbajului şi optează pentru o anumită 

lipsă de măsură a frazei şi a timpului: Michel Vinaver este un observator deosebit al mediului 
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economic pe care îl descrie în vaste fresce; Valère Novarina poate să introducă in scenă cîteva 

sute de personaje, Olivier Py este autorul vocii lirice a celei mai lungi piese din repertoriul 

său, la Servante, 1995, care durează douăzeci şi patrtu de ore. Didier-Georges Gabily a 

îmbinat în fiecare din textele sale furia antică şi sălbăticia modernă; Philippe Minyana 

prelucrează dialoguri autentice pentru a le face să treacă într-o altă dimensiune care 

transcende realitatea. Olivier Cadiot, născut în 1956, crează o libertate poetică care determină 

defilarea unei infinitatăţi de subiecte şi metamorfoze într-o formă apropiată caleidoscopului, 

Joël Pmmerat, născut în 1963, asociază rănile cele mai intime crizelor sociale (Les 

Marchands, 2007). [1] 

După anul 1950, un număr important de prozatori francezi Marguerite Duras, Nathalie 

Sarraute, Claude Mauriac, Françoise Sagan şi Robert Pinget au transpus în scenă universul lor 

romanesc. Limbajul personajelor nu mai serveşte pentru comunicare ci pentru destăinuire cu 

expresii adesea himerice, lipsite de sens a stărilor de obsesie şi singurătate. 

Această anxietate, creată de către limbaj, adoptă modalităţi diferite: interogatoriu 

poliţist psihiatric (L’amante anglaise de Marguerite Duras), lapsus revelator (Le Mensonge de 

Nathalie Sarraute) sau flecăreala unor bătrîni (Ici ou ailleurs de Robert Pinget).  

Françoise Sagan, în schimb transferă cu succes atmosfera melancolică şi uşoară din 

romanele sale în piese recunoscute mondial precum Un château en Suède (1960) sau Le 

cheval évanoui (1966). 

Teatrul lui Loleh Bellon (1925-1999) abordează reprezentaţia teatrală şi relaţiile între 

femei. Folosirea unui dialog tandru, umoristic şi pudic, conferă pieselor sale un şarm discret. 

Această subtilitate, recunoscută de către public, se regăseşte şi în piesa Art de Yasmina Reza, 

menţionată anterior.  

Regizarea lui Patrice Chéreau, inseparabilă de textele autorilor acordă toată atenţia 

zgomotelor, luminilor, spaţiului care reprezintă pe scenă suflul acestui teatru. [2] 

Marea majoritate a regizorilor din a doua jumătate a secolului XX precum şi din epoca 

actuală, au fost influienţaţi de către Antonin Artaud, care prin ideea „teatrului cruzimii„[3] 

exprimată în 1932, poetul indică direcţiile ce trebuie urmate: un joc convulsiv, o nouă 

implicare fizică a actorului, instaurarea unei anumite violenţe pe scenă, un ritual inspirat din 

teatrul oriental. Aceste teorii ale sale au fost transpuse, comentate şi interpretate la nesfîrşit în 

toată lumea literară. 

După cel de al doilea Război Mondial, în Franţa se fac remarcaţi doi regizori, Jean-

Louis Barrault şi Jean Vilar ce reprezintă două tentative  paralele a renaşterii artistice.  

Colaborarea dintre Jean-Louis Barrault şi Antonin Artaud a fost profundă şi de durată, 

Artaud a salutat şi a apreciat prima piesă de teatru regizată de Barrault, Autour d’une mère de 

Faulkner, cu un text sonor „Se poate spune ca acesta este teatrul, ceea ce a făcut Jean-Louis 

Barrault„.[3] Împreună cu soţia sa Renaud-Barrault, revendică eclectismul unui repertoriu 

deschis clasicilor şi lumii moderne cît mai variate; el asociază un joc foarte corporal moştenit 

de la arta mimică şi pantomimică şi un estetic extravagant. În plus, transpune în 

reprezentaţiile sale dimensiunile spirituale ale teatrului. 

Jean Vilar, creatorul Festivalului d’Avignon în 1947, a preluat Teatrul Naţional popular 

în 1951 şi propagă o estetică austeră şi sobră, respectînd principiile clasice. Spectacolele sale 

care se desfăşurau adesea în faţa unor draperii negre sau în faţa unui perete gol al Palatului 

Papilor din Avignon, exprimă atît o morală serviciului public cît şi o artă severă: vizînd 

lărgirea publicului din clasele defavorizate. Colaborarea lui Vilar cu actorul Gérard Philipe, 

care joacă în 1951 rolurile principale în piesele Le Cid de Corneille şi Prince de Hombourg de 

Kleist, constituie unul din cele mai importante momente în activitatea lui Vilar care, reuşeşte 

să atingă splendoarea prin rigoarea impusă teatrului său. 

Transformări spectaculoase au loc în ceea ce priveşte formele de scriere, critică, joc, 

decor regizorii mizînd tot mai des pe atragerea unui nou public în sălile de spectacol. Criticii 
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şi istoricii de teatru se opresc adesea la perioada anilor 1950, cînd influienţa lui Artaud 

cunoaşte apogeul, iar teatrul absurdului devine noua ortodoxie. David Bradby, profesor de 

studii teatrale la Universitatea din Londra, readuce în discuţie operele lui Beckett, Adamov 

sau Ionesco şi contestă faptul că ultimii 30 de ani ar fi constituit o perioadă de „criză a 

autorilor dramatici„[4]. El vorbeşte despre o varietate impresionantă care, plecînd de la teatrul 

experimental ajunge să redescopere o tradiţie teatrală care aminteşte de Brecht, Shakespeare 

sau teatrul Elisabéthain. 

Mişcarea de descentralizare care se impune în teatrul francez prin crearea trupelor şi a 

teatrelor în afara Parisului, este la originea activităţii numeroşilor regizori care se fac 

remarcaţi în această artă, creînd un nou spirit de regenerare a repertoriului, a formelor şi a 

relaţiilor cu publicului. Printre ei, Hubert Gignoux, Robert Planchon şi Marcel Maréchal sunt 

primii care supun clasicii la o nouă artă, mai inventivă şi critică. Aceşti regizori interpretează 

întro manieră modernă autorii clasici, simţindu-se influienţa regizorilor străini şi crearea 

teatrelor colective în care e greu sa fie distins autorul de actori sau de regizor. 

Contestarea anilor 1970 dă naştere unui nou curent în care se afirmă regizori 

revendicînd spiritul sărbătorii. Ariane Mnouchkine, impreună cu colectivul Théâtre du Soleil, 

se orientează, în spectacolele de o amploare nebună, spre un stil foarte teatralizat, marcat de 

către Commedia dell’arte (Les Clowns, 1969) şi mai tîrziu, de către ritualul teatrului 

tradiţional oriental ( Les Artides, 1992), acordînd un rol publicului  ea face din teatru o 

sărbătoare colectivă. Jérôme Savary transformă scena într-un adevărat circ împreună cu 

echipa sa, Grand Magic Circus. 

Generaţia cea mai recentă pare să exploateze noi resurse ale corpului şi a dinamicii sale 

în spaţiu, spre exemplu Stéphane Braunschweig şi Stanislav Nordey, adesea în căutarea unei 

noi gesticulaţii. Antoine Vitez pune în prim-plan lucrul actorului - dicţia şi gesticulaţia. 

O altă tendinţă este de a explora posibilităţile oferite de către tehnicile cele mai noi, 

dînd imaginii teatrale fluiditatea şi cadrele unei imagini de film. Francezul Emmanuel 

Demarcy- Mota utilizează aceste realizări tehnologice contemporane pentru a da un nou sens 

iluziei.  

Luînd locul termenului „decor„ cel de „scenografie„ se răspîndeşte pentru a desemna 

organizarea artistică a spaţiului adaptat piesei reprezentate. După al doilea Război Mondial, 

cehul Josef Svoboda a fost unul dintre cei care a pus în evidenţă cel mai bine raportul dintre 

spaţiu şi lumină. În Franţa, Richard Peduzzi şi Yannis Kokkos au contribuit la elaborarea 

generalizarea unei estetici foarte arhitecturale, în care predomină figurile geometrice, liniile, 

amintind de trăsăturile teatrului cubist.  

Cu ajutorul artelor scenografice care au tendinţa de a fi din ce în ce mai complexe, mai 

evoluate precum şi datorită importanţei acordate luminilor şi sunetului, teatrul a devenit, în 

ultimii ani, o artă din ce în ce mai tehnică. Dar, în acelaşi timp, teatrul a rămas o artă 

artizanală, care spre deosebire de audiovizual, poate în orice clipă să apeleze la tehnicile şi 

mijloacele de altădată care au consacrat această artă – actorul, cu discursul şi acţiunile sale pe 

scenă. 

Succesul pe care îl cunoaşte teatrul de stradă în Franţa actuală, pare să insiste asupra 

nostalgiei originilor teatrului, acele trupe ambulante care traversau ţara de la un capăt la altul. 

Asistăm, de altfel la o mişcare cu aspect dublu: pe de o parte crearea de săli de spectacol cu 

echipament tehnic din ce în ce mai sofisticat, iar pe de altă parte întoarcerea la spiritul nomad 

al teatrului, a spectacolelor în pieţele publice, în săli mici şi la diferite festivaluri din ţară, 

astfel tradiţionalul şi caracterul inovativ al teatrului continuă să coexiste. 

Teatrul francez contemporan reuşeşte să transmită mesajul unui spaţiu al artei în care 

actorii nu mai sînt simpli bufoni angajaţi să binedispună publicul, ci sînt artiştii meniţi să 

slujească frumosului. Piesele trec peste orice barieră a convenţiei, încep cu mult înaintea 
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primului gong şi se termină în stradă, mult după ce reflectoarele s-au stins, iar relaţia 

spectator-actor capătă dimensiuni ce nu pot fi întîlnite întro sală de teatru obişnuită. 

În centrul cercetărilor contemporane figurează şi problema relaţiei dintre public şi 
spectacol. Explorarea raportului tradiţional frontal a cauzat numeroase experienţe 

scenografice printre care multiplicitatea scenelor, precum şi crearea de spaţii de joc în sală 

sau mai mult, crearea sălilor de spectacol ce pot fi modulate. Inovaţia ajunge pînă la realizarea 

mobilităţii spectatorului, ca acesta să poată să se mişte în jurul scenei, teoria „teatrului mobil„ 

[5] a lui Jacques Polieri, unde spectatorul este invitat să urmeze un itinerar, la care face 

referire Jean-Marc Adolphe, afirmînd că inovaţiile scenografice au o moştenire destul de 

consecventă. Utopii ale scenei în scenele utopiei, ceea ce este în joc astăzi e locul 

spectatorului. Concepţia, astăzi abandonată, se referea la spectatori şi actori implicaţi întro 

comuniune rituală, participînd la o creaţie colectivă spontană, a schimbat radical noţiunea de 

spectacol şi loc teatral în anii 1960-1970.  

Tot la această perioadă istorică se referă Daniel Lemahieu, numindu-l „teatrul 

cotidianului„ [6]  a cărui cîmp de investigaţii este lumea persoanelor umile şi universul lor 

industrial, muncitoresc. Teritoriul său este actualitatea, tot ceea ce e predestinat şi se întîmplă 

persoanelor obişnuite, simple. 

Acest contingent al teatrului nu are nimic fatal sau universal. Această captare a 

cotidianului include rezonanţe politice şi istorice, chiar dacă subiectul pieselor rămîne 

nedeterminat, ataşat relaţiilor de cuplu aflate în mrejele microcosmosului familial, unde se 

reflectă alienările, dependenţele secretizate de către întreprindere şi, respectiv de către 

societate. Astfel a putut fi calificat acest univers teatru de cameră. 

Teatrul cotidianului se opune concepţiei organiciste a dramei. Contradicţiile dintre 

personaje sunt deschise, aparent fără soluţii. La începutul piesei, nici un sens, nici un destin 

nu poate fi dedus şi uneori nici chiar din acţiunile sau modul de a vorbi al actorilor prezenţi 

pe scenă. Acest teatru se situează în afara valorilor constituite şi nu transmite niciun mesaj, 

angajament, demonstraţie sau model pentru a înţelege şi a transforma lumea. 

Cuvintele sunt acţiunea, aceste cuvinte nefiind un promotor de idei sau sentimente 

foarte clar definite. Prezentarea cronologică a evenimentelor nu mai este obligatorie: piesa 

deplasează potenţialurile fiecărei situaţii fără intenţia de a crea o fabulă.  Înzestrată cu o 

autonomie structurală, fiecare secvenţă valorează prin ea însăşi, ca un segment, momentul, 

clipa ce nu se încadrează obligatoriu în linearitatea unei istorii. 

Textul acestui teatru nou, apărut după anii 1970, este o succesiune de accidente, de 

pauze, de întreruperi subite ale dialogului, de linişte, de scurt-circuite, de şocuri sonore 

indescifrabile, de aglomeraţii ale nivelelor de semnificaţie ale frazelor, declaraţii de umor 

abea sesizabile între personaje. Toate acestea sunt realizate de către autor în scopul creării 

unei densităţi poetice. Ea depinde de bogăţia relaţiilor ornamentale dintre temele exprimate şi 

tehnicile de scriere folosite pentru a le explora şi a le exploata. 

Această „artă dramatică a fragmentării„ [6] fondată pe principiul de a fi ascultată, 

reduce importanţa privirii, a vizionării. Ea prezintă o combinaţie de fiinţe şi lecturi apropiată 

montajului cinematografic, aplicată frazelor şi cuvintelor. Evenimentele au loc întro manieră 

cursivă, fără peripeţii decisive extraordinare, autorul prezentînd mai multe istorii, dintre care 

niciuna predominantă. Universul social adus în scenă a devenit prea anarhic pentru a fi sesizat 

întrun simplu discurs monoton. Personajul acestui teatru este deplasat, în pană de cuvinte, 

lipsă de limbaj sau din contra, în exces de cuvinte haotice. Este un tip de personaj ce nu oferă 

lecţii. El este vag, fără trecut, fără personalitate sau are un caracter nedeterminat.  

Spectatorul nu are posibilitatea de a se regăsi în acest personaj sau în universul pe care 

îl reprezintă, nu se poate recunoaşte chiar dacă i se oferă o libertate de acces care îl 

autorizează să dezvolte propriul său itinerar de meditaţie alături de evoluarea personajului. În 
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nici un moment al piesei personajele nu se privesc reciproc. Totul este cuprins prin prisma 

structurilor narative deschise. 

Scriitorul fabrică un limbaj, compus adesea din materiale populare, dialecte, expresii 

populare care corespund caracterului personajelor sale. El combină socialul şi intimitatea, 

politicul şi cuplul sau familia, istoria şi cotidianul, fragmentul şi traiectoria personajelor. 

Predomină elementul de intrigă, surprindere a spectatorului, provocarea lui prin cursul foarte 

familiar şi evident al evenimentelor cotidiene relatate.  

Astfel, teatrul contemporan francez a ştiut să pună în valoare amprenta tradiţionalului şi 

să exceleze prin autori dramatici şi regizori care au pus în scenă dezbateri filosofice şi 

politice, sociale şi familiale, invitînd spectatorul nu doar să asiste ci să ia atitudine în cadrul 

spectacolelor. Operele clasicilor au servit drept pretext şi model pentru a regiza scene 

spectaculoase şi inventive, dînd naştere unei dramaturgii multiforme ce îmbină cu succes 

liricul cu tragedia individuală,  precum şi cea istorică. 
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LA PONCTUATION ET LES CONNECTEURS COMME ELEMENTS DE LIAISON 

A L’INTERIEUR DU TEXTE 

 

Diana PRICOPCIUC, 

Catedra de limbi moderne 

  

Noţiunea de text este una foarte cuprinzătore, pentru că orice mesaj care se vrea 

transmis în procesul comunicării, fie el în formă orală sau scrisă, constituie, de fapt, un text. 

Articolul care urmează, reţine atenţia, în special, asupra elementelor ce fac posibilă 

organizarea unui text coerent.  

Coerenţa este o calitate a textului care se referă la informaţia pe care un text o 

vehiculează. Pentru a poseda această calitate, în conţinutul textului trebuie să existe o 

legătură între informaţiile pe care acesta le furnizează. Elementele ce fac această legatură se 

numesc conectori, iar rolul lor în interiorul unei fraze este unul foarte important. 

Un alt element ce face posibilă legatura înre propoziţiile unui text, sunt semnele de 

punctuaţie care, pe lîngă acest rol, mai şi decid sensul frazei. 

Prin urmare, în acest articol, a fost cercetat importaţa pe care o au unii dintre 

conectori în interiorul textului, dar şi care este interdependenţa dintre aceştia şi semnele de 

punctuaţie. 

 

Chaque langue nationale représente le principal moyen de communication entre les 

membres d’une nation. Une unité communicative, formé d’une séquence linguistique écrite 

ou parlé  qui se conforme aux règles bien fixées et obligatoires pour tous, peut être considéré - 

un texte. La prononciation erronée d’un texte, ce qui constitue une déviation de la règle 

générale, rend difficile la communication entre les gens, parce qu’elle dirige l’attention de 

l’auditeur sur un aspect sonore de la communication et pas sur le contenu ou le message qui 

veut être transmis.  

En étant une notion très large, la notion du texte inclue, pratiquement, tous les messages 

verbaux possibles, par exemple un article de presse, une conversation entre deux ou plusieurs 

personnes, un poème, un roman, une étude scientifique, un discours politique, une interview 

etc. 

Pour qu’un texte représenter un tout entier, il faut satisfaire deux conditions 

essentielles : la condition de cohérence et celle de cohésion. 

La cohérence c’est la liaison ; le rapport étroit d’idées qui s’accordent entre elles ; 

absence de contradiction. La cohésion c’est la force qui unit les parties d’une substance 

matérielle [1]. 

Alors quand on veut faire un texte cohérent, pour être exactement compris, il ne suffit 

pas seulement de mettre les phrases l’une à la suite de l’autre, mais il faut que ces phrases 

soient enchaînées entre elles au moyen des mots de liaison ou des signes de ponctuation 

capables de garder le message de la proposition. 

La ponctuation et les connecteurs textuels sont deux éléments essentiels qui font la 

liaison entre les mots d’une proposition ou les propositions d’une phrase. Conformément au 

Riegel, M., Pellat. J-C, et de Rioul, R., dans un enchaînement linéaire du texte, les 

connecteurs sont des éléments de liaison entre des propositions ou des ensembles de 

propositions ; ils contribuent à la structuration du texte en marquant des relations sémantico-

logique entre les propositions ou entre les séquences qui le composent. Pour rapprocher ou 

séparer les unités successives d’un texte, les connecteurs jouent un rôle complémentaire par 

rapport aux signes de ponctuation [2]». 

Le ponctuation, à son tour,  provient du mot latin « punctum » et représente un système 

de signes conventionnels appelés à marquer graphiquement toutes les modifications de 

l’intonation et de la pause dans le processus de la parole [3].  
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Pour L'Encyclopédie de Diderot, dont l'article "Ponctuation" est un véritable traité, elle 

est "l'art d'indiquer dans l'écriture, par les signes reçus, la proportion des pauses que l'on doit 

faire en parlant". La ponctuation marque donc le rythme de la lecture, mais aussi le mode de 

l'écriture. Elle est un ensemble de signes qui ne se lisent pas à proprement parler, qui ne se 

prononcent pas, mais qui pourtant s'entendent par les silences et les changements de ton qu'ils 

signifient et qu'une lecture à haute voix actualise. Parfois, pourtant, la ponctuation peut être 

verbalisée dans un certain nombre de locutions familières : "entre parenthèses", "un point, c'est 

tout", "point final" [4]. 

Le but majeur de la ponctuation est de compléter le sens d’une proposition qui veut être 

transmis par l’intermédiaire des lettres et des mots en ajoutant d’autres informations. 

L’utilisation correcte et unanime accepté des signes de ponctuation dans une langue, facilite la 

compréhension adéquate  d’un texte, elle aide au lecteur à sentir les émotions dont veut les 

transmettre celui qui écrit. Si on ne  respecte pas les règles de ponctuation, on peut faire 

différents confusions de sens. C'est pourquoi il est si important que les imprimeurs et éditeurs 

soient fidèles à la ponctuation des auteurs. Voilà en 1871 George Sand s'en plaignait, d'autant 

que pour elle la ponctuation, c'est l'homme tout entier : On a dit "le style, c'est l'homme". La 

ponctuation est encore plus l'homme que le style. La ponctuation, c'est l'intonation de la 

parole, traduite par des signes de la plus haute importance. Une belle page mal ponctuée est 

incompréhensible à la vue ; un bon discours est incompréhensible à l'oreille s'il est débité 

sans ponctuation, et désagréable si la ponctuation est mauvaise [5].   

Les signes de ponctuation et les connecteurs sont deux éléments indispensables de la 

phrase. Ils peuvent exister tous les deux dans la même phrase, en se complétant l’un à l’autre, 

ou peuvent exister seuls, en transmettant le même message. Voilà un exemple :  

« Désir ou plutôt crainte qu'il essaie en vain de chasser: il les connaît trop bien, 

en dépit de lui-même, il sent qu'elles ne viendront pas». (Balzac, Le Père Goriot) 

Dans cette proposition on peut remplacer un signe de ponctuation : les deux points, qui 

sont utilisés pour annoncer une explication, par un connecteur de cause: « parce que ». 

« Désir ou plutôt crainte qu'il essaie en vain de chasser parce qu’il les connaît trop bien, 

en dépit de lui-même, il sent qu'elles ne viendront pas».  La présence du connecteur, fait la 

proposition plus explicite et il indique clairement la raison pour laquelle celui qui parle a une 

crainte. L’identification des connecteurs par un lecteur et la compréhension de la relation 

qu’ils expriment lui permettent d’établir des liens bien établis dans ou entre les phrases. Ces 

liens participent à la compréhension du texte. Donc, on a démontré qu’un texte, pour soi 

explicitement cohérent, il faut que la relation logique entre ses phrases soi exprimée par des 

connecteurs textuels, que l’on appelle aussi organisateurs ; soi par des marqueurs de relations, 

c’est-à-dire des signes de ponctuation.  

Leur rôle et assez important,  parce qu’ils complètent  le message qui veut le transmettre 

l’émetteur. Pour démontrer ça, on propose à étudier, dans le texte suivant, le fonctionnement 

de ces deux éléments de relation :  « Je remarque tout d’abord que dans toute société 

civilisée, il y a forcément deux classes d'hommes : l'une qui tire sa substance du travail de ses 

bras, l'autre qui vit du revenu de ses propriétés ou du produit de certaines fonctions dans 

lesquelles le travail de l'esprit a plus de part que celui du corps. Les hommes de la classe 

ouvrière ont bientôt besoin du travail de leurs enfants et les enfants eux-mêmes ont besoin de 

prendre de bonne heure l'habitude du travail pénible auquel ils se destinent. Ils ne peuvent 

donc pas languir longtemps dans les écoles. Il faut qu'une éducation sommaire mais complète 

en son genre leur soit donnée en peu d'années et que, bientôt, ils puissent entrer dans les 

ateliers ou se livrer aux travaux domestico-ruraux. Ceux de la classe savante, au contraire, 

peuvent donner plus de temps à leurs études. Il faut nécessairement qu'ils donnent davantage 

car ils ont plus de choses à apprendre pour remplir leur destination et des choses que l'on ne 

peut saisir que quand l'âge a donné à l'enfant un certain degré de développement. Voilà des 

choses qui ne dépendent d'aucune volonté humaine. Elles dérivent nécessairement de la 
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nature des hommes et des sociétés, concluons qu'il doit y avoir deux systèmes d'instruction 

qui n'ont rien de commun l'un avec l'autre » 

C’est un extrait d’un texte argumentatif qui défend une prise de position en s’opposant 

implicitement ou explicitement a ceux qui pensent le contraire. Ce texte est structuré par deux 

raisonnements : le raisonnement concessif et le raisonnement par analogie.  

Encore de la première proposition on rencontre un  connecteur énumératif : « tout 

d’abord » qui a une double fonction : du marqueur temporelle-chronologique et  annonce, en 

même temps, une éventuelle énumération qui va bientôt.  Ce connecteur fonctionne en série 

avec les deux points – signe de ponctuation qui servent comme une entrée ou une préparation 

d’une explication ou d’une énumération.  

La conjonction « que », qui suive le connecteur « tout d’abord », a la mission de  relier 

deux proposition dans une phrase. Elle fait la liaison entre la proposition principale et une 

proposition secondaire, de conséquence. On ne présent pas directement la concession qui va 

suivre, mais elle laisse au lecteur de la découvrir. 

Dans la deuxième proposition, le connecteur logique « et », est une conjonction de 

coordination, qui relie deux proposition de même nature en ayant la même fonction et en 

permettant, ainsi, une meilleure compréhension du texte. 

L’organisateur « donc », dans ce texte,  a la fonction de généraliser une information déjà 

expliquée, mais il sert à amener la conséquence, la conclusion d’une idée à une autre. En cas 

générale, la conjonction « donc » sont des natures inter-phrastique et textuel, mais dans le cas 

présenté, elle relie des termes à l’intérieur d’une même phrase. 

Le marqueur  « mais » indique l’enchaînement des idées à l’intérieur du paragraphe. 

Son rôle est de faire une parallèle entre la réalité rêveuse, imaginaire et la réalité visible.  Il est 

un connecteur adversatif et cette valeur contrastive le met dans la position d’introduire une 

information inattendue, qui surprend le lecteur, par rapport au déroulement des événements 

déjà passés.  Dans cette opposition, l’auteur introduit un autre connecteur : temporel qui vient 

de mettre les  événements les uns par rapport aux autres. 

On a observé que, presque dans toutes les propositions d’un texte existe des mots de 

liaison qui font la communication entre les hommes plus compréhensible. 

Les signes de ponctuation et les connecteurs ont des objectifs parallèles dans la phrase, 

les premières marquant les limites des segments qu’on relie, les dernières qualifiant les 

rapports entre ces segments. Ainsi dans la phrase « M’aimes-tu parce que tu m’aime, ou parce 

que je t’aime ? » (R. Rolland) la virgule indique qu’il y a deux segments qui, grâce à leur 

voisinage, sont à relier. La conjonction ou apporte une information plus spéciale faisant de la 

relation entre les deux segments rapprochés un rapport d’égalité.  

La présence d’une conjonction rend inutile l’emploi d’un signe graphique : la conjonction 

réunit la fonction de qualificateur de liaison avec le rôle délimitatif des signes de ponctuation, 

comme le montre la phrase  ci-dessous : Il avait une pipe à la bouche et il fumait (R. M. du 

Gard). 

Si les mots de liaison sont nombreux (surtout dans les cas où la même conjonction 

fonctionne et à l’intérieur et à l’extérieur  d’un segment), la ponctuation vient les renforcer 

pour distinguer la conjonction extérieure de celles de l’intérieure : comme dans l’exemple 

suivant : Les seules tuyauteries nécessaires sont les jonctions entre pompes et bloc, et les 

jonctions entre vérins et bloc.  

On voit ainsi que les mots de liaison et la ponctuation coexistent dans la phrase, 

travaillant chacun dans son domaine et s’entraidant en cas de nécessité. 

La parataxe demande le renforcement des marques graphiques : les signes de 

ponctuations deviennent indispensables là où elles étaient redondants case de la présence 

d’une conjonction bi-fonctionnelle : On les chercha, on ne les retrouva pas (G. Maupassant), 

et on recourt à la ponctuation forte pour « compenser » l’affaiblissement d’autre indicateurs 

de liaison : je ne suis pas sortis ; il pleuvait (R.-L. Wagner) [5]. 
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La phrase française est donc enveloppée d’un riche réseau de ponctuation et des mots-

outils. Les connecteurs, de même que les signes de ponctuation favorisent la perception 

correcte de la phrase. Ils forment, dans leur ensemble, des rapports multidimensionnels qui 

pénètrent le corps de la phrase, en assurant son fonctionnement dans le discours. 
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WILLIAM SHAKESPEARE’S TECHNIQUES OF CHARACTER CREATION IN 

HAMLET: CASE STUDY 

 

Liliana COLODEEVA, 

Catedra de limbi moderne 

 

Prezentul articolul prezintă o mare importanţă datorită studiului aprofundat al 

activităţii dramaturgului de mare valoare al  Renasterii Engleze – William Shakespear şi unei 

dintre cele mai celebre piese ale lui – “Hamlet”, studiu, care ar putea servi drept material 

didactic, informativ şi cultural celor interesaţi de tehnicile şi metodele literare folosite de 

catre W. Shakespeare în crearea şi prezentarea personajelor sale în dramaturgie. "Hamlet" 

este cea mai lunga piesa a lui Shakespeare si printre cele mai puternice şi influente tragedii 

scrise in limba engleză. Scopul principal al acestui studiu a fost de a analiza toate tehnicile 

literare şi metodele folosite de William Shakespeare, în crearea şi prezentarea personajelor 

sale în piesa “Hamlet”. Din materialul investigat ar trebui menţionat faptul că în piesele sale 

de teatru, dramaturgul foloseşte o varietate de tehnici literare care -l ajuta în crearea si 

prezentarea personajelor, şi că cele mai multe dintre ele sunt reduse la metodele indirecte de 

caracterizare.    

 

The presented article is of a great importance because of the close approach and study 

of an outstanding dramatist of English Renaissance - William Shakespeare, and one of his 

most famous play – Hamlet, that may serve as didactic, informative and cultural material for 

those interested in the literary techniques and methods used by William Shakespeare in 

creating and presenting his characters in drama.       

Drama differs from all other types of literature. Dramas, unlike most poems, stories, and 

novels, are written specifically to be performed before an audience. Therefore, when reading a 

drama, you should constantly imagine what it would be like to see the action on a stage and to 

hear the characters speak their lines. Drama shares much in common with other types of 

literature. Like all literary works, dramas express themes and make use of special devices of 

imagery, sound, and figurative language. Like short stories, novels, and narrative poems, 

dramas have plots, conflicts, settings, and characters. [1] 

William Shakespeare is surely the greatest writer the western world has ever produced a 

dramatist and poet whose works with incomparable characters transcend time and place to 

explore what is universal in the human experience. As stated by fellow dramatist Ben 

Johnson, Shakespeare is “not of an age, but for all time.”  [2] 

There has been a great variety of critical approach to Shakespeare's work since his 

death. During the 17th and 18th cent., Shakespeare was both admired and condemned. Since 

then, much of the adverse criticism has not been considered relevant, although certain issues 

have continued to interest critics throughout the years. For instance, charges against his moral 

propriety were made by Samuel Johnson in the 18th cent and by George Bernard Shaw in the 

20th.  Generally critics of the 17th and 18th century accused Shakespeare of a want of artistic 

restraint while praising him for a fecund imagination. Samuel Johnson, while agreeing with 

many earlier criticisms, defended Shakespeare on the question of classical rules. On the issue 

of unity of time and place he argued that no one considers the stage play to be real life 

anyway. Johnson inaugurated the criticism of Shakespeare's characters that reached its 

culmination in the late 19th century with the work of A. C. Bradley. The German critics 

Gotthold Lessing and Augustus Wilhelm von Schlegel saw Shakespeare as a romantic, 

different in type from the classical poets, but on equal footing. Schlegel first elucidated the 

structural unity of Shakespeare's plays, a concept of unity that is developed much more 

completely by the English poet and critic Samuel Coleridge. [3] 

The main purpose of this investigation was to find out and to analyze all the literary 

techniques and methods used by William Shakespeare in creating and presenting his 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. IX, 2013 

 

26 

 

characters in Hamlet. From the investigate material should be concluded that in drama, the 

playwright uses a variety of literary techniques that help him in presenting the characters, yet 

most of them are reduced to the indirect methods of characterization. The most important are 

aside and soliloquy. The competent employment of literary techniques contributes to the 

creating of a unique style of an author, the style that W. Shakespeare had successfully 

achieved.  

Hamlet is Shakespeare’s famous and most analyzed play. Furthermore, as the historical 

records show, any literary character is no more than a metaphor, a construction that reflects 

the reader’s or playgoer’s personal, historical, and cultural orientation. The character of 

Hamlet is one of the greatest and most complicated characters ever created. [4] Though there 

are many characters in the play, Hamlet is the magnet of the play and it is obvious that his 

internal and external conflicts often predominate many of the other events throughout the 

story. He is presented through indirect methods of characterization such as appearance, 

actions, speech, foils, aside, soliloquy and figures of speech.  

The aside is a kind of ‘stage whisper’, a behind-the-hand comment. Sometimes it is 

directed to another character but often it is aimed at the audience or character ‘speak to 

themselves’. Asides tend to be short, often a single sentence, sometimes and a single word. 

They are used by the playwright to convey small pieces of information concerning the plot or 

character to the audience. [5] 

The asides in Hamlet have several different dramatic functions; Some of the asides are 

used to add a bit of irony to the play, others are premonitions of what is going to happen in 

the play, and yet others are used to look into the character of the actor by what he says of 

others or what he says of himself (or too himself). Shakespeare uses aside in order to let his 

character reveal themselves.  In the first act, Hamlet appears to be very straightforward in his 

actions and inner state, revealing himself indirectly. The first line said by Hamlet in Hamlet is 

an aside in which Hamlet tells us his feelings on the King of Denmark, his uncle Claudius.  

What he says turns out to be very ironic after his confrontation with the ghost: 

“Hamlet.  A little more than kin, and less than kind! 

King. How is it that the clouds still hang on you? 

Hamlet. Not so, my lord. I am too much i' th' sun.” [6] 

One very important and ironic set of asides is given by Polonius: 

“Though this be madness, yet there is method in’t” [6] 

It helps the author to characterize Hamlet through other characters’ speeches. The 

politic Polonius, convinced that Hamlet is truly mad, nonetheless recognizes in his speech 

some "method"—that is, a kind of artfulness and order. Whether he appreciates Hamlet's point 

is unclear, he realizes that possibly Hamlet is not crazy, or still a little bit there:   

“How pregnant sometimes his replies are!    

A happiness that often madness hits on,  

which reason could not so prosperously be deliver’d of.” [6] 

Through the soliloquy, the playwright has much more scope for developing a 

character’s thoughts and feelings aloud, allowing the audience to see into the mind of the 

character. The soliloquy is an expanded and more fully developed speech and is usually 

delivered when the character is alone on the stage. Often soliloquies allow characters to reveal 

their true feelings, plans, or motives as they do not need to maintain any public image that 

they may project in front of the other characters.  

Soliloquies are frequently used at some special moment in the play or when a character 

is undergoing some kind of emotionally or psychologically heightened experience-for 

example, when a character is distressed or suffering some kind of confusion of mind or 

alternatively when a character is feeling exultant or wants to work through his or her own 

thoughts and feelings. [5] 

In Hamlet, Shakespeare inverts this so that it is through the soliloquies, not the actions, 

that the audience learns Hamlet's motives and thoughts. Hamlet's soliloquies reveal his 

http://www.123helpme.com/search.asp?text=Hamlet
http://en.wikipedia.org/wiki/Monologue
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personality so they may be considered the major technique in characterization used by W. 

Shakespeare in this play. They also show striking contrasts between Shakespeare's clever 

usage of verse and prose.  

Let us consider that William Shakespeare's utilization of soliloquies contributes to the 

development of characterization. When he remains alone, in his first soliloquy, Hamlet 

expresses the depths of his melancholy and his disgust at his mother’s hastily marrying 

Claudius after the death of his father. All he has to object to is that the marriage has taken 

place too soon and that it is incestuous: 

“O that this too too solid flesh would melt, 

 Thaw, and resolve itself into a dew! 

 Or that the Everlasting had not fix'd 

His canon 'gainst self-slaughter! O God! God!” [6] 

Through these lines the audience learns that hamlet is deeply religious and that he 

follows the Christian teaching. The despicable spectacle of the Queen's "wicked speed to 

post/With such dexterity to incestuous sheets!" overwhelms Hamlet, forcing him to become 

angry, vengeful, vindictive, and at the same time disgusted. 

“How weary, stale, flat, and unprofitable  

 Seem to me all the uses of this world! 

Fie on't! ah, fie! 'Tis an unweeded garden 

That grows to seed; things rank and gross in nature 

Possess it merely. That it should come to this! 

Must I remember? Why, she would hang on him 

 As if increase of appetite had grown 

By what it fed on; and yet, within a month- 

Let me not think on't! Frailty, thy name is woman!- 

A little month, or ere those shoes were old 

 With which she followed my poor father's body 

Like Niobe, all tears- why she, even she 

(O God! a beast that wants discourse of reason 

Would have mourn'd longer) married with my uncle; 

My father's brother, but no more like my father 

 Than I to Hercules. Within a month, 

Ere yet the salt of most unrighteous tears 

Had left the flushing in her galled eyes, 

She married. O, most wicked speed, to post 

With such dexterity to incestuous sheets! 

It is not, nor it cannot come to good. 

But break my heart, for I must hold my tongue!” [6] 

The soliloquies spoken by Hamlet are important contributions to the development of his 

character. Through this soliloquy the audience discovers another part of his inner world; his 

real thoughts and planning.  

A foil is a minor character in a play or novel that shows the feelings and thoughts of the 

major character. This is done not only by the dialog between the two characters but also their 

similarities and differences. The sole purpose of this character is to provide a contrast with 

another character, often the lead character. This opposition magnifies the qualities of the lead 

character. Horatio from Hamlet is a foil character. He is practical and down to earth, while 

Hamlet is idealistic and a visionary.  [7] 

Hamlet's weaknesses and strengths, and thoughts and desires come out because of his 

relationships with other foil characters like Horatio, Laertes or Fortinbras. Without them the 

small aspects of Hamlet's personality would not be clear. This is true of every relationship 

whether it be fact or fiction. People, real or fake, need others about themselves. These foil 
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characters are also used by Shakespeare in his plays as an important technique of character 

creation.  

To sum it all, Hamlet is an indecisive character who is unable to act on impulse or take 

initiative to achieve what he wants. He chances on situations that force him to put his 

thoughts into action. This trait of only acting when other events force decisions illustrates 

Hamlet's weakness and inability to kill King Claudius even when given an opportune 

moment. This indecisive weakness of resolve can be summed up in the pensive thought "to be 

or not to be." This is the ultimate question of "Who is there?" that underscores the indecision 

that plagues Hamlet throughout the play. This character flaw ultimately leads to his own 

demise.  

From the given research should be concluded that Shakespeare’s mostly used 

techniques of character creation are the indirect methods, the author lets the characters reveal 

and develop by themselves throughout their actions and speeches. Hamlet is presented 

through indirect methods of characterization such as appearance, actions, speech, and figures 

of speech but the most frequent are aside and soliloquy. 
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ŞTIINŢE PEDAGOGICE 

 
PROGRESUL SOCIAL PRIN CULTURALIZARE – RECURS LA ISTORIE 

(1918 – 1940) 
 

                                              Ioana Aurelia AXENTII, 

Catedra de pedagogie şi psihologie  

                                Victor AXENTII,  

Catedra de filologie română 
          
The economical, socio-political and cultural-spiritual integralization, to the european 

and  planetary scale, requires a new concept of education, in which the fundamental values of 

humanitas - Truth, Goodness, Beauty, provided in the modern era of Justice and freedom and 

complemented today by new types of education, which should be considered as a positive 

response given the major problems of the contemporary world. 

In this context, demands ever more varied and more new, frequent encounters with new, 

advertising from us, and not only teachers, more flexibility, adaptability and perseverance for 

integration into the tempestuous flow of change. 

In this world of change is necessary to keep the rich and promote national values and 

universal heritage much needed growth in generation and beyond. 

 

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

lume 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 [1, 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. [2, p. 65].  

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

elevii şi studenţii, 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 (3, 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, 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” [4, 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 5, p. 145]. 

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

interbelică  problemele de educaţie şi învăţămînt 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 din 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  7, 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” [8, p.86].  

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

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

În 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 o 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 parte 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 [9, 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. 

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 [10, 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 folosea 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 secţiunile 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, ci 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 construite 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 [11, p.7].  

De aceea considerăm oportună cercetarea conceptului  care ţine de Cultură şi 

personalitate. G.G.Antonescu [12, 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” [13,  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 [ 14,  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 [15,  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 [16,  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 educaţia naţională s-a 
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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... [ 17,  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. [18,  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 direcţie să-1 îndrumi. Un alt principiu a fost  şi principiul şcolii 
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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” [19, 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 [20, 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 [ 21,  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 alcătuite 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 parti-

ciparea 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,  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 Asociaţiei 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. [ 22, p. 89]. 

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 23,  p. 51].  
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În concluezie menţionăm 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. 

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.  

Astra basarabeană edificată de marele patriot Onisifor Ghibu, şi-a dovedit din plin 

utilitatea în perioada interbelică şi a avut un rol extrem de important 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.  

Astriştii  de astăzi  din toate regiunile Ţării trebuie să continuie  să păstreze, îmbogăţească şi 

promoveze patrimoniul valorilor astriste, implicit valorile naţionale, atât de necesare 

generaţiei în  creştere şi nu numai. Un rol important în acest sens îl are Despărţământul 

„Mihail Kogălniceanu” Iaşi în persoana doamnei preşedinte Areta Moşu. 
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ABORDAREA ECOCENTRICĂ A EDUCAŢIEI ECOLOGICE 

 

                                                                                         Snejana COJOCARU,  

                                                                             Catedra de pedagogie şi psihologie 

                                                                              

Solving the environmental crisis may be possible by redirecting the antropocentrice 

ecological education, favourable ecological and human nature, adverse to the promotion of 

environmental education ecocentrice, favorable nature, the environment and human. 

Favorable to human and unfavorable to nature, to promote the ecological ecocentrice 

education, favorable to nature, environment and human being. 

Ecocentrice approach of ecological education is a way of pedagogy to restore the unity 

/ harmony between human and nature by establishing / marking epistemological and 

teleological competence of reorientation of ecological education toward ecological 

stabilization and inadmissiblility of overlapping human being with nature;  establishment of 

man and nature unity; perception of nature as subject and partner in interaction with man; 

balance of man and nature; the balance of pragmatic and nonpragmatic interaction with 

nature. 

 

În rezolvarea problemelor de mediu accentul se pune pe orientarea ecocentrică a 

educaţiei ecologice. Criza ecologică cu care se confruntă astăzi întreaga omenire se datorează, 

în mare parte, valorilor antropocentrice ale societăţii contemporane, materializării şi 

depersonalizării relaţiei om-natură. Depăşirea crizei ecologice este posibilă doar prin 

reorientarea educaţiei ecologice antropocentrice, favorabilă omului şi defavorabilă naturii, la 

promovarea educaţiei ecologice ecocentrice, favorabilă naturii, mediului înconjurător şi 

omului, care este declarată ca scop, nu şi realizată în calitate proiectivă [4, p. 34; 3, p. 23; 5, p. 

34; 6, p. 87].   

În acest context, se impune o reconciliere a omului cu natura şi o redimensionare a 

responsabilităţii umane extinsă la valorile centrate pe natură deoarece omul contemporan 

deţine modalităţi de a pune în pericol întreaga ecosferă.  

Florea Viorica-Torii consideră că este necesar să redescoperim demnitatea intrinsecă a 

naturii şi să recunoaştem valoarea în sine a ecosferei deoarece societatea contemporană este 

dominată de hedonismul ecologic care  menţine dinamica individualistă centrată pe consum [2]. 

Relaţia corectă om-natură este nu atât o problemă de civilizaţie, cât una de educaţie 

întemeiată pe natura triadică a fiinţei umane: biologică, intelectuală, spirituală care angajează 

concomitent atitudini intelectuale şi spirituale (Cf. Vl. Pâslaru). De aceea şi calitatea atitudinii 

faţă de mediul înconjurător are repercusiuni semnificative şi asupra fiinţei sale intelectuale şi 

celei spirituale. În atitudinea sa faţă de mediu, omul contemporan este principalul factor 

subiectiv al schimbării din natură.  

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 - abordarea ecocentrică a educaţiei 

ecologice (paradigma ecocentrică) [5, p. 65].  

Pentru a dezvălui esenţa paradigmei ecocentrice, în literatura de specialitate, pământul 

este comparat cu o navă spaţială cu spaţiu limitat şi resurse naturale limitate [5, 4, 6]. Această 

înţelegere a Pământului este diferită de teza „omul este stăpânul naturii” care stă la baza 

paradigmei antropocentrice.  

Astfel, se impune cu stringenţă constituirea unui nou concept de EE dinspre paradigma 

ecocentrică care ar trata mediul în întreaga sa complexitate. Abordarea ecocentrică a EE 

considerăm că ar fi necesar să se întemeieze pe aspecte filosofice legate de etica ecologică, 

moralitate şi axiologie toate acestea contribuind la poziţionarea individului uman în cadrul 

societăţii, naturii, ecosferei.  
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Concepţia ecocentrică a EE adoptă principiile ecologismului fundamentalist şi o etică 

ecocentrică. Ea atribuie o valoare intrinsecă naturii în ansamblul ei. Omul coexistă pe Terra 

cu alte forme de viaţă care există independent de avantajele pe care le oferă omenirii. Nu 

omul trebuie trecut pe primul plan, ci biodiversitatea şi conservarea naturii.  

Aldo Leopoldo considera că fiecare specie este un membru titular, un cetăţean cu 

drepturi depline al naturii; bunăstarea omului şi a altor vieţuitoare constituie valori intrinseci; 

valoarea lumii nu depinde de utilitatea ei pentru umanitate; diversele forme de viaţă contribuie 

la realizarea acestor valori şi prin urmare reprezintă şi ele valori în sine, intrinsece; oamenii 

nu au dreptul de a reduce bogăţia şi diversitatea formelor de viaţă, de a acţiona în direcţia 

prosperităţii speciei umane în detrimentul altor specii; înflorirea speciei şi culturii umane este 

compatibilă doar în armonie cu natura,  apud I. Puia [3, p. 249-250].  

 Astfel, concepţia antropocentrică este bazată pe o filozofie utilitaristă, pe valori ale 

umanismului şi pe o etică antropocentrică.  

Concepţia ecocentrică Concepţia antropocentrică 

1. În natură, omul este o specie la fel 

ca toate celelalte specii; 

2. Toate speciile au dreptul la viaţă; 

3. Trebuie avute în vedere resursele 

pentru  toate speciile; 

4. Sunt necesare măsuri nu numai 

pentru stabilizarea demografică; 

5. Omenirea trebuie să se reîncadreze 

în mediul său natural de viaţă la fel 

ca strămoşii săi şi ca toate celelalte 

specii din biosferă; 

6. Promovarea biodiversităţii, o nouă 

etică ecocentrică este imperios 

necesară 

1. Omul în natură este o fiinţă deosebită; 

2. Umanitatea are dreptul să trăiască, să 

prospere; 

3. Omul trebuie să se îngrijească în 

primul rând de managementul şi 

conservarea propriilor resurse; 

4. Sunt necesare măsuri democratice-

umaniste pentru stabilizarea 

demografică; 

5. Omenirea a pus în serviciul său natura; 

6. Promovarea principiilor dezvoltării 

sustenabile şi ecologizate acţiunile 

umane.   

Prin educaţie se produce schimbarea mentalităţii şi comportamentului. Etica ecologică 

poate interveni în formarea şi reconsiderarea comportamentului uman faţă de natură prin 

regândirea sistemului de reprezentări despre mediul înconjurător.    

Conform lui G. Caropa [5, p. 67; 6, p. 65], ecocentrismul este o teorie care poate servi 

drept un cadru metodologic în studierea atitudinii şi valorilor de mediu, o ipoteză pentru 

formarea unui comportament raţional şi activităţi individuale în mediu.     

Abordarea ecocentrică a EE face apel la schimbarea şi reconfigurarea valorilor 

individuale/personale/sociale şi profesionale. Deoarece educaţii sunt supuşi procesului de 

dezvoltare şi maturizare psihică, sistemul de valori pe care şi-l formează şi restructurează vs 

natura, mediul înconjurător influenţează atitudinea şi comportamentul faţă de/în natură, 

imaginea de sine şi despre lume; 

include dimensiunea: 

• individuală, eul activ, eul care confruntă elemente, situaţii, valori; 

• populaţională, eul ca eu-social - care este rolul meu în societate şi al societăţii  faţă de 

manifestarea acţiunilor mele?; 

• etică, consideraţia morală este acordată întregului ecosistem deoarece cu cât omul 

avansează în cultură cu atât mai mult se manifestă ca consumator al resurselor naturale; 

• ecologică, avansarea demersului ştiinţific referitor la ecologie din perspectiva 

semnificaţiei biologice a mediului înconjurător.   

 Abordarea ecocentrică a educaţiei ecologice ca proces educaţional se întemeiază pe 

principiile: 

• natura reprezintă valoarea supremă a omului, cu existenţă autonomă, indiferent de 

utilitatea sau inutilitatea ei pentru om; 
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• unitatea, egalitatea om-natură, omul nu este proprietatea naturii şi natura nu este 

proprietatea omului, ci părţi ale unui întreg; 

• interacţiunea cu natura este o proprietate 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;  

• co-evoluţia om-natură;  

• păstrarea naturii ca valoare indispensabilă fiinţei umane; 

• parteneriatul între om-natură; 

• abordarea mediului în totalitatea lui: natural şi artificial, tehnologic şi social, 

economic şi politic, cultural şi istoric, moral şi estetic; 

• axarea pe probleme de mediu actuale şi potenţiale, luând în consideraţie evoluţia lor 

istorică; 

• în prevenirea şi rezolvarea problemelor de mediu, promovarea valorilor şi 

necesităţilor locale, naţionale şi internaţionale, a sistemului de ecovalori (valori ecocentrice). 

promovează  valorile eticii ambientale (ecoeticii):  

- conştientizarea unităţii fundamentale de supravieţuire om-natură; 

- schimbarea atitudinii fiinţei umane faţă de natură, mentalităţii oamenilor prin 

aprofundarea conştientizării noastre ecologice. Definirea unei bune atitudini faţă de natură nu 

este o chestiune de percepţie, ci de biologie deoarece capacitatea omului de a trăi în armonie 

cu natura, ca şi comportamentul său social în general, s-a conturat în sute de mii - milioane de 

ani de evoluţie a speciei. Ar trebui reintrodusă natura în mediul uman tehnologizat în prezent; 

- armonia om-natură. 

Ecoetica, consideră C. Bucovală, este armonizarea relaţiilor om-natură prin promovarea 

prin educaţie a principiilor care asigură re-echilibrarea relaţiilor dintre specia umană şi mediul 

în care trăieşte şi presupune restabilirea compatibilităţii om-natură; creşterea responsabilităţii 

faţă de componentele ecosferei (ecosistemului global) [1, p. 18-19]. 

Valorile purtate de natură, consideră Florea Viorica-Torii], aparţin tot atât biologiei 

istoriei naturale (biogene), cât şi psihologiei experienţei umane (antropogene). Nu există 

valoare fără evaluator, fiinţa umană îşi modelează valorile în măsură semnificativă în acord cu 

noţiunea noastră despre felul universului în care trăim, iar acesta conduce simţul nostru al 

datoriei [2, p. 7].    

se fundamentează  pe:   

- fenomenul conştientizare (ca proces), conştientizarea faptului că omul şi natura 

reprezintă un tot întreg, parte a ecosferei. Omul este o verigă a lanţului trofic şi-n calitate de 

consumator alegerile pe care le face pot avea/au implicaţii pozitive sau negative asupra 

mediului deoarece omul gândeşte propria gândire devenind conştient de comportamentul său 

în/faţă de mediul înconjurător [Cf. Aristotel]. 

- abordare interdisciplinară, pune accent pe integrarea cunoştinţelor, capacităţilor şi 

atitudinilor la disciplinele şcolare umaniste şi reale din diverse domenii ale cunoaşterii umane 

(Biologie - ştiinţă a fizicului, Geografie - ştiinţă materială şi umanistă, Chimie - ştiinţă 

materială, Limba şi literatura română - ştiinţă tehnologică şi artă a cuvântului etc.), asigură 

dezvoltarea gândirii sistemice, abilităţilor de a analiza obiectele, mediul înconjurător în 

unitatea de legături şi interrelaţii, înţelegerea interrelaţiilor om-mediul înconjurător, efectul 

impactului antropic asupra mediului înconjurător, consecinţe. În rezultat, consideră V. 

Fedorova, educatul îşi poate forma o viziune unitară asupra lumii, competenţe de mediu 

integrate, ceea ce face posibilă transferul acestora în diferite situaţii de viaţă [8, p. 8-9].  

Conform Florea Viorica-Torii abordarea interdisciplinară a educaţiei ecologice cu 

elemente de etică ecologică reprezintă o necesitate a societăţii contemporane în scopul sporirii 

rolului şi contribuţia sistemului educaţional la ameliorarea problemelor mediului înconjurător 

prin reconsiderarea poziţiei şi raporturilor umanităţii faţă de natură. Concepţiile despre natură 

se află în strânsă legătură cu imaginea de sine pe care fiecare dintre noi şi-o proiectează 

privitor la rolul şi locul său în lume [2].  
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- abordare metodologică şi tehnologică (participativă), participare, abordarea 

participativă în formarea/dezvoltarea comportamentului ecocentric, după E. Nichita, include 

implicarea benevolă a educatului în rezolvarea problemelor de mediu; consultare profesor-

elev pentru a ajunge la un comun acord în rezolvarea problemelor de mediu; luarea în comun 

a deciziilor: profesor-elev [7, p. 101].  

Or, educatul ar trebui să conştientizeze şi să-şi asume responsabilităţi în ceea ce priveşte 

mediul înconjurător; să-şi exprime şi să-şi argumenteze părerea, atitudinea, să ia atitudine 

atunci când e cazul; pentru a înţelegere problemele mediului şi a percepere valoarea mediului 

educatul ar trebui să vină în contact cu acesta ceea ce necesită o abordare tridimensională a 

educaţiei ecologice.   

În  procesul de învăţare  abordarea ecocentrică a EE este similară cu educaţia pentru 

protecţia mediului, fiind diferenţiată de aceasta prin:    

-  educaţia despre mediu, formează suportul cognitiv al educaţiei ecologice, înţelegerea 

modului de funcţionare a sistemelor naturale, a impactului activităţii umane asupra sistemelor 

naturale; dezvoltă capacităţi de investigare şi gândire critică.  

Obiective: formarea/dezvoltarea capacităţilor analitice şi sintetice, a gândirii critice, a 

creativităţii şi independenţei în gândire, a dezvoltării capacităţii de comunicare, a 

simţului/gustului artistic/estetic  etc.  

- educaţia în mediu, asigură experienţa practică a învăţării prin contact direct cu 

componentele mediului, dezvoltă abilităţi de culegere a datelor şi de investigare pe teren, 

stimulează preocuparea pentru mediu.  

Obiective: formarea/dezvoltarea capacităţilor de analiză, de rezolvare a problemelor de 

mediu, a muncii în echipă etc. 

- educaţia pentru mediu, proces de recunoaştere a valorilor mediului înconjurător şi 

definire a conceptelor privind mediul având ca scop îmbunătăţirea calităţii acestuia.  

 Astfel, între activităţile teoretice şi cele practice trebuie să existe o întrepătrundere. EE 

ecocentrică formală şi nonformală ar trebui să fie fundamentale în sistemul de învăţământ 

obligatoriu continuând de-a lungul existenţei individuale.  

Printre factorii care determină abordarea ecocentrică a EE menţionăm: nivelul de 

cunoştinţe (inteligenţă); gradul de implicare emoţională în activităţi de mediu; experienţa 

directă cu natura. 

Educaţia pentru mediu finalizează educaţia în şi despre mediu, asigură suportul 

informativ-formativ al EE ecocentrice privind transmiterea cunoştinţelor ştiinţifice în scopul 

formării unei atitudini ecocentrice bazate pe motivaţii, concepţii şi teorii menite să 

modifice/formeze comportamente ecologice. În Concluziile Simpozionului de la Montreal, 

consacrat adulţilor, educaţia nu constă în a învăţa pe cineva ce anume trebuie să gândească, 

ci a-i forma modul în care trebuie să înveţe a gândi.   

În concluzie. Abordarea ecocentrică a EE este o modalitate pedagogică de reglementare 

a relaţiei om-natură prin orientarea spre stabilizare ecologică şi inadmisibilitatea suprapunerii 

omului naturii; instituirea  unităţii om-natură, perceperea naturii ca subiect şi partener în 

interacţiunea sa cu omul; echilibrul om-natură, echilibrul interacţiunii pragmatice şi 

nonpragmatice cu natura. 

Abordarea ecocentrică a EE consideră natura ca entitate în unitatea om-natură, omul 

fiind o parte indestructibilă a sa, pe când EE antropocentrică consideră omul ca element 

fundamental în această relaţie.  
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AGRESIVITATEA ŞI VIOLENŢA ÎN MEDIUL ŞCOLAR – PROBLEMĂ A 

SECOLULUI XXI. PREVENIRE ŞI COMBATERE 

 

Natalia MIHĂILESCU,  

Polina LUNGU, 

Catedra de pedagogie şi psihologie 

 

Violence in the school environment is a real phenomenon, with various complex ways 

an expression. So, sometimes, the school becomes the manifestation of the conflict between 

students and between teachers-students, area where inappropriate behaviour is observed. 

Family environment is considered to be an important source of student aggression. Studies 

show that a large number of violent students come from dysfunctional families and live in 

single parent families. Sometimes school teams are composed of students from different 

schools and this situation creates conflicts that progresses in violence. 

 

,,A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a 

comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional” (Dardel Jaouadi). 

Violenţa în mediul şcolar este un fenomen real complex, cu diverse modalităţi de 

exteriorizare. Astfel, uneori, şcoala devine spaţiul de manifestare al conflictului între elevi şi 

între profesori-elevi, zonă în care se observă conduita neadecvată. 

Conform statisticilor, cazurile de violenţă din şcoli sunt provocate de cauze diverse: 

neglijarea sau abandonul copiilor, lipsa de informaţie, agresiunea mijloacelor mass-media, 

plecarea părinţilor la muncă peste hotare, etc. Complexitatea fenomenului ne determină să 

abordăm acest subiect nu doar în şcoală, dar despre violenţă în general. Deseori copilul ia 

primul contact cu violenţa în cadrul familiei sale, aplicând apoi comportamentele violente 

asupra altor persoane din mediul şcolar, social, extrafamilial. Alteori, comportamentele 

violente dobândite în mediul extrafamilial se manifestă asupra membrilor familiei.  

În literatura anglo-saxonă de specialitate se folosesc următorii termeni pentru „violenţa 

în şcoală”: 

- agression, prin care se înţelege comiterea unui atac fără o provocare, atac ce este 

consumat în plan fizic sau verbal; 

- agressivity, care desemnează componenta normală a personalităţii, agresivitatea 

latentă, potenţialul de a comite atacuri; 

- aggressiveness, prin care se înţelege o stare relativ propice comiterii unei agresiuni, 

susţinută de anumite trăsături ale persoanei, ce se pot exprima ca forme adaptate social ale 

agresivităţii: competitivitatea, iniţiativa, curajul, ambiţia; 

- mobbing, care se referă la atacurile în grup ale unor copii asupra unui alt copil; 

actualmente, sensul acestui termen este acoperit de noţiunea de „bullying”, care se referă atât 

la atacurile / terorizarea / intimidarea în grup, cât şi la cele / cea individuale(ă); 

- bullying, termen care tinde să fie adoptat în limbajul de specialitate universal şi care 

desemnează un gen de violenţă pe termen lung iniţiată de un individ sau de un grup şi 

direcţionată împotriva unui individ care nu se poate apăra în contextul respectiv1. 

Părinţi, profesori, specialişti asistăm zilnic, direct sau indirect, la manifestarea sub 

diferite forme (verbal, fizic sau emoţional), a unor comportamente agresive în mediul şcolar. 

Aceste comportamente au consecinţe multiple, pe care le putem grupa în două categorii: 

 Consecinţe care acţionează asupra dezvoltării socio-emoţionale a copiilor; 

                                                 
1 Mara, D. Etiologia şi tipologia violenţei şcolare // Stop violenţei! Terapii comportamentale. Simpozion 

Naţional organizat de Biblioteca Judeţeană ASTRA - 21, 29 octombrie 2009. Coordonator de proiect 

Cramarenco, C., Vasilca, E., Neagu, T., Marţian, O., p. 130-131  

http://www.bjastrasibiu.ro/pub_astra/Stop%20violentei%202010.pdf 

http://www.bjastrasibiu.ro/pub_astra/Stop%20violentei%202010.pdf
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 Consecinţe care acţionează asupra actului de predare-învăţare în şcoli2.   

După vârsta de 6 ani copiii petrec aproape jumătate din zi la şcoală, motiv pentru care  

aceasta  reprezintă locul unde se produce mare parte din dezvoltarea lor emoţională, socială şi 

cognitivă. 

Şcoala reprezintă mediul care oferă oportunităţi de dezvoltare a rezilienţei, stării de bine 

a copiilor şi de satisfacere a nevoii de stabilitate şi predictibilitate. Predictibilitatea reprezintă 

un factor care contribuie la construirea sentimentului de siguranţă la elevi, în particular, şi la 

copii în general. 

Însă, comportamentul violent în şcoli subminează şansa construirii unui spaţiu de 

siguranţă. 

Ce înseamnă „comportament agresiv”? 
Conform criteriilor stabilite de Asociaţia Psihologilor Americani, comportamentul 

agresiv însumează următoarele categorii de comportamente: 

• Ameninţă, intimidează, ironizează pe alţii 

• Manifestă agresivitate fizică faţă de alţii 

• Distruge bunurile celorlalţi 

• Încalcă drepturile celorlalţi 

Pentru a avea o imagine cât mai completă a acestui fenomen optăm pentru următoarea 

definiţie operaţională: 
Violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare a unor comportamente precum: 

• exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire; 

• bruscare, împingere, lovire, rănire; 

• comportamente care intră sub incidenţa legii (viol, consum / comercializare de droguri, 

vandalism – provocarea de stricăciuni cu buna ştiinţă - furt); 

• limbaj neadecvat la adresa cadrului didactic şi celorlalţi colegi (înjurături, cuvinte 

obscene)”3. 

Tipuri şi forme de violenţă 
Violenţa interpersonală sau violenţa directă este definită drept „comportamentul unei 

persoane îndreptat împotriva altei persoane care în mod intenţionat ameninţă, încearcă să 

producă sau produce rănirea fizică a acesteia”. 

Comportamentul agresiv se asociază şi formelor mai uşoare de violenţă care includ: 

comportamente verbale, fizice sau gesturi, menite să producă rănire fizică uşoară, disconfort 

psihologic, intimidare sau teamă. 

Agresiunea se poate manifesta într-o formă indirectă, prin răspândirea de zvonuri 

depreciative la adresa unei persoane sau prin marginalizare socială. De obicei, formele mai 

puţin grave de violenţă preced formele mai serioase, grave. Trecerea de la o formă la alta se 

poate produce: 

• în cadrul aceleiaşi situaţii care escaladează de la dispută verbală la atac fizic, 

• în timp, pe măsură ce înaintează în vârstă, tânărul trece de la îmbrâncelile şi piedicile 

specifice copilăriei la violenţe fizice grave, premeditate, ce apar de regulă în adolescenţă. 

Epp şi Watkinson (1997) au definit şi un alt tip de violenţă, denumită violenţa 

sistemică în şcoli, reprezentată de „orice procedură practică sau instituţională care are impact 

asupra indivizilor şi a grupurilor prin împovărarea lor psihologică, mentală, culturală, 

spirituală, economică sau fizică”. Studiile asupra violenţei sistemice sunt puţine în comparaţie 

cu cele asupra violenţei şi agresivităţii elevilor4. 

                                                 
2 Costandache Petrică S., Alexandrescu, E., Petrovai, D. Strategii de prevenire a violenţei în şcoală. Program 

pentru reducerea comportamentelor agresive în mediul şcolar, p. 2  

http://tmenglish.files.wordpress.com/2010/05/strategii-prevenire-violenta.pdf 
3 Ibidem, p. 4 
4 Ibidem, p. 5 

http://tmenglish.files.wordpress.com/2010/05/strategii-prevenire-violenta.pdf
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Débarbieux (1999) propune următoarea tipologie a violenţei şcolare în funcţie de trei 

criterii: 

 Climatul şcolar: relaţiile dintre elevi, dintre adulţi şi şcoală, cele dintre elevi şi 

adulţi; 

 Insecuritatea: violenţa resimţită de elevi, dar şi de profesori; 

 Delictele: furturi, loviri, insulte şi rasism5. 

Agresivitatea şi violenţa şcolară din ultimele decenii a atins cote impresionante. 

Fenomenul este vizibil în lumea adulţilor, al copiilor, explicând din ce în ce mai mult şi 

relaţionarea dintre generaţii. Aşa se face că şi în situaţia şcolară universurile separate creează 

nevoi diferite, false percepţii, false atribuiri, activează potenţialele conflicte şi declanşează 

agresivitate6.  
Se poate vorbi de factori favorizanţi ai violenţei în şcoală: 

 factori  exteriori mediului  şcolar  (mediul  familial, mediul social); 

 factori care ţin de personalitatea fiecărui individ. 

Mediul familial este considerat a fi o sursă importantă a agresivităţii elevilor. Studiile 

arată că o mare parte dintre elevii violenţi provin din familii dezorganizate şi trăiesc în familii 

monoparentale. Probleme ca: lipsa unui confort financiar, traume emoţionale majore 

(pierderea unuia dintre părinţi), violenţa, consumul de alcool, lipsa de comunicare, lipsa de 

afecţiune, libertatea acordată copiilor, imposibilitatea de a impune câteva reguli îl determină 

pe copil să refuze sarcinile de învăţare şi exigenţele profesorilor săi, transformându-l încet, 

încet într-un rebel. Consecinţele sunt deosebit de grave pentru familie, dar mai ales pentru 

copil. 

Un alt factor care poate favoriza violenţa şcolară este mediul social. Astfel, situaţia 

economică precară, inegalităţile sociale, criza locurilor de muncă, provoacă confuzii în mintea 

elevilor, răstoarnă sistemul de valori şi îi fac să se îndoiască de importanţa continuării 

studiilor. 

Teribilismul vârstei adolescente, instabilitatea emoţională, trăsăturile de personalitate 

duc în final la manifestări violente7. 

Cauzele violenţei din mediul şcolar trebuie căutate atât în exteriorul cât şi în interiorul 

şcolii. 

Se recomandă analizarea tuturor factorilor si a cauzelor care determină manifestări 

violente, în acest fel putându-se elabora strategii de prevenire a acestui fenomen. Se impun 

câteva măsuri, care, spun specialiştii, prin aplicarea lor duc la prevenirea şi combaterea actelor 

de violenţă în şcoli: 

 abordarea unei atitudini pozitive de către cadrele didactice, prin valorizarea 

lucrurilor pozitive de la nivelul colectivului de elevi; 

 implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ şi menţinerea permanentei 

legături dintre şcoală şi familie; 

 implicarea psihologului şcolar în activităţile de consiliere educaţională, prin 

abordarea unor teme de real interes pentru elevi; discuţii, studii de caz, exerciţii 

practice, în scopul abordării în mod deschis a unor probleme reale, ce duc la 

manifestări violente şi chiar găsirea unor soluţii rapide şi potrivite pentru rezolvarea 

acestui gen de probleme; 

 menţinerea legăturii şcolii cu poliţia comunitară8. 

                                                 
5 Mara, D. op. cit. p. 139 
6 Marian, C. Agresivitatea în şcoală. Determinări, mecanisme şi traiectorii. Cluj-Napoca: Editura „Limes”, 2011, p. 

157 
7 Conea, A. A., Posa, C. Violenţa în mediul şcolar // Stop violenţei! Terapii comportamentale. Simpozion 

Naţional organizat de Biblioteca Judeţeană ASTRA - 21, 29 octombrie 2009. Coordonator de proiect 

Cramarenco, C., Vasilca, E., Neagu, T., Marţian, O., p. 68  

http://www.bjastrasibiu.ro/pub_astra/Stop%20violentei%202010.pdf 
8 Ibidem, p. 69 

http://www.bjastrasibiu.ro/pub_astra/Stop%20violentei%202010.pdf
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Pentru combaterea agresivităţii şi violenţei în mediul şcolar, şi a efectelor grave ale 

acestora, sunt binevenite întocmirea şi realizarea proiectelor educaţionale în cadrul instituţiilor 

de învăţământ. În continuare, pentru cultivarea armoniei şi respectului reciproc, propunem un 

asemenea proiect.  

Titlul proiectului: Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

Categoria în care se încadrează: Cetăţenie democratică 

Tipul de proiect: educaţional 

Locul de desfăşurare: instituţii de învăţământ preuniversitare 

Grupul ţintă: elevii claselor gimnaziale şi liceale 

Beneficiari direcţi: elevii şcolii 

Beneficiari indirecţi: părinţii, profesorii, comunitatea 

Durata proiectului: pe parcursul anului şcolar (septembrie-mai)  

Domeniul şi tipul de activitate:  

Educaţia pentru valorile fundamentale ale omenirii;  

Educaţia pentru colaborare şi toleranţă; 

Educaţia împotriva violenţei şi agresivităţii. 

Argument şi motivaţie: 

Atmosfera liniştită de colaborare în cadrul instituţiilor de învăţământ se asigură prin 

nonviolenţă. De aceea este indispensabilă familiarizarea detaliată cu inconvenientele curente 

sau potenţiale cu care se confruntă elevii, profesorii sau echipa managerială a instituţiei de 

învăţământ în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă. Acesta este un factor important pentru 

întocmirea unui plan util funcţional de prevenire şi intervenţie adecvat asupra violenţei 

şcolare. 

Începând de la examinarea aspectelor critice cu referire la violenţa şcolară şi de la 

metodele de combatere specifice promovate de strategii antiviolenţă, proiectul îşi motivează 

semnificaţia realizării. 

Proiectul dat este dedicat profesorilor, elevilor şi părinţilor în ideea de combatere a 

oricărei forme de violenţă care ar putea compromite realizarea calitativă a activităţilor 

instructiv-educative, în vederea prevenirii şi diminuării cazurilor de violenţă în rândul 

elevilor, să consilieze atât copiii, cât si familiile acestora, şi să promoveze comportamentul 

echilibrat în relaţie cu ceilalţi şi conduita nonviolentă. 

Scopul proiectului: 

Prevenirea şi diminuarea fenomenului violenţei din şcoală prin diverse activităţi 

instructiv-educative şi culturale, ameliorarea climatului şcolar prin eliminarea / reducerea 

actelor violente,  conştientizarea importanţei relaţiilor interumane întemeiate pe bunăvoinţă şi 

consimţire. 

Obiective: 

1. Extinderea unor mijloace de informare, formare, monitorizare şi comunicare la 

nivelul instituţiei de învăţământ cu ţel de prevenire şi combatere a formelor de 

violenţă în şcoală; 

2. Cultivarea unui comportament adecvat în rândul elevilor prin propagarea bunelor 

maniere şi a valorilor general umane; 

3. Valorificarea relaţiilor elev-elev; elev-profesor; elev-părinte; 

4. Formarea conduitei civilizate în grupul şcolar şi în afara grupului; 

5. Realizarea activităţilor de conştientizare a problematicii violenţei în cadrul 

instituţiei de învăţământ; 

6. Implicarea activa a elevilor, părinţilor, cadrelor didactice în activităţi şcolare şi 

extraşcolare cu conţinut educativ; 

7. Acumularea de către elevi a experienţei de a soluţiona situaţiile de conflict paşnic, 

pe cale amiabilă, fără acte de violenţă. 
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Monitorizare şi evaluare: 

Produse ale activităţilor desfăşurate (desene, postere, pliante, afişe, reviste, proiect de 

grup, etc.), statistica cazurilor de violenţă, observarea sistematică, lectura, munca în echipă, 

asaltul de idei, studiu de caz, interviul, bilanţul, analiza de conţinut, prezentări PPT, filme 

educative, dezbaterea, problematizarea, exemplul, raportul final. 

Resurse umane, materiale, financiare necesare pentru realizarea proiectului 

educaţional: 

Resurse umane: echipa şi managerul proiectului, consiliul de administraţie al instituţiei 

de învăţământ, profesori, diriginţi, consiliul elevilor, personalul auxiliar al unităţii şcolare, 

coordonatori educativi, părinţi, psihologul şcolii, parteneri din alte şcoli şi instituţii interesate 

în dezrădăcinarea fenomenului violenţă. 

Resurse materiale: broşuri, pliante, afişe, produse de papetărie, birotică, cărţi şi reviste 

de specialitate, video-proiector, filme educaţionale, prezentări PPT, chestionare, expoziţie, 

etc. 

Resursele financiare necesare desfăşurării proiectului sunt stabilite în dependenţă de 

resursele umane şi cele de timp aferente, luând în calcul cheltuielile materiale diverse şi 

ponderea majoritară a activităţilor de documentare, studiu, cercetare, dezvoltare, analiză şi 

evaluare de metodologii şi modele în cadrul proiectului. 

Parteneri: Administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc, voluntari pentru schimbul 

de bune practici, ONG-uri, sponsori, programul „Tineretul în acţiune”, biblioteca orăşenească, 

colaboratorii Direcţiei Generale de Învăţământ, asociaţii obşteşti, Centrul de Asistenţă Socială 

şi Protecţie a Drepturilor Copilului. 

 

ACTIVITĂŢI AVÂND CRUP ŢINŢĂ ELEVII 

Nr. 

d/o 

Obiectiv Activitatea Perioada Responsabil 

1. Demararea proiectului 

educativ; 

Familiarizarea elevilor cu 

prevederile legale referitor la 

drepturi şi obligaţii şi  

informarea privind 

sancţionarea acţiunilor ilegale, 

antisociale 

Conceperea si 

lansarea proiectului: 

 

Fii informat! 

 

 

 

 

 

Septembrie 

Directorul şcolii; 

Dirigintele clasei; 

Poliţistul de 

sector 

2. Conştientizarea problematicii 

violenţei în mediul şcolar, 

social, familial şi dezvoltarea 

autocontrolului personal 

Violenţa naşte 

violenţă! 

Reprezentant 

programul 

„Tineretul în 

acţiune” 

3. Familiarizarea cu consecinţele 

actelor de violenţă şi 

îmbunătăţirea gradului de 

implicare al elevilor, 

profesorilor, părinţilor în 

activităţi de prevenire 

Recurs (apel) la 

toleranţă – 

Încurajează  

toleranţa! 

 

 

 

 

 

Octombrie 

Comitetul 

părintesc; 

Psihologul şcolii; 

4. Depistarea comportamentelor 

de risc la adolescenţi şi 

evitarea posibilelor 

repercusiuni; prezentarea 

informaţiilor despre minori şi 

deţinuţi în penitenciare şi 

cauzele acestora; discuţii cu 

Delicvenţă juvenilă Reprezentant 

Centrul de 

Asistenţă Socială 

şi Protecţie a 

Drepturilor 

Copilului; 

Poliţistul de 
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un angajat al penitenciarului 

(dacă e posibil) 

sector 

5. Combaterea tulburărilor de 

conduită şi educarea bunelor 

maniere în grupul şcolar şi în 

afara grupului 

 

Agresivitatea – 

comportament 

antisocial! 

 

 

 

 

Noiembrie 

Reprezentant 

Consiliul 

orăşenesc; 

Dirigintele clasei 

6. Dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare cenzurată şi 

transmiterea mesajelor cu 

amabilitate; vizionarea 

filmelor educative, 

prezentărilor PPT 

Persoane ofensate 

cu cuvinte 

necenzurate 

Dirigintele clasei; 

Liderul clasei 

7. Studierea Convenţiei pentru 

Protecţia Drepturilor Omului 

şi Libertăţilor Fundamentale şi 

Convenţiei privind Drepturile 

Copilului (Ziua Drepturilor 

Omului este sărbătorită anual 

în jurul lumii pe 10 

decembrie; 20 Noiembrie – 

Ziua Universală a Drepturilor 

Copilului); confecţionarea, 

lucrând în grup, a  unui 

mozaic pentru însuşirea mai 

eficientă a acestor noţiuni 

Drepturi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

Reprezentant 

Administraţia 

publică locală; 

Reprezentant 

Direcţia Generală 

de Învăţământ 

8. Mobilizarea tuturor celor 

implicaţi în procesul 

educaţional: elevi, profesori, 

părinţi în elaborarea revistei, 

nominalizând idei, propuneri, 

etc. 

Crearea revistei 

„Cum soluţionăm 

problema 

violenţei?” 

Consiliul elevilor; 

Liderul clasei; 

Psihologul şcolii 

9. Îmbunătăţirea  abilităţilor de 

comunicare, negociere şi 

aplanare  a conflictelor  

interpersonale la mai  multe 

niveluri (elevi, elevi-părinţi, 

elevi-profesori); 

Conflictul şi arta 

medierii. 

Dimensiuni 

psihologice şi 

sociale 

 

 

 

 

 

Ianuarie 

Coordonatori 

educativi; 

Psihologul şcolii 

10. Crearea expoziţiei de afişe, 

colaje, eseuri, comunicate de 

presă; postere; etc. şi 

prevenirea producerii 

dispoziţiilor afective negative 

Un gând pozitiv, o 

vorbă îngăduitoare, 

o faptă 

cuviincioasă! 

Comitetul 

părintesc; 

Dirigintele clasei; 

Liderul clasei 

11. Prezentarea şi vizualizarea 

materialelor informative 

referitor la subiectul propus, 

pentru a nu nimeri în 

capcanele violenţei de acest 

tip 

Violenţa în mediul 

on-line 

 

 

 

 

Februarie 

Reprezentant 

programul 

„Tineretul în 

acţiune” 

12. Combaterea discriminării şi 

elaborarea de metode pentru 

Discriminarea – 

factor catalizator  al 

Reprezentant 

Centrul de 
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coeziunea grupului şcolar, 

care vor servi culegere de 

norme morale la nivel de 

clasă; întocmirea unei gazete 

de perete cu subiectul propus 

violenţei! Asistenţă Socială 

şi Protecţie a 

Drepturilor 

Copilului; 

Poliţistul de 

sector; 

Dirigintele clasei 

13. Promovarea valorilor general 

umane şi protejarea mediului 

şcolar de factorii violenţei 

Şcoala 

nonviolenţei! 

 

 

Martie 

Directorul şcolii; 

Dirigintele clasei; 

Psihologul şcolii 

14. Educarea copiilor în spiritul 

nonviolenţei şi toleranţei 

Elaborarea 

proiectelor de grup 

“Eu spun NU 

violenţei!” 

Elevii; 

Profesorii; 

Părinţii; 

Dirigintele clasei 

15. Valorificarea relaţiilor elev-

elev; elev-profesor; elev-

părinte; studierea statisticii 

cazurilor de violenţă sub 

diverse forme 

 

Realizarea unei 

dezbateri de grup 

elevi-profesori-

părinţi 

“Barometrul 

violenţei” 

 

 

 

 

 

Aprilie 

Elevii; 

Profesorii; 

Părinţii; 

Dirigintele clasei 

16. Susţinerea şi aplicarea 

legislaţiei în vigoare; definirea 

drepturilor copilului 

Nonviolenţa – drept 

al tuturor copiilor 

lumii! 

Profesorul EDO 

17. Sensibilizarea publică / socială 

prin intermediul surselor de 

informare vizavi de fenomenul 

violenţei 

Realizarea 

interviurilor  

„Violenţa vs 

toleranţa!” cu mass-

media, în unităţile 

de învăţământ şi 

zona adiacentă a 

acestora 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 

Reprezentant 

programul 

„Tineretul în 

acţiune”; 

Coordonatori 

educativi 

18. Adoptarea şi dezvoltarea 

comportamentului echilibrat şi 

conduitei decente 

Marşul anti-violenţă 

,,Să spunem 

împreună NU 

violenţei!” 

Elevii instituţiilor 

de învăţământ  

implicate în 

acţiune; 

Voluntari; 

Reprezentant 

Administraţia 

publică locală; 

etc. 

 

ACTIVITĂŢI CU ECHIPA, MANAGERUL PROIECTULUI ŞI PĂRINŢII 

1. Combaterea violenţei 

domestice şi a aplicării ei în 

mediul social şi şcolar; 

însuşirea abilităţilor şi 

tehnicilor de comunicare în 

relaţia copil-părinte 

Dezbatere în grup 

cu părinţii şi 

profesorii 

„Foloseşte-ţi inima, 

nu palma! 

Dăruieşte căldură 

sufletească” 

Decembrie Administraţia 

instituţiei de 

învăţământ; 

Comitetul 

părintesc 

2. Prezentarea metodelor, 

soluţiilor, reperelor teoretice şi 

Publicarea 

îndrumarului  

Ianuarie – 

februarie 

Administraţia 

instituţiei de 
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practice privind diminuarea 

cazurilor de violenţă 

intitulat “Violenţa 

în mediul şcolar şi 

măsurile luate de 

părinţi pentru 

prevenirea acesteia” 

învăţământ; 

Comitetul 

părintesc; 

Voluntari 

3. Dezvoltarea gândirii pozitive 

spre o rezolvare radicală 

pentru neputinţele din prezent; 

prevenirea izolării 

 

Elaborarea broşurii 

“Ghid pentru 

adolescenţi” 

Martie – 

aprilie 

Administraţia 

instituţiei de 

învăţământ; 

Comitetul 

părintesc; 

Voluntari 

4. Examinarea nivelului de 

realizare a obiectivelor 

propuse prin raport final; 

premierea celor mai activi şi 

ingenioşi participanţi în cadrul 

proiectului 

 

Evaluarea 

proiectului şi 

prezentarea 

rezultatelor 

Mai Administraţia 

instituţiei de 

învăţământ 

 

În urma realizării proiectului educaţional avem posibilitatea de a obţine 

următoarele rezultate:  

 Consolidarea relaţiilor elev-elev, elev-părinte, elev-profesor; 

 Prevenirea / stoparea / corectarea unor abateri comportamentale; 

 Înfiinţarea în cadrul instituţiei a unui centru de consultanţă cu părinţii şi elevii, 

unde să se identifice şi examineze manifestările de violenţă şcolară; 

 Creşterea coeziunii la nivelul claselor de elevi; 

 Popularizarea acţiunilor din proiectul anti-violenţă în mass-media locală; 

 Materializarea rezultatelor proiectului prin realizarea şi editarea broşurilor, 

revistelor şcolare; 

 Diminuarea numărului de elevi marginalizaţi; 

 Identificarea valorilor comune prin lucrul în grup; 

 Ameliorarea climatului şcolar şi a atitudinii elevilor, ce manifestă violenţă, faţă de 

colegi / membrii familiei / colectivul profesoral. 

Nu excludem apariţia unor aspecte negative: 

 Unii elevi încă manifestă rezistenţă relativă la schimbare spre bine; 

 Perceperea incorectă a noţiunii “libertate individuală” şi “democraţie”; 

 Refuzul unor elevi de a fi mediatori într-un conflict; 

 Implicare redusă / neimplicare din partea unor părinţi. 

Propuneri 

 Asigurarea continuităţii proiectului „Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar”; 

 Alocarea mai multor mijloace materiale şi financiare pentru demararea şi 

realizarea proiectelor educative, pe termen îndelungat, cu genericul STOP 

VIOLENŢEI; 

 Monitorizarea şi sprijinirea psihopedagogică a persoanelor supuse violenţei fizice, 

verbale, şcolare, domestice, etc.; 

 Corijarea intensă a abaterilor de conduită civilizată din mediul şcolar, familial, 

social; 

 Definirea noţiunii de comportament “moral”, “imoral”, “amoral”;  

 Colaborarea cadrelor didactice din instituţia de învăţământ cu părinţii, mass-media 

în vederea de a evita vizualizarea de către elevi a emisiunilor necorespunzatoare 
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vârstei şi care cultivă violenţă, deoarece copilul se va manifesta în mediul şcolar 

influenţat de imaginile vizualizate; 

 Organizarea şedinţelor părinteşti în cadrul şcolii pentru a media / anula conflictele 

şcolare ce provoacă violenţa.  

Concluzii 
Şcoala are un rol important în prevenirea violenţei nu numai în mediul şcolar, ci şi în 

situaţia în care sursele agresive se afla în exteriorul şcolii. 

 Uneori colectivele şcolare sunt formate din elevi din mai multe şcoli, iar aceste situaţii 

crează conflicte care progresează în violenţă. De aceea rolul învăţătorului este acela de a 

omogeniza colectivul, de a-i determina pe elevi să-şi respecte colegii şi cadrele didactice, de 

a-i învăţa să trăiască în armonie, de a-i antrena în activităţi de conştientizare a consecinţelor 

violenţei prin furnizarea de informaţii, de a elabora strategii, proiecte de prevenire a violenţei 

şcolare, tinând cont de toţi factorii (temperamentali, sociali, familiali) care pot determina 

comportamentul violent al copilului. Aproape în fiecare şcoală sunt aşa numiţii elevi-

problemă. Identificarea lor şi soluţionarea cazurilor date, ţin de datoria tuturor. Să nu fim 

indiferenţi! 

Activităţile incluse în proiectul sus numit, realizate în acest sens, rezultă scadenţa 

actelor de violenţă, cultivarea spiritului civic. Ele sunt în interdependenţă reciprocă şi implică 

responsabilitate, voinţă şi spirit organizatoric. La realizarea acţiunilor de acest gen pot adera şi 

contribui persoane din exteriorul mediului academic.  

Să înlocuim agresiunea şi violenţa prin toleranţă, căci “Intoleranţa este o formă de 

violenţă şi un obstacol în dezvoltarea unui adevărat spirit democratic” Mahatma Gandhi 

(1869-1948). 

 

Recenzent: dr., conf. univ. Macriţchi N. 

Data prezentării: 15 octombrie 2013                                                               
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ÎNVĂŢAREA-AVENTURĂ (DE TIP EXPEDIŢIONAR) 

 

                                 Nicolai PISCUNOV, 

Catedra de pedagogie şi psihologie 

Alexandra PISCUNOV, 

Colegiul Industrial-Pedagogic, or. Cahul 

 

O aventură este o acţiune îndrăzneaţă şi riscantă cu un final neprevăzut, mai poate fi un 

impuls de moment. Termenul aventură se poate referi şi la o legătura amoroasă întâmplătoare 

şi trecătoare. Uneori poate căpăta o conotaţie negativă desemnând o întreprindere dubioasă ori 

necinstită. Cel mai adesea, termenul este folosit pentru a desemna o activitate cu potenţial 

pericol asupra integrităţii fizice a unei persoane cum ar fi unele sporturi extreme ca 

paraşutismul sau alpinismul. De asemenea, poate desemna orice întreprindere cu un potenţial 

risc, fie el fizic, financiar sau emoţional. Experienţele aventuroase pot produce excitare 

fiziologică şi psihologică, care poate fi interpretată negativ ca fiind teamă sau pozitiv ca 

exaltare. 

Experienţele aventuroase sunt activităţi recreaţionale sau în căutare de senzaţie, ca 

turismul, cursele sau activităţile acvatice de senzaţie, dar pot fi si experienţe cognitive, ca 

lectura romanelor de „aventură” sau cărţi despre exploratori şi pionieri, fiind bine cunoscută 

expresia „aventura cunoaşterii”. 

Conceptul de "aventură" este cu siguranţă un concept literar de origine romantică. Din a 

doua jumătate a secolului al XII-lea, în Franţa începe desemnarea acţiunii din romane cu un 

cuvânt special: Aventure. Iniţial, după cum reiese din povestirile mai vechi, se pare, a fost 

folosit numai în sensul de „ghinion”, astfel încât, uneori (de exemplu, în „Tristan”), capătă 

sensul de "destin nefericit." La Chrétien Troyes şi la alţi romancieri ai generaţiei sale, 

cuvântul a dobândit o semnificaţie specială, ea a ajuns să însemne o serie de teste prin care 

„eroul” trebuie să treacă pentru a avansa la statutul de model de perfecţiune. Aparent, 

etimologic cuvântul derivă de la timpul viitor a verbului latinesc „advenire”. 

Aventura poate fi considerată ca fiind de 4 feluri: 

Aventuri ale corpului. Până la moartea lui ca punct final al acestuia. Se încadrează aici: 

călătoriile, competiţiile sportive de agilitate, forţă... 

Aventuri emoţionale. Experienţa personală, empatia, emoţie colectivă. Experienţe 

romantice sau terifiante, drame, arta circului, umorul, satira sau ca parte a activităţilor 

religioase. 

Aventuri ale minţii. Căutările, analiza şi sinteza informaţiilor. Activităţi ale serviciilor 

de informaţii sau de combatere a criminalităţii, analiză ştiinţifică, educaţie, cercetare. 

Aventuri ale spiritului. Activităţi religioase, filozofice, predicţii, reîncarnare, întrebări 

existenţiale, şamanism, practici spirituale. 

Povestirile despre aventuri sunt printre cele mai vechi şi mai populare creaţii literare ale 

omenirii, exemplele cele mai concludente fiind Epopeea lui Ghilgameş şi Odiseea de Homer. 

De asemenea, călătoriile aventuroase se regăsesc din belşug şi în folclorul românesc, în creaţii 

impresionante ca Tinereţe fără bătrâneţe şi Viaţă fără de moarte sau nenumăratele provocări 

ale lui Făt - Frumos. 

Mitologul Joseph Campbell în lucrarea sa Eroul cu o mie de feţe observă că povestirile 

eroice indiferent de cultură urmează, în general, acelaşi tipar, începând cu „chemarea spre 

aventură”, urmată de o călătorie în necunoscut şi de un eventual triumf. 

Dar nu atât etimologic, cât în aspect al efectului educaţional am vrut să abordăm 

conceptul de învăţare prin aventură. 

Expeditionary Learning Outward Bound (ELOB) este un nume foarte cunoscut în lumea 

educaţiei din SUA, şi nu numai. A devenit un „brand” care se vinde cât se poate de bine. 

Câteva sute de şcoli au intrat în experimentul propus de ELOB, iar reacţiile elevilor, părinţilor 
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şi cadrelor didactice au fost pozitive (www.elob.org). Principiile de design pentru învăţarea de 

tip expediţionar, menţionate în declaraţiile de politici ale organizaţiei sunt:  

 Importanţa autodescoperirii. Învăţarea este un proces care se produce atunci când 

există implicare emoţională, provocare şi sprijin adecvat. Participanţii sunt puşi în situaţia de 

a-şi descoperi propriile abilităţi, valori, talente şi responsabilităţi în sine este achiziţia finală a 

acestui principiu al învăţării specifice Expeditionary Learning Schools (ELS). 

 Valorificarea ideilor creative. Predarea în cadrul ELS încurajează curiozitatea despre 

lumea înconjurătoare prin crearea unor situaţii de învăţare ce oferă teme de reflecţie, timp 

pentru experimentare şi instrumente pentru intrepretarea a ceea ce s-a observat. 

 Responsabilitatea pentru învăţare. Învăţarea este în acelaşi timp un proces individual 

de descoperire şi unul social. Fiecare dintre noi învaţă atât individual, cât şi ca parte integrată 

a unui grup. Activităţile de învăţare din cadrul ELS încurajează participanţii să preia 

responsabilitatea în dirijarea propriei învăţări individuale şi sociale. 

 Empatia şi grija. „Învăţarea este cel mai bine întărită în comunităţile în care ideile 

elevilor şi ale profesorilor sunt respectate şi există încredere reciprocă” (www.elob.org). De 

regulă, se lucrează în grupuri mici aflate sub îndrumarea unui adult; elevii mai mari 

acţionează ca mentori pentru ceilalţi, asigurându-se un climat de siguranţă fizică emoţională. 

 Succesul şi eşecul. Toţi elevii trebuie să aibă succes, iar pentru aceasta este necesar să 

se implice în construirea încrederii în sine şi a capacităţii de a-şi asuma riscuri şi de a face faţă 

unor provocări din ce în ce mai dificile. Eşecurile trebuie valorificate pentru învăţare, 

transformându-le în oportunităţi.  

 Colaborarea şi competiţia. Abordarea integrată a dezvoltării individuale şi a grupului 

face astfel încât elevii să nu fie în mod necesar în competiţie unii cu ceilalţi, ci cu propriile 

limite şi standardele de excelenţă stabilite în program. 

 Diversitatea şi incluziunea. Respectul pentru ceilalţi şi valorificarea diversităţii 

culturale în învăţare sunt repere importante ale culturii ELS. Elevii învaţă să investigheze 

trecutul social şi cultural al fiecăruia ca individ, al grupurilor din care fac parte, precum şi al 

unor zone multiculturale. Grupurile de învăţare sunt diverse şi presupun comunicare şi 

cooperarea între participanţi cu background social diferit. 

 Natura. Programul de învăţare pune accent pe învăţarea în afara sălii de casă. 

Contextele naturale autentice împrospătează spiritul uman, oferă un mediu sănătos de învăţare 

şi reflecţie şi stimulează formarea unor valori şi atitudini de protejare şi conservare a mediului 

natural. 

 Intimitatea şi reflecţia. Atât elevii, cât şi profesorii au nevoie de intimitate şi linişte 

pentru a-şi explora propriile gânduri, pentru a reflecta asupra temelor de învăţare, pentru a 

face conexiuni şi a-şi crea astfel propria arhitectură a învăţării. 

 Serviciile pentru ceilalţi şi compasiunea. Acest principiu promovează o idee 

considerată extrem de valoroasă şi benefică în sistemul de învăţământ american, valorizată ca 

atare şi la nivel social. Este vorba despre activităţile de tip voluntariat, în slujba acelor 

membri ai comunităţii care au nevoie de sprijin. Solidaritatea umană şi întrajutorarea sunt şi 

atitudini esenţiale, a căror fragilitate la nivelul culturii sociale a putut fi observată în ţara 

noastră în urma dezastrelor naturale provocate de inundaţii... 

Expediation Inside Culture nu este un nume atât de cunoscut ca precedentul, dar se 

bazează pe o ideie asemănătoare. Este un proiect european care, atunci când a fost lansat, 

promotorii nu ştiau foarte mult despre ELOB. Aveau însă imaginea nu tocmai îmbucurătoare 

referitor la eşecul şcolii în pregătirea tinerelor generaţii pentru a trăi şi pentru a crea societatea 

contemporană, aşa cum rezultă din numeroase studii şi rapoarte. Pornind de aici, ar fi bine să  

iniţiem un proiect care să le ofere tinerilor oportunitatea de a experimenta un nou mod de a 

înţelege lumea şi de a învăţa. Principalele coordonate  ale acestei concepţii, care în Polonia s-a  

obiectivat printr-o organizaţie non-profit ce a preluat numele proiectului, sunt: 

 Învăţarea nonformală în contextele reale: 

http://www.elob.org/
http://www.elob.org/
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  învăţarea să poată  lua forma unor campusuri/expediţii realizate în zone geografice şi 

istorice bogate, relativ departe de marile oraşe, dar aproape de comunităţi umane; predarea să  

fie înlocuită cu formarea, mentoratul, facilitarea şi „antrenarea” (coaching). 

 Explorarea mediului natural şi aventura: crearea condiţiilor de a explora şi cunoaşte 

un mediu natural spectaculos, de a reflecta asupra rolului elementelor de mediu în viaţa 

oamenilor în trecut şi prezent; experimentarea aventurii, prin participarea în echipă la 

provocări fizice: excursii, turism… 

 Comunicarea şi comunitate interculturală:  crearea unei comunităţi de învăţare pe 

durata expediţiei propriu-zise, pregătită cu atenţie în avans (virtual) şi menţinută ulterior prin 

mijloace electronice; selectarea locului pentru expediţie la intersecţia culturii etnice, în zone 

cu un trecut bogat şi cu oameni aprţinând unor grupuri socioculturale diverse.  

 Investigarea şi reflecţia: scopul care coagulează activitatea expediţiei este de a cerceta 

comuntăţile locale din apropierea campusului (istorie, tradiţii, viaţă cotidiană, artă şi 

arhitectură, educaţie şi şcoală, relaţii interetnice şi interreligioase etc.) Reflecţia se produce 

din perspectiva marilor provocări ale societăţii contemporane: integrare europeană, 

globarizare, poluare, democraţie, toleranţă etc. 

 „Lecţiile trecutului”: punerea elevilor în situaţia de a descoperi oameni şi locuri care 

vorbesc despre fapte din trecut şi din care trebuie să învăţăm: reprimări şi crime, discriminări 

şi marginalizări, dar şi realizări exemplare, modele de convieţuire, personaje de succes etc. 

 Centrarea tematică: este dată, aşa cum arătăm, de cercetarea zonei, ce oferă şi 

pretextul, dar şi contextul unei învăţări autentice, care ţine seama de interesele şi experienţa 

anterioară a elevilor (prin angrenarea lor în diverse grupuri de lucru), de coparticiparea 

acestora la proiectarea experienţelor de învăţare la nivelul ideilor şi al modalităţilor de 

exprimare a acestora. 

 Orientarea pe valori şi atitudini: democraţia şi interculturalitatea sunt valorile-cadru 

care au configurat concepţia pedagogică a acestui proiect. Sunt elemente despre care se 

discută permanent, dar pe care realitatea vieţii cotidiene le înfăţişează deseori în mod diferit 

decât manualele academice. Respectul faţă de ceilalţi, sensul apartenţei la o comunitate şi 

cetăţenia responsabilă se formează prin exerciţiu în situaţii concrete. 

 Învăţarea de la colegi (peer learning): Aşa cum spunea Léon Bloy, nu se ştie 

niciodată cine dă şi cine primeşte. Fiecare depozitează experienţe, idei şi sentimente ce merită 

impărtăşite şi care pot constitui fundamentul unei învăţări „unii de la ceilalţi”. Pe parcursul 

anilor , noi, coordonatorii, am învăţat o mulţime de lucruri de la generaţiile de elevi şi studenţi 

care au participat la expediţiile noastre culturale. 

 

Referinţe: 

1. Ciolan, L. Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. 

Collegium, Editura Polirom, Bucureşti, 2008 (223-227) 

2. Sălăvăstru, D. Psihologia educaţiei. Collegium, Editura Polirom, Bucureşti, 2004 

3. ro.wikipedia.org/wiki/Aventur 

 

Recenzent: lector superior Dănilî L. 

Data prezentării: 15 octombrie 2013                                                               
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ŞTIINŢE JURIDICE 
 

PREVENIREA FENOMENULUI CORUPŢIEI  

PRIN EDUCAŢIE CIVICĂ ŞI JURIDICĂ 

 

 Igor ŞEVCENCO, 

Catedra de drept 

 

Honesty, fairness, morality official, of any employee in the exercise of their duties are 

sine qua non not only for prestige, its authority or institution, state organ, body, unit or 

society within which it operates, but very existence, balance and strength of organized 

society. 

Corruption , which in general terms means deviation from morality, duty, venality, 

weaken, dynamiting and can even destroy yourself existence of organized society, the state. 

Preventing and combating corruption as a whole, not just goals, they are more than that, a 

necessity, the first order of human society.  

Demanding or receiving by an officer or other employee, money, goods or other 

benefits not due to him, or accepting the promise of such benefits or not rejecting it, in order 

to meet, do not perform or delay performance of a act concerning the duties, or to do an act 

contrary to these duties , are some of the worst corruption. 

 

În prezent, corupţia continuă să pericliteze valorile şi stabilitatea politică, economică şi 

socială în ţară.  

Complexitatea şi aria tot mai largă a corupţiei plasează această problemă în topul 

problemelor imperioase ale Moldovei.  

Omul, fiinţă socială, prin esenţa şi definiţia sa nu trăieşte izolat, singur, ci într-o 

permanentă şi neînlăturat convieţuire cu semenii săi, de acţiune comună pentru existenţa, 

pentru supravieţuirea şi evoluţia lui, pentru ameliorarea mediului natural şi perfecţionarea 

celui social. El este purtătorul personalităţii, iar aceasta se relevă ca o însuşire pe care tinde s-

o dobândească, s-o exprime într-o modalitate cât mai deplină. 

La rândul ei, societatea îşi are asigurată şi poate realiza dezvoltarea sa complexă numai 

prin valorificarea deplină a aptitudinilor membrilor săi, a personalităţii acestora. Societatea 

este pentru fiecare individ, pentru fiecare membru al său, cadrul care asigura existenţa şi 

dezvoltarea acestuia, prin aceea că fiecare are un statut al său în care se însumează totalitatea 

drepturilor şi obligaţiilor pe care societatea le acordă sau le pretinde de la fiecare[1].  

În cadrul vieţii de relaţie, a vieţii sociale, conduita (acţiunea) fiecăruia este apreciată, 

evaluată de ceilalţi membrii ai societăţii şi considerată „convenabilă” ori „neconvenabilă”, 

pentru ei sau grupul social construit după cum ea se armonizează sau vine în conflict cu 

acestea[2]. 

Corupţia face indiscutabil parte dintre acele acţiuni ale omului care sunt neconvenabile 

pentru societate, pentru ceilalţi membrii ai acesteia. 

Ea este un fenomen social fiindcă este condiţionată în apariţia şi existenţa ei, de viaţa de 

relaţie, de viaţa socială şi de normele de conduită statornicite în cadrul societăţii. 

Forţele naturale care au trezit şi sădit în om imperativul sociabilităţii, au avut darul şi 

puterea de a inspira şi determina acestuia spiritul de ordine făcându-l să înţeleagă că în cadrul 

grupului social, interesele şi acţiunile fiecăruia trebuie să se armonizeze cu acelea ale 

celorlalţi, că acţiunilor neconvenabile trebuie să le răspundă reacţii convenabile, că existenţa 

comună, convieţuirea oamenilor în societate nu este posibilă fără ordonare căreia trebuie să i 

se conformeze fiecare în parte şi toţi laolaltă[3].  

Corupţia este un fenomen social prin condiţiile de existenţă şi totodată unul antisocial 

prin consecinţele sale. 
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Odată cu incriminarea ei, corupţia a devenit şi un fenomen juridic. 

Ca urmare a incriminării sale, corupţia trece limitele  faptului exclusiv social devenind 

şi un fapt juridic, generator de consecinţe juridice, de răspundere penală. 

Corupţia este un fenomen juridic, fapt pentru care ea este şi rămâne un fenomen social, 

ea având loc în societate şi producând urmări periculoase, dăunătoare pentru aceasta. Dacă nu 

ar exista corupţia în realitatea socială, nu ar produce urmări antisociale periculoase, ea nu ar fi 

incriminată, nu ar fi devenit fapt juridic. 

Aşadar, corupţia devine un fapt juridic, reglementat prin norme de drept penal, fiindcă 

în prealabil ea este un fapt social, o realitate socială care nu poate fi şi nici nu trebuie ignorată 

şi care creează urmări periculoase pentru ordinea socială.   

În accepţiunea generală  corupţia este o manifestare, o abatere de la moralitate, de la 

datorie, care exprimă o gravă degradare, descompunere morală, venalitate[4]. 

Corupţia, ca fenomen social, a atras atenţia spre studiul ei, încă din antichitate.  

Conform Dicţionarului limbii române cuvântul “corupţie” derivă din latinescul 

“coruptio-onis” şi înseamnă stare de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie[5]. În 

materia dreptului penal, termenul caracterizează o anumită comportare a persoanei cu funcţie 

de răspundere care îşi comercializează, îşi vinde atributele funcţiei şi încrederea acordată de 

societate, primind în schimb bani ori alte foloase. Reprezintă un pericol social pentru societate 

prin vătămarea sau punerea în pericol a desfăşurării activităţii statului şi a tuturor sectoarelor 

vieţii sociale[6]. 

Ea a existat din cele mai vechi timpuri, din antichitate însoţind nefast societatea umană, 

organizată statal de la începuturile ei, de-a lungul existenţei şi evoluţiei milenare a acesteia, 

până în zilele noastre. 

Istoric – dela începutul moral şi apoi juridic – s-a reacţionat firesc împotriva corupţiei. 

Protecţia juridică împotriva corupţiei s-a impus nu numai datorită sentimentului firesc 

de ostilitate, ci mai ales din nevoia pe care societatea organizată şi-o datorează şi o datorează 

membrilor săi, de apărare împotriva descompunerii morale grave, a degradării, a venalităţii 

celor investiţi cu exerciţiul puterii sau al unei funcţiuni.  

Despre corupţie, la evreii antici, aminteşte Vechiul Testament – Cartea regilor cap. 8-3, 

când referindu-se la fiii lui Samuel, desemnaţi de el judecători, afirma că: „Fiii lui nu umblau 

pe căile sale, ci se abăteau la lăcomie, luau daruri si judecau strâmb”[7]. 

În legislaţiile antice, cele mai vechi cunoscute, corupţia a fost aspru pedepsită, în special 

atunci când era săvârşită de judecător. 

Frecvenţa îngrijorătoare a mitei în Grecia antică l-a determinat pe Platon să propună 

pedeapsa cu moartea pentru funcţionarii care primeau daruri pentru a-şi face datoria[8]. El 

spunea: "Nu trebuie să primeşti daruri nici pentru lucrurile bune, nici pentru lucrurile cele 

rele". 

Erau aspru pedepsiţi magistraţii care judecau strâmb în schimbul banilor primiţi. De la 

Herodot aflăm că regele persan Cambyse II (Cambyses II 530 - 522 î.e.n. din dinastia 

Ahemenizilor, fiul lui Cirus II) a poruncit uciderea  unui judecător vinovat de corupţie, regele 

tapisându-şi scaunul cu pielea acestuia. Darius, tot un rege persan, condamna la moarte, prin 

crucificare, toţi  judecătorii corupţi. Cicero, mare gânditor al antichităţii considera că 

magistratul care se lasă corupt săvârşeşte o crimă dintre cele mai grave. 

Legile mozaice dispuneau pedepsirea prin biciuire a judecătorilor corupţi, iar legile 

indiene îi pedepseau pe judecătorii în drept penal vinovaţi de corupţie cu confiscarea 

bunurilor. La Roma: "simplul soldat primeşte o soldă dar  nu şi ofiţerul; meşteşugarul şi 

scribul sunt plătiţi, dar nu şi administratorul afacerilor şi avocatul; în sfârşit şi mai ales, 

adunarea municipală şi magistraţii acordă în mod gratuit serviciile lor"[9]. Din acest text 

deducem că nu era permis să se accepte compensaţii pentru îndeplinirea unora din cele mai 

importante îndatoriri civice. În timp fenomenul corupţiei a luat amploare, permiţându-se 

magistraţilor să primească daruri, fără însă să depăşească o anumită sumă în cursul unui an. În 

Rusia, pe vremea ţarilor, se practica mituirea funcţionarilor, inclusiv la nivelul demnitarilor de 
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stat. S-a întipărit în istorie celebrul răspuns al unui înalt demnitar atunci când pentru aprobare 

i s-au oferit 3000 de ruble, spunându-i-se cu tot respectul că nu va afla nimeni. Răspunsul a 

fost: "dă-mi 5000 şi spune-i cui vrei". Un alt exemplu în istorie este omul politic de la 

începutul secolului trecut, prinţul Talleyrand, care a strâns o avere considerabilă din 

"atenţiile" primite drept mită pentru diverse servicii făcute celor care apelau la el [10].  

O lege votată în anul 204 î.e.n. - Lex Cincia de Donis et Muneribus - interzicea 

avocaţilor să primească un folos legitim de pe urma talentului lor şi reglementa o acţiune în 

restituire. Măsura amintită a fost reactualizată de mai multe ori şi extinsă în epoca imperială 

de către Augustus, Claudius şi Nero, vizând orice dar făcut magistraţilor, indiferent de cauza 

care l-a determinat. 

Verres spunea amicilor săi că a împărţit în trei banii pe care i-a adus din Sicilia, partea 

cea mai mare spre a-şi mitui judecătorii, alta pentru a-şi plăti avocaţii, iar cu a treia se 

mulţumea el [11]. 

Confruntată cu răspândirea alarmantă a a corupţiei, Roma antică a luat măsuri de 

reprimare a corupţiei sub Republică prin legile: CALPURNIA (149 î.e.n.), ACILIA (123 

î.e.n.), SERVILIA (110 î.e.n.), CORNELIA (81 î.e.n.) şi IULIA repetundarum (59 î.e.n.) [12]. 

Modificarea de-a lungul timpului, a tradiţiilor, a condiţiilor istorice şi geografice 

influenţate de factori de natură socială, au transformat percepţia opiniei publice referitoare la 

fenomen, sensibilizând-o în evaluarea gravităţii acestor fapte şi în incriminarea lor. 

Criza social-economică, concurenţa neloială, slăbirea autorităţii statului, degradarea 

nivelului de trai pentru majoritate, neadaptarea legislaţiei la condiţiile economice şi sociale, 

ceea ce face ca starea de fapt să meargă cu mult înaintea stării de drept precum şi dorinţa 

individului de a se îmbogăţi rapid şi prin orice mijloace, în condiţiile în care lipsurile 

generează specula iar prohibiţiile de tot felul influenţează consumul, conturează în principal, 

tabloul cauzelor concrete care generează acest fenomen antisocial. 

În literatura de specialitate, V. Dobrinoiu [13], preluând o teză exprimată în raportul la 

cea de-a V-a Conferinţă internaţională anticorupţie, prezentat la Amsterdam la 9 martie 1992, 

de către John A. Gardiner, achiesează la modul de clasificare a corupţiei în percepţia opiniei 

publice, în corupţie neagră, care se realizează atunci când actul ilicit este condamnat de 

întreaga societate şi de elitele acesteia, urmărindu-se pedepsirea ei; corupţie cenuşie, care se 

realizează atunci când numai unii membri ai societăţii şi îndeosebi elitele urmăresc pedepsirea 

actului ilicit şi o corupţie albă, când nici opinia publică, nici elitele nu sprijină pedepsirea ei, 

găsind-o tolerabilă. 

Încercând o sistematizare a cauzelor care determină şi a condiţiilor care favorizează încă 

săvârşirea unor infracţiuni contra activităţii organizaţiilor de stat şi obşteşti, şi în particular a 

celor ce constituie obiectul cercetării noastre, se pot distinge: cauze de natură economico-

socială şi cauze de natură educativă şi psihologică [14]. 

Realităţile economico-sociale - repartizarea inegală a produsului social, deosebirile 

dintre munca fizică şi cea intelectuală, între munca calificată şi cea necalificată, între 

condiţiile de trai de la sat şi cele de la oraş - sunt susceptibile să creeze un climat favorabil 

apariţiei de manifestări antisociale, constând şi în fapte de corupţie a funcţionarilor [15]. 

Cauzele şi condiţiile morale, educative şi psihologice ocupă un rol însemnat în determinarea 

şi favorizarea faptelor de corupţie. Rămăşiţe ale educaţiei şi deprinderilor burgheze - cum ar fi 

individualismul, cupiditatea, egoismul, carierismul, abuzul, tendinţele de acaparare, 

parazitismul - continuă să fie prezente atât în conştiinţa unor cetăţeni, cât şi în conştiinţa unor 

funcţionari. 

Dacă la început, oferirea ori primirea de foloase de către funcţionari ţine de curtoazie şi 

eventual leza normele moralei, Codul penal francez din 1810, de pe timpul lui Napoleon, a 

prevăzut sancţiuni grave pentru infracţiunile de corupţie atât referitor la îndeplinirea unor 

îndatoriri de serviciu de către funcţionari cât şi pentru efectuarea unor acte contrare 

atribuţiilor de serviciu. Această poziţie a societăţilor statelor în dezvoltarea lor istorică a fost 

preluată în majoritatea legislaţiilor statelor europene. 
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Este cunoscut faptul că, pentru a asigura un proces anticorupţional eficient, statul are 

nevoie de promovarea şi consolidarea capacităţilor în diferite domenii, inclusiv:  

- cadru legislativ eficient şi adecvat;  

- cadru instituţional eficient;  

- societate civilă proactivă şi cooperantă;  

- colaborare eficientă la nivel naţional, regional şi internaţional. 

Este confirmat faptul că, doar prin metode penal-restrictive, fenomenul corupţiei nu 

poate fi stăvilit. Un aspect extrem de important la acest capitol care, fiind eficient utilizat, 

poate influenţa răspîndirea acestui viciu social, este prevenirea infracţiunilor de corupţie. De 

altfel, măsurile preventive sînt focusate nu asupra manifestărilor exteriorizate ale corupţiei, ci 

asupra cauzelor generatoare, motiv pentru care şi sînt lipsite de deficienţele specifice 

„metodelor de luptă", cum ar fi, de exemplu, repulsia socială. Astfel, activitatea de prevenire 

este determinată nu numai de sporirea grijii publice pentru creşterea în număr a infracţiunilor 

de corupţie, ci, în special, de efectul limitat al măsurilor penal-restrictive în combaterea 

corupţiei.  

În general, activitatea de prevenire a corupţiei, prin finalităţile sale, este un mijloc de 

reglementare a raporturilor sociale, în scopul eliminării oportunităţilor corupţiei atît prin 

interacţiunea unor măsuri economico-sociale, educaţional-pedagogice, organizaţional-

instituţionale şi de drept, cît şi prin îmbinarea diferitor nivele preventive.  

Obiectivul strategic al activităţii de prevenire a corupţiei este diminuarea nivelului 

corupţiei prin trasarea, implementarea şi monitorizarea unor acţiuni preventive.  

Efectul scontat va fi atins prin eficientizarea sistemului instituţional, asigurarea 

responsabilităţii şi transparenţei autorităţilor publice, diminuarea efectelor corupţiei asupra 

sectorului privat, facilitarea cooperării organelor de drept cu societatea civilă etc.  

Implementarea politicii de transparenţă maximală în activitatea autorităţilor publice a 

fost asigurată prin publicarea proiectelor de acte normative în mass-media şi pe site-urile 

oficiale ale autorităţilor publice, dezbaterile publice organizate de către instituţiile de stat şi 

organizaţiile nonguvernamentale vis-a-vis de problema contracarării corupţiei.  

O măsură eficientă de prevenire a corupţiei este implementarea practicii ghişeelor unice 

în administraţia publică. Principalele probleme soluţionate constau în micşorarea timpului 

necesar pentru a obţine o autorizaţie, micşorarea costurilor procedurilor, eliminarea 

contactului direct dintre solicitant şi autoritatea care trebuie să aprobe eliberarea acesteia, ceea 

ce diminuează riscurile de corupţie la această etapă.  

Un obiectiv specific al prevenirii corupţiei în sectorul privat îl constituie asigurarea unor 

condiţii de afaceri şi investiţii echitabile, bazate pe libera concurenţă. 

Un factor care favorizează corupţia este înaltul nivel de acceptabilitate socială a 

comportamentului corupţional. Anume reieşind din acest lucru, precum şi din priorităţile 

activităţii de prevenire a corupţiei în clasamentul obiectivelor Strategiei naţionale 

anticorupţie, au fost lansate campanii de sensibilizare şi formare anticorupţională a opiniei 

publice.  

Pentru promovarea elementelor de prevenire a corupţiei şi realizării educaţiei juridice, 

Ministerul Educaţiei a introdus în Planul - cadru al învăţămîntului preuniversitar disciplinele 

opţionale "Educaţie pentru lege" şi "Educaţia civică", iar la treapta liceală se studiază 

disciplina "Noi şi legea".  

Programele cursurilor respective prevăd teme ce ţin de legislaţia Republicii Moldova, 

inclusiv privind combaterea criminalităţii, corupţiei şi protecţionismului.  

Reuşitele acestor activităţi au fost determinate şi de parteneriatul în sectorul 

nonguvernamental (organizaţia nonguvernamentală Transparency Internaţional-Moldova, 

organizaţia nonguvernamentală „Studentus Incoruptus", Asociaţia Avocaţilor Americani).  

În activitatea de educaţie anticorupţională au fost puse în valoare şi mijloacele mass-

media, prin participarea la emisiuni TV-radio, montarea şi lansarea unor filme.[16] 
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Este cert că şi reglementările de drept şi studiile realizate sînt orientate să eficientizeze 

prevenirea şi combaterea corupţiei atît prin perfecţionarea cadrului legislativ, prin 

contracararea şi sancţionarea faptelor săvîrşite, cît şi prin eliminarea cauzelor şi condiţiilor de 

natură să genereze şi să favorizeze corupţia, promovarea transparenţei şi responsabilităţii, 

ridicarea rolului societăţii civile, organizaţiilor neguvernamentale şi mijloacelor mass-media 

şi, activizarea continuă a educaţiei civice a cetăţenilor, în primul rînd a tineretului. 

Actualitatea celor consemnate derivă şi din Strategia naţională de prevenire şi 

combatere a corupţiei, din Programul de stat de combatere a criminalităţii şi corupţiei pentru 

anii 2003-2005 - acte potrivit cărora, de rînd cu alte măsuri şi activităţi, se prevede elaborarea 

şi implementarea unor cursuri de instruire a cetăţenilor şi, îndeosebi a tineretului studios. 

Oportunităţile ce determină necesitatea unor asemenea cursuri sînt diverse, printre care 

evidenţiem: 

- familiarizarea cu reglementările normative anticorupţionale; 

- conştientizarea pericolelor corupţiei atît pentru societate, cît şi în raport cu drepturile, 

libertăţile şi interesele legitime ale fiecărui cetăţean; 

- cultivarea intoleranţei faţă de comportamentele corupţionale; 

- perceperea corectă a faptelor de corupţie, reacţionarea adecvată, încurajarea la 

cooperarea cu autorităţile; 

- educarea unei poziţii civice active contra corupţiei la fiecare cetăţean în parte şi 

societăţii civile în ansamblu; formarea şi dezvoltarea culturii anticorupţionale. 

Aşadar, în contextul celor menţionate, V. Cuşnir propune o programă-model care 

include temele şi subiectele principale privind studierea fenomenului corupţiei (curs, care în 

literatura de specialitate este numit „Coruptologie").[17] 

Programă - model  

privind studierea fenomenului corupţiei în instituţiile de învăţămînt 
  

Tenia şi subiectele principiile 

Forma de studiu şi numărul de 

ore 

prelegeri disput seminar 

Tema 1. Noţiuni generale cu privire la corupţie.  

1.1.  Conceptul corupţiei.  

- Corupţia ca fenomen social.  

- Complexitatea corupţiei.  

1.2  Istoricul şi evoluţia fenomenului de corupţie.  

- Statul, dreptul - crimă, corupţie.  

- Religia si corupţia.  

1.3. Pericoluozitatea şi consecinţele corupţiei.  

- Pericolul social.  

- Impactul economic.  

- Efectele negative.  

1.4. Factorii (cauzele şi condiţiile) corupţiei.  

- Factori economici.  

- Factori instituţionali. 

- Factori politici. 

- Factori social-culturali.  

- Factori normativi. 

2 ore 2 ore 

  

Tema 2. Formele de manifestare a corupţiei.  

2.1. Perceperea corupţiei de către opinia publică.  

2.2. Gradul de toleranţă a corupţiei.  

2.3. Corupţia în sectorul public şi privat.  

2 ore 2 ore 
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2.4. Corupţia politică.  

2.5. Fapte de corupţie:  

- abateri disciplinare; 

- delicte şi contravenţii;  

- infracţiuni;  

- delimitarea actului de corupţie (mituire) de semnele de 

atenţie, de recunoştinţă (mulţumire).  

2.6. Fenomene înrudite cu corupţia:  

- protecţionismul;  

- cumătrismul (nepotismul). 

Tema 3. Cadrul legislativ al Republicii Moldova referitor la 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei.  

3.1 Legea R.M. cu privire la combaterea corupţiei şi 

protecţionismului. 

3.2 Legislaţia penală a Republicii Moldova privind 

infracţiunile de corupţie.  

3.3. Legislaţia contravenţională şi civilă cu privire la 

delictele de corupţie.  

3.4. Alte acte normative ale R.Moldova cu efect 

anticorupţional. 

  

2 ore 

    

2 ore 

Tema 4. Acte şi organizaţii internaţionale privind prevenirea 

şi combaterea corupţiei.  

4.1. Principiile directoare de prevenire şi combatere a 

corupţiei.  

4.2. Convenţia O.N.U. contra corupţiei.  

4.3. Convenţia penală cu privire la corupţie.  

4.4. Convenţia civilă cu privire la corupţie.  

4.5. Organizaţiile  internaţionale  în  prevenirea  şi  

combaterea corupţiei.  

4.6. Programe internaţionale de prevenire şi combatere a 

corupţiei cu participarea R.M. 

2 ore 2 ore 

  

Tema 5. Organe şi autorităţi cu atribuţii în prevenirea şi 

combaterea corupţiei. 

5.1 Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi 

Corupţiei.  

5.2 Ministerul Afacerilor Interne (Poliţia).  

5.3 Serviciul de Informaţii şi Securitate.  

5.4. Procuratura.  

5.5. Consiliul Coordonator în problemele combaterii 

criminalităţii şi corupţiei.  

5.6. Alte organe şi autorităţi cu atribuţii în domeniul 

prevenirii şi combaterii corupţiei. 

2 ore   2 ore 

Tema 6. Strategii şi programe de prevenire şi combatere a 

corupţiei.  

6.1. Studii, analize şi diagnoze privind răspândirea şi 

efectele corupţiei. 

6.2. Politica anticorupţională a statului R.Moldova.  

- Programul de stat de prevenire şi combatere a 

criminalităţii şi corupţiei.  

- Strategia naţională de prevenire şi combatere a 

2 ore 2 ore   



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. IX, 2013 

 

62 

 

corupţiei.  

- Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei de 

prevenire şi combatere a corupţiei.  

6.2. Monitorizarea politicii anticorupţionale. 

Tema 7. Locul şi rolul societăţii civile în prevenirea şi 

combaterea corupţiei.  

7.1. Necesitatea ocrotirii drepturilor şi libertăţilor 

omului contra efectelor negative ale corupţiei  

7.2. Transparenţa şi publicitatea - factori esenţiali în 

politica anticorupţională.  

7.3. Mijloacele mass-media în promovarea unei opinii 

publice anticorupţionale.  

7.4. Importanţa poziţiei civice a fiecărui cetăţean al 

Republicii Moldova în prevenirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie. 

2 ore 2 ore 2 ore 

Total 14 ore 10 ore 6 ore 

  

Notă : Programul este elaborat pentru instituţiile superioare de învaţămînt şi medii de 

specialitate; pentru instituţiile de cultură generală este necesară o variantă modificată, mai 

redusă. 

 

Un rezultat pozitiv poate fi atins numai atunci când oamenii vor avea informaţie 

transparentă despre corupţie prin mijloace de informare în masă, televiziune, ziare, reviste şi 

programe educaţionale cu caracter public. Societatea civilă trebuie să primească răspunsuri 

simple la întrebările de tipul: obţin companiile private profit de pe urma mituirii persoanelor 

cu funcţii de răspundere? Salariul mic sau alt venit legal constituie stimulente pentru creşterea 

fenomenului corupţiei? Noi vom încerca să răspundem la aceste întrebări pentru a demonstra 

care este impactul real al mituirii în societatea modernă. 

Obţin companiile private profit de pe urma mituirii persoanelor cu funcţii de 

răspundere? 

Sa luăm un exemplu simplu, există o persoană cu funcţii de răspundere, pe de o parte, şi 

companiile care doresc să obţină cel mai mare profit posibil, pe de alta. Odată ce o persoană 

cu funcţii de răspundere primeşte o ofertă de mită sau, utilizând poziţia sa, cere mită, 

antreprenorii privaţi care doresc să-şi extindă activităţile nu sunt în situaţia de a alege. Mita 

este transmisă, însă data viitoare, agentul de stat va cere o mită mai mare, astfel punând în 

situaţie dificilă companiile care deja au mai transmis mită sau care nu deţin "experienţă" în 

domeniu. Odată ce mita devine o deprindere şi cerinţele devin tot mai greu de suportat, unii 

din antreprenori vor trebui să renunţe la activitatea lor sau la profitul pe care îl obţin. Pe de 

altă parte, sumele care sunt dirijate spre mită nu pot fi nicidecum folosite pentru investiţii sau 

salarii mai mari. Efectele sunt evident negative pentru partea profitabilă a economiei, care în 

prezent înregistrează succese mici în ţările din fostul regim sovietic. De asemenea, aceasta 

constituie o lovitură directă în fondurile publice, care scad pe măsură ce sectorul privat 

încetează să mai funcţioneze. Pentru a aplica transparenţa şi publicitatea asupra acestor 

influenţe negative din societate este recomandabilă cu titlu de prioritate, implementarea 

programelor educaţionale şi transparenţa mijloacelor de informare în masă. Aceste activităţi 

vor avea sorţi de izbândă când vor avea un climat legislativ statornic şi deci, vor realiza în 

practică scopul regulii legale. Iniţiativa Guvernului Local şi Iniţiativa pentru Reforma 

Serviciului Public (IGL) (afiliată la Institutul Societatea Deschisă) a iniţiat "proiectul 

internaţional de taxare", care e prevăzut pentru acordarea unei baze importante pentru acţiuni 

de viitor în domeniul taxării şi finanţelor. Taxarea şi mita sunt foarte strâns legate - prima 
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implică plata la stat; a doua presupune plăţile ilicite pentru angajaţii statului. Pentru a lupta cu 

corupţia sistemul de taxare trebuie să fie corect, bine construit şi bineînţeles că, şi taxele 

trebuie să fie colectate corect. 

Salariul mic sau alt venit legal constituie cauza creşterii nivelului corupţiei? 

Persoanele oficiale înzestrate cu anumite împuterniciri şi responsabilităţi, de la bun 

început sunt oameni care doresc să-şi îndeplinească obligaţiunile lor zilnice. Salariul ca venit 

legal reprezintă modul de retribuire a acestei categorii din societate, bazat pe echitate şi 

egalitate. El poate fi un mijloc eficient pentru a balansa puterile într-un stat, dar, dacă este 

utilizat fără prudenţă, consecinţe negative pot interveni, inclusiv predispoziţia persoanelor 

oficiale la mită. În datele reale din 1988 până în 1995 sărăcia a crescut în Comunitatea 

Statelor Independente (Ucraina, Belorusia, Rusia) de la 2% la 52% şi în Asia Centrală de la 

15% la 66%. Cifrele vorbesc de la sine. Nici un fel de comentarii adiţionale nu se cer pentru a 

descrie dificultatea situaţiei. Pe măsură ce nivelul sărăciei devine tot mai acut, creşterea 

corupţiei este tot mai mare.  

Utilizarea sistemelor adecvate de angajare şi retribuire a persoanelor oficiale, Statele 

Baltice au reuşit să realizeze în practică o reformă importantă a sistemului judiciar şi 

administrativ, utilizând principiul "stabilirii şi menţinerii sistemelor de angajare 

guvernamentală a persoanelor oficiale din justiţie şi organele securităţii care denotă 

sinceritate, echitate şi eficienţă şi promovarea angajării persoanelor individuale de cel 

mai înalt nivel al competenţei şi al cinstei". Textul de mai sus conţine două componente 

importante: asigurarea persoanelor oficiale cu venituri legale corespunzătore şi angajarea 

numai a celor mai competente persoane. 

Practicile eficiente includ sistemele bazate pe: 

- compensări echitabile şi suficiente pentru a menţine un nivel de viaţă decent fără a se 

implica în acte de corupţie; 

- dezvoltarea sistemului de angajare în bază de merite şi promovare după standarde 

obiective; 

- asigurarea unei pensii demne fără a recurge la acte de corupţie; 

- verificarea minuţioasă a tuturor angajaţilor pentru posturi şi funcţii de răspundere; 

- folosirea termenelor de încercare după angajarea primară 

-  integrarea principiilor drepturilor omului cu utilizarea măsurilor efective de prevenire 

şi depistare a corupţiei. 

Sistemul ar putea funcţiona eficient, iar corupţia ar putea fi eliminată dacă Guvernul ar 

asigura pentru persoanele oficiale salarii corespunzătoare, care ar trebui să fie de două-trei ori 

mai mari decât salariile din sectorul privat, pentru aceleaşi condiţii de lucru.[18]  
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ÎNCETAREA  ACTIVITĂŢII NOTARULUI. CONFLICTE ŞI DISPUTE 

 

Magda ŞAVGA,  

    Catedra de drept 

 

The main task of the state, made by the Ministry of Justice, is to provide society with the 

assistance of qualified notary to request. 

This task involves the need to establish clear rules regarding public access to such 

assistance. There is no detailed regulation of this area, depending on the basis of the 

termination, which generates more litigation. 

Also, when leaving the notary, the situation is not excluded that some procedures are 

not finished, and will be continued by another notary. Legislation does not contain any 

provision, which would have established a procedure for transmitting this to another notary 

procedures. 

 

Sarcina de bază a statului, realizată prin intermediul Ministerului Justiţiei, constă în 

asigurarea societăţii cu asistenţa notarială calificată, la solicitare.  

Îndeplinirea acestei sarcini, presupune necesitatea stabilirii unor norme clare vizând 

accesul publicului la această asistenţă. Drept urmare, art. 27 alin. (4) din Legea cu privire la 

notariat stabileşte expres că notarul trebuie să activeze cel puţin 5 zile pe săptămână, conform 

programului şi nu mai puţin de 5 ore pe zi. 

Totodată este stabilită obligaţia notarului de a informa Ministerul Justiţiei despre 

absenţa de la birou mai mult de 7 zile lucrătoare consecutive. [1] 

Prevederile sus enumerate creează careva probleme în viziunea Ministerului Justiţiei, şi 

anume:  - deşi scopul normei presupune informarea prealabilă, de regulă informaţia vine când 

notarul deja absentează sau după ce notarul revine în activitate. Ca urmare Ministerul nu este 

în stare să reacţioneze prompt la aceste situaţii; - termenul de 7 zile lucrătoare consecutive 

fără informarea Ministerului Justiţiei este unul foarte mare; - legislaţia nu stabileşte termenul 

maxim de absenţă admisibil pe parcursul unui an calendaristic sau unei alte perioade, fapt ce 

poate duce la o absenţă foarte îndelungată; - nu sînt descrise competenţele Ministerului pentru 

această perioadă de timp. 

Normele generale privind încetarea activităţii notarului sânt prevăzute în art. 16 din 

Legea cu privire la notariat. Astfel, activitatea notarului încetează în cazul:  

- depunerii cererii. În sensul dat, pentru încetarea activităţii notariale, solicitantul va 

depune o cerere de la propriul nume.  

- necorespunderii condiţiilor prevăzute la art. 9 din Legea cu privire la notariat nr. 

1453-XV din 08.11.2002, şi anume: nu este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliu pe 

teritoriul ei; nu are capacitate deplină de exerciţiu; nu este licenţiat în drept; nu a efectuat 

stagiul de 1 an la notar şi a promovat concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar 

anunţat de Ministerul Justiţiei; nu posedă limba moldovenească; are antecedente penale 

nestinse; nu are o reputaţie ireproşabilă. 

- decesului. În caz de deces al salariatului, în cazul nostru al notarului, nu mai este 

necesară emiterea unui act constatator din partea angajatorului, întrucât simpla prezentare a 

certificatului de deces eliberat de organele stării civile antrenează încetarea contractului 

individual de muncă.  

- condamnării de către instanţa de judecată printr-o hotărâre definitivă pentru 

săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni. Condamnarea salariatului la privaţiune de libertate 

sau la o altă pedeapsă, în cazul nostru a notarului, care exclude posibilitatea de a continua 

munca respectivă, va constitui un temei suficient pentru operarea încetării contractului 

individual de muncă în conformitate cu dispoziţiile art. 82 lit. i) din Codul Muncii al 

Republicii Moldova. [2] 
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-  declarării lui dispărut fără veste sau declarării morţii lui. Persoana fizică poate fi 

declarată dispărută fără veste dacă lipseşte de la domiciliu şi a trecut cel puţin un an din ziua 

primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei. Deci, pentru declararea persoanei fizice dispărute 

fără urmă este necesară survenirea faptului juridic complex: - lipsa la domiciliu a ştirilor 

despre locul aflării ei; - absenţa ştirilor (de cel puţin un an); - imposibilitatea constatării din 

aceste ştiri, pe toate căile      posibile, a locului de aflare a persoanei. 

- retragerii licenţei. În sensul dat, licenţa notarului este retrasă în caz de: 

incompatibilitate; depunere de către notar a cererii conţinând temeiul suspendării – pe un 

termen ce nu depăşeşte 3 ani ori pe perioada exercitării unei funcţii publice sau elective; 

incapacitate temporară de muncă; neachitare a obligaţiilor financiare aferente activităţii sale 

profesionale, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, după 6 luni de la scadenţa 

acestora – până la achitarea debitului; comitere, la efectuarea actelor notariale, de încălcări 

depistate în urma unor controale;refuz repetat, nemotivat, de a permite membrilor comisiei de 

control, aprobate de către Ministerul Justiţiei, accesul în biroul notarului pentru efectuarea 

controalelor şi/sau refuz repetat, nemotivat, de a prezenta actele solicitate de aceştia; emitere a 

unei hotărâri judecătoreşti irevocabile privind suspendarea provizorie din funcţie sau de 

aplicare a unei măsuri preventive sub formă de arest preventiv sau arest la domiciliu; lipsă a 

contractului de asigurare de răspundere civilă până în momentul încheierii contractului; 

încălcare a obligaţiilor prevăzute de Codul deontologic al notarilor. Retragerea licenţei pentru 

activitatea notarială (revocarea împuternicirilor) poate avea loc în două situaţii: a) licenţa se 

retrage pe motiv că, persoana respectivă a obţinut-o ilegal sau nu şi-a conformat condiţiile de 

învestire cu împuternicirile în termenul stabilit de lege [3] (art. 12 alin. (5) din Legea cu 

privire la notariat). Aceste acţiuni nu pot fi raportate la încălcarea obligaţiilor profesionale ale 

notarului, drept urmare, licenţa se retrage doar în temeiul ordinului Ministrului Justiţiei; b) 

licenţa se retrage ca sancţiune disciplinară aplicată notarului pentru abateri (art. 24 lit. d) din 

Legea cu privire la notariat). În această situaţie, Ministrul Justiţiei poate retrage licenţa doar în 

baza deciziei Colegiului disciplinar al notarilor.  

Probleme: - lipseşte transparenţa în aplicarea sancţiunii disciplinare sub forma de 

retragere a licenţei, fapt care încalcă prevederile art. 6 din Convenţia Europeană, şi a constituit 

temei pentru anularea ordinelor respective ale Ministrului Justiţiei, cu alte cuvinte, nu este 

clar din start pentru care abateri, care sancţiuni vor fi aplicate (cu unele excepţii, de ex. pentru 

îndeplinirea actelor notariale în perioada suspendării activităţii – art. 15 alin. (8) din Legea cu 

privire la notariat); - nu este asigurată monitorizarea eficientă de depistare a cazurilor de 

încălcare a obligaţiilor profesionale de către notari.[4] 

- atingerii vârstei de 65 de ani. Astfel, Legea cu privire la notariat stipulează că 

activitatea notarului încetează în cazul atingerii vârstei de 65 de ani.  

Nu există o reglementare detaliată a acestui domeniu, în dependenţă de temeiul 

încetării, fapt ce generează mai multe litigii. 

Totuşi, vom încerca să delimităm două proceduri juridice: a) prin ordinul Ministrului 

Justiţiei, în baza deciziei Colegiului disciplinar al notarilor – în cazul retragerii licenţei în 

calitate de sancţiune disciplinară; şi,  b) doar prin ordinul Ministrului Justiţiei – în celelalte 

cazuri. 

Probleme cheie în acest sens ar fi:  - neclaritatea procedurii de încetare. Astfel, 

activitatea încetează în cazul retragerii licenţei (cu alte cuvinte ca efect al retragerii), iar 

conform alin. (2) din art. 16, licenţa se retrage după încetarea activităţii notariale; - nu este 

clară soarta licenţei (ca document, hârtie), din motiv că în mod expres nu este stabilită 

obligaţia de restituire a acesteia; - activitatea notarială se desfăşoară în cadrul procedurilor 

care, uneori, durează în timp. 

Totodată, la momentul încetării activităţii notariale, nu este exclusă situaţia ca unele 

proceduri să nu fie finisate, şi urmează a fi continuate de către un alt notar. Legislaţia în 

vigoare nu conţine nici o normă, prin care ar fi stabilită o procedură de transmitere a acestor 

proceduri către un alt notar. 
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În continuare vom menţiona că, reieşind din normele legale în vigoare, încetarea 

activităţii notarului se dispune prin Ordinul ministrului justiţiei cu retragerea ulterioară a 

licenţei, radierea acestuia din Registrul de Stat al Notarilor şi publicarea în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova a ordinului respectiv. Din momentul aducerii la cunoştinţă a ordinului 

cu privire la încetarea activităţii, notarul nu are dreptul să îndeplinească acte notariale şi este 

obligat, în termen de 15 zile, să predea spre lichidare sigiliul şi să prezinte la Ministerul 

Justiţiei, dovada ce confirmă distrugerea acestuia, iar în termen de 1 lună – să predea arhiva 

activităţii notariale.  

Ministerul Justiţiei va ridica, în termen de 15 zile, sigiliul şi, în termen de 1 lună – 

arhiva activităţii notariale în cazul în care notarul se află în imposibilitatea de a le transmite 

personal. Ordinul cu privire la încetarea activităţii notarului poate fi atacat în instanţa de 

judecată. Orice act notarial îndeplinit de notar după încetarea activităţii lui este nul. 

În sensul regulii atacării în instanţa de judecată a ordinul cu privire la încetarea 

activităţii notarului, vom menţiona că aceasta se supune prevederilor Legii Contenciosului 

administrative. În sensul dat, Legea contenciosului administrativ instituie regula procedurală 

potrivit căreia introducerea acţiunii în contenciosul administrativ este precedată de 

parcurgerea procedurii administrative prealabile. Această procedură este evocată de doctrină 

prin conceptul de recurs administrativ, care poate îmbrăca două forme: 

- recurs graţios, când cererea se adresează organului care a emis actul administrativ; 

- recurs ierarhic, în cazul în care cererea este adresată organului ierarhic superior. [5] 

În primul caz, recursul graţios declanşează controlul administrativ intern, iar în cazul 

recursului ierarhic se declanşează controlul administrativ extern ierarhic. [6] În situaţiile în 

care autoritatea emitentă se bucură de autonomie, neavând superior ierarhic, recursul 

administrativ poate lua forma ,,recursului tutelă”, fiind adresat organului care exercită tutela 

administrativă asupra acelei autorităţi autonome. 

În literatura de specialitate se discută dacă această sesizare prealabilă este obligatorie, 

precum şi faptul că nerespectarea prevederilor de a sesiza autoritatea administrativă emitentă 

constituie o condiţie ce trebuie îndeplinită, adică instanţa de contencios administrativ va putea 

să respingă acţiunea ca fiind prematur introdusă, pentru că reclamantul nu a îndeplinit 

cerinţele legii care prevede sesizarea mai întâi a autorităţii administrative emitente şi numai 

după acea să sesizeze instanţa competentă. [7] 

Prof. Ioan Santai, este de părere că procedura administrativă prealabilă introducerii 

acţiunii judiciare trebuie îndeplinită, indiferent de calitatea reclamantului din litigiul 

declanşat: cetăţean, prefect, primar, consilier ori candidat la funcţia de consilier sau orice altă 

persoană interesată.[8] În opinia prof. A. Iorgovan, „recursul la Secţia de contencios 

administrativ a Curţii de Apel pentru actele administrativ-jurisdicţionale se face imediat ce s-

au epuizat căile administrativ jurisdicţionale. A vorbi despre acţiunea prealabilă este, evident, 

o eroare”. [9] 

Recursul graţios. Art.14 alin.(1) din Lege menţionează că persoana care se consideră 

vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege printr-un act administrativ, va solicita 

autoritatea emitentă în termen de 30 de zile, de la data comunicării actului, revocarea sau 

anularea în tot sau în parte a acestuia, dacă legea nu prevede altfel. Dacă autoritatea emitentă 

are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă va putea fi adresată la alegere, fie autorităţii 

emitente, fie organului ierarhic superior, actul administrativ cu caracter normativ poate fi 

contestat până la desfiinţarea lui.  

Cererea prealabilă se soluţionează de către organul emitent sau ierarhic superior în 

termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, decizia urmând să fie comunicată de 

urgenţă petiţionarului. Organul emitent este în drept: să respingă cererea, să admită cererea şi, 

după caz, să revoce sau să modifice actul administrativ. 

În sensul recursului ierarhic, vom spune că conform art. 14 alin 2 din legea 

Contenciosului administrativ, în cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, 

cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, fie organului emitent, fie 
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organului ierarhic superior dacă legislaţia nu prevede altfel. La fel, conform art. 4 alin 2 al 

Legii cu privire la petiţionare, în cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, 

cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, organului emitent sau organului 

ierarhic superior. [10] 

Spre deosebire de recursul graţios obligatoriu, recursul ierarhic este facultativ. De 

asemenea, sesizarea organului ierarhic superior poate fi exercitată fie înainte de recursul 

graţios, fie în timpul derulării termenului de răspuns la acesta, fie după expirarea celor 30 de 

zile (termenul de soluţionare a recursului graţios). 

Recursul ierarhic este definit în literatura de specialitate ca fiind ,,plângerea adresată de 

un particular autorităţii administrative superioare, prin care se solicită să anuleze acul emis de 

autoritatea inferioară subordonată care îi vatămă drepturile sau interesele, ori s-o determine pe 

aceasta să-şi modifice actul sau sa îndeplinească o anumită prestaţie.[11] Acest recurs are ca 

specific următoarele trăsături: 

 se exercită la organul ierarhic superior organului care a produs vătămarea; 

 din punct de vedere al sferei sale de aplicare nu vizează decât actele emise de 

organele administrative care au organe superioare ierarhic; 

În sensul dat, persoana care nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă 

este în drept să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă cu acţiune pentru 

anularea, în tot sau în parte, a actului administrativ contestat şi repararea pagubei cauzate. 

Potrivit art. 17 alin. (l) din Legea contenciosului administrativ, persoana poate sesiza instanţa 

de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la îndeplinirea procedurii 

administrative. 

Astfel, acest termen de 30 de zile începe să curgă de la:  

a) data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut 

de lege pentru rezolvarea acesteia;  

b) data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri sau data expirării termenului 

prevăzut de lege pentru rezolvarea unei cereri prin care se solicită recunoaşterea unui drept;  

c) data comunicării actului în cazul când nu este prevăzută procedura prealabilă. 

Acest termen nu se extinde asupra pretenţiilor de despăgubiri cauzate printr-un act 

administrativ, emis de autoritatea publică, el fiind un termen general de prescripţie, stipulat în 

art.267 din Codul civil. 

Nu se admite înaintarea acţiunii în instanţă până la expirarea termenului de examinare a 

cererii prealabile de către organul competent sau expirarea termenului de soluţionare a cererii 

referitoare la un drept recunoscut de lege, de aceea instanţa în asemenea cazuri refuză 

acceptarea cererii cu restituirea ei reclamantului potrivit prevederilor art. 170 din Codul de 

procedură civilă. 

Conform explicaţiilor Curţii Supreme de Justiţie, în cazul în care persoana în cadrul 

termenului stabilit de art. 14 alin.(l) din Lege se va adresa repetat cu cerere prealabilă, 

termenul de adresare în judecată va curge de la data primirii ultimului răspuns. [12] 

Termenul de sesizare a instanţei, fiind un termen de prescripţie, poate fi supus 

suspendării, întreruperii, iar persoana poate fi repusă în termen. Potrivit art. 17 alin.(4) din 

Legea contenciosului administrativ, persoana care, din motive temeinic justificate, a omis 

termenul de prescripţie, poate fi repusă în termen în condiţiile Codului de procedură civilă. 

Repunerea în termen se efectuează de către instanţă la cererea reclamantului în conformitate 

cu prevederile art. 116 din Codul de procedură civilă.[13] 

Luând în consideraţie toate probleme relatate în prezentul studiu, organizarea notarială 

existentă în prezent în Republica Moldova necesită o reformare totală, nefiind suficientă o 

modificare sau completare locală. 

Drept urmare, se propune elaborarea unei noi legi cu privire la organizarea notarială, 

care va exclude problemele existente şi va crea un cadru legal necesar pentru constituirea unui 

notariat liber, unui garant real şi eficient în justiţia preventivă. 
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CLAUZA DE HARDSHIP ÎN CONTRACTELE COMERCIALE 

INTERNAŢIONALE 

 

Silvia SAVVA,  

Catedra de drept 
 

La protection contre les circonstances imprévues susceptibles d'affecter l'équilibre du 

contrat est devenue un sujet de préoccupation croissant de participants dans les relations 

contractuelles, notamment celles de nature commerciale, mais aussi les Etats- ils incapables 

de rester impartiales à ce phénomène juridique qui pourrait mettre en difficulté le cours 

normal des relations commerciales en privant les participants " touché " de ce problème . 

Une forme de protection envers les situations possibles  de crise est l'inclusion de 

clauses dans les contrats pour protéger les parties contre les risques contractuelles, sur 

l'imprévisibilité cela étant la clause de hardship. 

 

„Orice domeniu de activitate - inclusiv comerţul  

internaţional – este compatibil cu imprevizibilul şi deci orice 

profesionist, indiferent de gradul de cunoaştere şi stăpânire a 

profesiei lui şi de experienţa acumulată în exercitarea acelei  

profesii, poate fi luat prin surprindere" 

Mircea N. Costin 

 

Comerţul internaţional reprezintă acel domeniu de activitate în care noţiunile de 

profesionalism, perseverenţă, hazard, perspicacitate, promptitudine, calcul, experienţă... sunt 

în măsură să caracterizeze cel mai bine calităţile de care trebuie să dea dovadă participanţii la 

relaţiile comerciale internaţionale, şi aceasta, datorită ritmului accelerat al derulării acestor 

relaţii, aria extinsă de activitate, legislaţie diferită, concurenţă acerbă, risc şi nu în ultimul rînd 

aspiraţia subiecţilor în cauză de a se plasa la un nivel cît mai înalt în lumea de afaceri. 

Instrumentul prin care se realizează relaţiile comerciale internaţionale îl reprezintă 

contractul comercial internaţional - expresie a acordului de voinţă al participanţilor la aceste 

relaţii. 

Succesul oricărei afaceri depinde în mare măsură de profesionalismul persoanelor 

implicate, profesionalism care trebuie să fie prezent în orice moment al afacerii, începînd cu 

ideea de afacere, continuînd cu inspectarea pieţei, negocierea şi încheierea contractului şi pînă 

la executarea corespunzătoare a acestuia. Tocmai de aceea, participanţii la relaţiile comerciale 

internaţionale trebuie să-şi fundamenteze aceste relaţii pe contracte foarte bine gîndite, 

întocmite în conformitate cu regulile comerţului internaţional, care să conţină toate elementele 

necesare pentru a le asigura derularea eficientă şi, în final, obţinerea profitului. 

În prezenta lucrare ne propunem să subliniem aspecte esenţiale ce ţin de clauza de 

hardship, pornind de la contextul în care aceasta şi-a făcut apariţia, formele sale de exprimare, 

necesitatea includerii unei asemenea clauze în contractele comerciale internaţionale, domeniul 

de aplicare, efectele pe care le produce clauza din momentul apariţiei situaţiei de hardship, 

toate acestea privite prin prisma abordărilor legale şi doctrinare clauzei în discuţie. 

Contextul apariţiei şi  evoluţiei clauzei de hardship 

Aşa cum am amintit, riscul este o prezenţă permanentă în relaţiile comerciale 

internaţionale, iar posibilitatea ca un anumit eveniment, produs independent de voinţa părţilor, 

să afecteze echilibrul contractual este destul de mare, în special în cazul contractelor ce 

presupun o derulare în timp. Acesta este pericolul care poate „lovi” părţile unui contract, iar 

atitudinea lor faţă de un asemenea moment este foarte importantă. 

Unul dintre principiile care guvernează executarea contractelor este principiul forţei 

obligatorii a contractului (pacta sunt servanda) conform căruia: 
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- părţile contractante sunt obligate una faţă de celaltă să execute întocmai prestaţiile 

asumate; 

- nici una din părţi nu poate revoca sau modifica prin voinţa sa unilaterală contractul 

încheiat; 

- executarea obligaţiilor contractuale trebuie să se aducă la îndeplinire cu bună-credinţă. 

Avîndu-şi originile încă în dreptul roman, regăsit în majoritatea legislaţiilor europene, 

dar şi în reglementări internaţionale sub diverse formulări[1], acest principiu a constituit 

temelia oricărei convenţii încheiate, avînd meritul de a oferi siguranţă, stabilitate convenţiilor, 

angajînd părţile care şi-au exprimat acordul de voinţă spre a încheia o asemenea convenţie, 

impunînd responsabilitate şi atrăgînd răspundere contractuală pentru obligaţiile neonorate. 

Pornind de la această concepţie, sistemele de drept care au cunoscut principiul pacta 

sunt servanda  au considerat că apariţia unor circumstanţe noi, determinate de trecerea 

timpului, nu justifică modificarea de către instanţe a clauzelor contractuale convenite de părţi. 

În această idee s-a pronunţat Casaţia Franceză (Cass. Civ., 6 mars 1876) „Il n’appartient pas 

aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en 

considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties” [2]. 

Principiul pacta sunt servanda a cunoscut totuşi abordări diverse în diferite perioade şi 

în sisteme de drept cu influenţe diferite. În dreptul canonic crestinismul a oferit o concepţie 

mai evoluată a principiului obligativităţii contractului, întrucît acordul de voinţe este supus 

legilor echităţii şi calităţii. Astfel, contractul nu are forţă absolută şi nu devine legea părţilor 

decît în masura în care exprimă o voinţă justă ce se manifestă în proporţionalitatea 

schimbului. 

Canoniştii, sub influenţa filozofilor romani, au introdus în drept ideea de justiţie 

comutativă, operand distincţia inexistentă în dreptul roman dintre just si legal : “justul” este 

norma de comportament impusa de o dreaptă conştinţa, iar “legalul” rezultă din dispoziţiile 

autorităţii publice. 

Rezultatul a fost o tendinţă de temperare a forţei obligatorii a contractului prin luarea în 

considerare a noţiunii de just ceea ce conducea, practic, la o intervenţie în conţinutul 

contractului, intervenţie realizată de Biserică, mai cu seama în problema dobînzilor. Aceste 

idei se regăsesc în doctrina bisericii apusene din perioada medievală, fiind reflectate în opera 

teologului Sf. Toma din Aquino în secolul al XIV-lea, aceasta teorie neinteresând însă 

preocupările juriştilor din perioada respectivă. [3] 

Sub influenţa unor reglementări intervenite în dreptul civil german, după anul 1920 a 

început să-şi facă loc o nouă concepţie, conturîndu-se treptat ideea admisibilităţii unei 

interpretări menită să elibereze gîndirea juridică de principiul intangibilităţii contractului, care 

risca să nu mai răspundă intereselor contractanţilor, punînd în balanţă şi ritmul galopant de 

evoluţie al mediului economic şi social. 

Această nouă abordare a contractului a avut ca punct de plecare teoria impreviziunii 

exprimată prin adagiul rebus sic standibus. Teoria impreviziunii constă în recunoaşterea, ca 

subînţeleasa, în contracte a clauzei omnis conventio intelliguntur rebus sic stantibus conform 

căreia, dacă între momentul încheierii contractului şi cel al executării acestuia au aparut 

evenimente imprevizibile, care au schimbat fundamental condiţiile economice sau de altă 

natură existente în momentul acordului de voinţă iniţial al părţilor, făcînd sensibil mai 

anevoioasă prestaţia uneia dintre ele, principiul forţei obligatorii a contractului nu mai 

acţionează, organul de jurisdicţie avînd dreptul, independent de existenţa în contract a unei 

clauze în acest sens, să procedeze la reaşezarea contractului, în funcţie de noile împrejurări 

sau, în subsidiar, la desfiintarea contractului şi înlăturarea corespunzatoare a responsabilităţii 

debitorului. [4] 

Făcând o comparaţie între perioadele în care teoria impreviziunii s-a impus cu mare 

succes, se constată că punctul comun al acestora este reprezentat de criza determinată de 

deprecierea monetară, cu consecinţe fireşti în drumul către o inflaţie galopantă, toate acestea 
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determinând necesitatea revizuirii contractelor în scopul prevenirii unor situaţii falimentare şi 

al reaşezării stabilităţii şi securităţii contractelor. [5] 

Forme de exprimare a clauzei de hardship 

Protecţia împotriva situaţiilor imprevizibile care ar fi putut afecta echilibrul contractului 

a devenit o preocupare tot mai intensă a participanţilor la relaţiile contractuale, în special a 

celor cu caracter comercial, dar şi a statelor totodată, acestea neputînd rămîne imparţiale faţă 

de fenomenul juridic care ar putea pune în dificultate derularea normală a relaţiilor comerciale 

prin lipsirea de protecţie a participanţilor „loviţi” de această problemă. 

Mijloacele de depăşire a posibilelor situaţii de criză s-au conturat în diverse forme. Unul 

dintre acestea s-a concretizat prin introducerea de reglementări atît pe plan intern, cît şi pe 

plan internaţional, avînd la bază teoria impreviziunii. 

O altă formă de protecţie a fost cea de includere în contracte a unor clauze menite să 

protejeze părţile împotriva riscurilor contractuale, în privinţa impreviziunii aceasta fiind 

clauza de hardship, mai numită şi clauză de revizuire, „situaţie dificilă” [6], „duritate” [7]. 

Aşadar, chiar dacă punem în discuţie un concept complex, iar literatura de specialitate îi 

oferă o imagine de ansamblu, clauza de hardship poate fi privită din două unghiuri diferite: pe 

de o parte ca şi prevedere legală iar pe de altă parte ca şi stipulaţie contractuală. Demarcaţia 

dintre aceste două forme de protecţie se realizează din punct de vedere al principiilor care 

guvernează reaşezarea sau desfiinţarea unui contract. Dacă modificarea unui contract sau 

desfiinţarea lui de către instanţă avînd drept temei o reglamentare legală va reprezenta o 

derogare de la principiul pacta sunt servanda, aplicîndu-se regula rebus sic stantibus, atunci, 

în cazul unei stipulaţii contractuale, clauza de hardship reflectă intenţia directă a părţilor de a 

revizui contractul lor în anumite circumstanţe, avînd ca fundament principiul libertăţii 

contractuale, iar judecătorul sesizat în acest scop nu face decât să aplice prevederile 

contractului, respectând astfel forţa sa obligatorie. 

Revenind la modalitatea în care clauza de hardship este reglementată, se poate constata 

că din punct de vedere al abordării acestui concept, legislaţiile naţionale se divizează în două: 

a) cele care nu acceptă această teorie şi consacră ferm principiul pacta sunt servadna 

(de ex. Belgia, Franţa – şi acestea în prezent revizuindu-şi punctul de vedere.) 

b) cele care acceptă teoria impreviziunii şi care o reglementează în legislaţiile naţionale 

(ex: RM art.623 C.C., România art. 1271 N.C.C., Federaţia Rusă art.451 C.C., Germania 

art.313, Ungaria art.107, Italia 1467-1469). 

În privinţa statelor din cel de-al doilea grup, convingerea acestora privind necesitatea 

reglemantării impreviziunii nu a fost întotdeauna una fermă, dovadă fiind sistemul român de 

drept care a adoptat impreviziunea abia prin Noul Cod Civil[8], pînă atunci prevederi avînd 

aceeaşi semnificaţie juridică regăsindu-se sporadic în unele acte normative speciale, cum ar fi:  

– art. 43 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe 

„în cazul unei disproporţii evidente între remuneraţia autorului operei şi beneficiile celui care 

a obtinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdicţionale 

competente revizuirea contractului sau mărirea convenabila a remuneraţiei”;  

– în situaţia contractului de voluntariat (act juridic cu titlu gratuit) potrivit  

art. 14 din Legea nr. 195/2001 privind voluntariatul „daca pe parcursul executării contractului 

de voluntariat intervine, independent de vointa părtilor, o situaţie de natură să îngreuneze 

executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face 

imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept”; 

Teoria impreviziunii îşi găseşte consacrare şi în documente cu caracter internaţional. 

Astfel, culegerea de uzanţe internaţionale Princpiile Unidroit la art 6.2.2 explică conceptul de 

hardship ca fiind acea situaţie „când apariţia unor evenimente alterează fundamental echilibrul 

contractului fie datorită faptului că spezele executării obligaţiilor unei părţi au crescut, fie 

datorită faptului că valoarea prestaţiei pe care o parte o primeşte s-a diminuat, astfel: 

(a) evenimentele apar sau devin cunoscute părţii dezavantajate după încheierea     

contractului; 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. IX, 2013 

 

73 

 

(b) evenimentele nu ar fi putut fi luate în considerare în mod rezonabil de către partea 

dezavantajată la momentul încheierii contractului; 

(c) evenimentele sunt în afara controlului părţii dezavantajate; 

(d) riscul evenimentelor nu a fost asumat de partea dezavantajată.” 

De asemenea, într-una din publicaţiile Camerei de Comerţ Internaţional de la Paris 

(Publicaţia nr.650,I.C.C, hardship clause 2003-alin.2) s-a definit clauza de hardship astfel: 

„(...) atunci cînd o parte contractantă dovedeste că : 

a) executarea sau continuarea obligaţiilor sale contractuale a devenit excesiv de 

oneroasă datorită unui eveniment dincolo de controlul său rezonabil, pe care ea nu ar fi putut 

în mod rezonabil sa se astepte a-l lua în considerare la data încheierii contractului; si că 

b) ea nu ar fi putut în mod rezonabil să evite sau să depaşeasca evenimentul sau 

consecinţele acestuia, parţile sunt obligate, într-un termen rezonabil de la data invocării 

acestei clauze, sa negocieze clauzele contractuale alternative care în mod rezonabil să tina 

seama de consecinţele contractului.” 

Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor internaţionale de vânzare de mărfuri 

prevede că: “O parte nu este responsabilă de neexecutarea vreuneia din obligaţiile sale dacă 

dovedeşte că această neexecutare se datorează unui impediment independent de voinţa sa şi 

că, în mod normal nu era de aşteptat să-l ia în consideraţie la momentul încheierii 

contractului, să-l prevină, să-l surmonteze ori să-i prevină sau să-i surmonteze consecinţele.  

Dacă neexecutarea de către o parte se datorează neexecutării de către un terţ pe care ea 

l-a însărcinat să execute, în întregime sau parţial contractul, această parte nu este exonerată de 

răspundere decât în cazul: când ea este exonerată în virtutea dispoziţiilor paragrafului 

precedent; când terţul ar fi el însuşi exonerat dacă dispoziţiile acestui paragraf i-ar fi 

aplicabile. 

Exonerarea prevazută prin prezentul articol produce efect pe timpul duratei 

impedimentului. Partea care n-a executat trebuie să avertizeze pe cealaltă parte despre 

impediment şi efectele lui asupra capacităţii sale de a executa. Dacă avertismentul nu ajunge 

la destinaţie într-un termen rezonabil, plecând de la momentul când partea care n-a executat a 

cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască impedimentul, aceasta este obligată la despăgubiri 

pentru pagubele provocate de această lipsă de recepţionare.  

Dispoziţiile prezentului articol nu interzic unei părţi să exercite drepturile sale, altele 

decât acelea de a obţine despăgubiri, în virtutea prezentei Convenţii.” 

Deşi susţinută şi promovată în special de doctrină, în literatura de specialitate 

românească s-au conturat şi opinii împotriva includerii teoriei impreviziunii în Noul Cod 

Civil, ţinându-se cont de aspecte privind urmările concrete ale reglementării impreviziunii şi 

de detalii privind dreptul comparat. Astfel, se consideră că aplicarea teoriei impreviziunii şi a 

clauzelor de hardship vor afecta încrederea reciprocă a cocontractanţilor[9]. 

Cît priveşte cea de-a doua formă de protecţie şi anume cea a includerii în contracte a 

clauzei de hardship, analiza acesteia trebuie să înceapă cu definirea noţiunii în cauză. 

În încercarea de a oferi o definiţie clauzei de hardship, literatura de specialitate a folosit  

multiple formulări, dintre care: 

- clauza de hardship sau de impreviziune este “stipulaţia contractuală graţie căreia 

devine posibilă modificarea conţinutului contractului atunci când pe parcursul executării sale 

se produc, fără culpa contractanţilor, evenimente ce nu puteau fi prevăzute în momentul 

stabilirii raportului juridic de obligaţie, dar care schimbând substanţial datele şi elementele 

avute în vedere de părţi în momentul contractării, creează pentru unul dintre contractanţi 

consecinţe mult prea oneroase pentru a fi echitabil ca acesta să le suporte singur ” [10] 

- “aceea clauză prin care se prevede obligaţia părţilor de a proceda la negocieri în 

vederea adaptării contractului sau de a recurge, în subsidiar, la un tert (de regula, un arbitru) 

în acest scop, dacă pe parcursul executării contractului se produce o împrejurare, de orice 

natură, independentă de culpa vreuneia dintre părţi, care afectează grav echilibrul contractual, 

producînd o îngreunare substantială (substantial hardship) a executării contractului pentru cel 
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putin una dintre părţi şi care ar fi inechitabil sa fie suportată exclusiv de partea afectată”- (D.-

Al Sitaru, Dreptul Comerţului Internaţional - Tratat vol. II); 

- „o clauză de hardship acordă fiecărei părţi la un contract de lungă durata dreptul de a 

cere celeilalte sau celorlalte renegocierea şi reamenajarea în cadrul anumitor limite a 

contractului iniţial încheiat, în cazul în care se invocă şi se dovedeste intervenţia în cursul 

executării acestuia a unor împrejurări care afectează în mod grav echilibrul prestaţiilor şi 

creează inechităti sau  dificultăti imprevizibile pentru părţi.”(R.Munteanu, Elemente de 

tehnică juridică privind adaptarea contractelor de comerţ exterior); 

- „ în temeiul clauzei de hardship, oricare dintre părţi este îndreptăţită să solicite 

adaptarea contractului încheiat, dacă modificarea circumstanţelor, în considerarea cărora 

părţile s-au angajat iniţial, a perturbat grav echilibrul contractual, determinînd consecinţe de o 

rigoare injustă pentru una dintre ele”(S.Deleanu,Clauza de hardship), etc. 

Tuturor acestor definiţii le sunt caracteristice anumite elemente esenţiale: 

a) schimbarea circumstanţelor avute în vedere la perfectarea contractului; 

b) dezechilibrul prestaţiilor; 

c) dreptul părţii afectate la renegocierea contractului, respectiv adaptarea lui la noile 

circumstanţe. 

Clauza de “hardship” capătă forţă juridică directă cînd există concomitent două condiţii, 

şi anume: 

- pe de o parte, evenimentele se produc fără nici o culpă din partea contractanţilor; 

- pe de altă parte, evenimentele respective schimbă în mod substanţial elementele 

contractului, pe care părţile le-au avut în vedere la momentul încheierii acestuia. 

În oricare dintre formele sale, utilitatea clauzei de hardship este una vădită. Eficienţa ei 

depinde fie de consacrarea care i se dă în legislaţie, fie de felul în care părţile au formulat-o în 

contractul lor şi rezultă din finalitatea pe care o are şi anume acea de a restabili echilibrul 

contractual. 

Necesitatea includerii clauzei de hardship în contractele comerciale internaţionale 

Clauza de hardship este guvernată de legea aplicabilă contractului de comerţ 

internaţional. În ţările în care impreviziunea este admisă de lex contractus, părţile vor recurge 

la clauza de hardship în măsura în care consideră regimul instituit prin dispoziţiile din dreptul 

comun ca fiind prea restrictiv, sau, dimpotrivă, prea suplu şi doresc să-i substituie o procedură 

specială de readaptare. Dacă legea competentă nu reglementează problema impreviziunii, 

părţile vor avea posibilitatea să negocieze fără îngrădiri conţinutul clauzei de hardship, 

întrucît, în majoritatea sistemelor juridice naţionale, materia impreviziunii este un drept 

supletiv. [11] 

În toate cazurile, doctrina, analizînd necesitatea clauzei de hardship în contractele 

comerciale internaţionale, porneşte prin a evidenţia calitatea subiecţilor implicaţi în aceste 

raporturi, nivelul lor de profesionalism, capacitatea de a sesiza posibilitatea apariţiei unor 

evenimente care să le dezechilibreze balanţa obligaţiilor dintre ei. 

Participanţii la raporturile de comerţ internaţional sunt consideraţi a fi profesionişti în 

domeniu, neputîndu-li-se reproşa nici ignorantă, nici inabilitate. 

Contractele de comerţ internaţional nu se încheie la întîmplare între persoane care 

acţioneaza în necunoştinţă de cauza. Parţile contractante încheie contractele lor dupa o 

prealabilă documentare cu privire la conjunctura pieţii, evoluţia în perspective a preţurilor şi a 

fluctuaţiilor previzibile ale cursurilor valutare. 

Nu putem să nu remarcăm că într-o conjunctură internaţională aflată într-o continuă 

schimbare, expusă unor tulburări frecvente, este imposibil pentru profesionişti să prevadă, în 

momentul negocierilor, toate circumstanţele viitoare care ar putea eventual să survină şi să 

afecteze contractul de-a lungul anilor când el se execută. 

Mai mult, se precizează că în contractele de comerţ internaţional cu executare succesivă 

sau cu termen, părţile acordă o importanţă deosebită factorului timp şi dificultătilor care pot 

apărea pe parcursul îndeplinirii obligaţiilor, datorită diversităţii riscurilor incidente, spre 
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deosebire de contractele de drept intern, cele internaţionale sunt supuse schimbării mediului 

politic şi economic din ţările ambilor parteneri contractuali. [12] 

În aceste condiţii, pe baza concluziilor desprinse din prognozele, estimările efectuate, 

partenerii vor stabili conţinutul concret al contractului lor stipulînd clauze asiguratorii menite 

să neutralizeze eventualele riscuri ce s-ar putea produce pe parcursul executării acelui 

contract. Clauza de hardship este una dintre cele mai importante clauze asiguratorii folosite pe 

scara tot mai larga în raporturile juridice de comerţ internaţional, îndeosebi pentru păstrarea 

balanţei existente în momentul perfectării contractului. 

Cît priveşte redactarea clauzei în contract, se consideră[13] că este imposibil de a elabora o 

clauză- model de „hardship”,  deoarece ea poate fi redactată mumai potrivit exigenţelor fiecărei 

situaţii concrete, dovadă fiind faptul că nici Camera de Comerţ  Internaţională din Paris în 

publicaţia nr.421 intitulată “Forţa majoră şi impreviziunea” nu încearcă să propună o clauză - 

model de “hardship”. 

În practica comercială internaţională, pentru redactarea clauzei de hardship sunt utilizate 

diferite formule, de ex: 

- “toate faptele care ar putea pune în pericol executarea în bune condiţii a contractului. 

” [14]; 

- “...dacă, pe parcursul executării contractului, situaţia ce era în vigoare la momentul 

perfectării acestuia suportă modificări substanţiale sau dacă circumstanţele avute în vedere 

de către părţi la momentul încheierii contractului evoluează în aşa mod încît una din părţi nu 

poate suporta consecinţe inechitabile, atunci...” 

- “În cazul intervenţiei unor evenimente economice imprevizibile cum ar fi o creştere a 

preţurilor materiilor prime ori alte cauze care ar provoca o creştere considerabilă a 

costurilor de fabricaţie...” [15]. 

Majoritatea  clauzelor vizează survenirea unor împrejurări mai bine definite. Este 

posibil ca o clauză de hardship să se refere în anumite cazuri, la modificarea fundamentală a 

împrejurărilor juridice din momentul încheierii contractului. Astfel este posibilă o modificare a 

legislaţiei naţionale (în special, dacă părţile au supus contractul legislaţiei naţionale în 

viguare), situaţie în care aplicarea unei clauze de hardship poate fi luată în considerare[16]. 

Cauzele care provoacă hardship pot fi împrejurari de orice natură, riscuri valutare sau 

nevalutare, dar părţile pot limita aplicarea clauzei la o anumită categorie de riscuri sau la 

riscuri care vizează un anumit domeniu de activitate. 

Deseori conţinutul clauzei de hardship include o formulă generală, urmată de o 

enumerare exemplificativă a împrejurărilor specifice, în multe cazuri clauzele de hardship 

reiau ideea imprevizibilităţii, referindu-se la acesta în formulări diferite. Unele clauze se limitează 

în a pretinde numai ca schimbarea să fie datorată unor împrejurări extraordinare sau 

neprevăzute. O asemenea formulare nu este indicată[17], deoarece acordă beneficiu repunerii 

în cauză a contractului şi părţii care s-a arătat pur şi simplu neprevăzătoare, neluând în 

considerare unele evenimente previzibile. 

Dimpotrivă, anumiţi autori[18], generalizînd, recomandă ca la redactarea clauzei de 

hardship să se opteze pentru formulări suple, susţinînd că o asemenea soluţie nu oferă, 

fireşte, părţilor certitudine absolută cu privire la împrejurările în care clauza de hardship 

poate fi invocată, dar, în schimb, nici nu limitează cîmpul lor de acţiune. Avînd în vedere 

faptul că clauzele de hardship sunt incluse, de regulă, în contracte încheiate pe termen lung şi 

de valoare ridicată, este mai avantajos ca asupra situaţiei de hardship să se pronunţe, în caz 

de neînţelegere între părţi, tribunalul arbitral, decît ca partenerii contractuali să-şi 

îngrădească din start posibilitatea de reacţie la evenimente imprevizibile. În plus, chiar dacă 

clauza de hardship poate să creeze o anumită ambiguitate sau instabilitate în cadrul 

raporturilor contractuale, nu trebuie omis faptul că ea intervine în contractele în care 

instabilitatea constituie o caracteristică curentă. Prin înserarea clauzei de hardship în 

contract, părţile pun însă bazele unui mecanism care le va îngădui să renegocieze înţelegerea 
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încheiată şi, astfel, să evite neajunsurile pricinuite de modificarea premiselor economice 

iniţiale. 

Bineînţeles, aceste recomandări iau în calcul situaţia în care lex contractus nu conţine 

reglementări privind impreviziunea sau, chiar dacă acestea există, ele sunt foarte rigide. 

Domeniul de aplicare a clauzei de hardship 

În această privinţă regăsim în literatura de specialitate o abordare mai detaliată  a 

categoriilor de contracte în care echilibrul contractual se poate rupe. Astfel, se consideră[19] 

că vor intra în această categorie contractele afectate de un termen suspensiv şi cele cu 

executare succesivă, numai ele putând fi supuse pe parcursul executării lor unor împrejurări 

care nu au fost prevăzute şi care nu puteau fi prevăzute de părţi atunci când le-au încheiat şi 

care pot afecta valoarea prestaţiilor la care acestea s-au obligat.  

Cu toate acestea, din prevederi conţinute în legislaţia R. Moldova (art. 623 al.5 C.C. 

“Dacă ajustarea contractului la noile împrejurări este imposibilă sau nu se poate impune uneia 

din părţi, partea dezavantajată poate cere rezoluţiunea lui. În cazul contractelor cu executare 

succesivă în timp, în locul rezoluţiunii se recurge, din motive temeinice, la rezilierea 

contractului conform art.748.”) se desprinde ideea că şi contractele cu executare imediată 

(anume acestea putînd fi desfiinţate prin rezoluţiune) pot fi supuse ajustării invocînd 

impreviziunea. Se au în vedere aici contractele care după natura lor sunt contracte uno ictu, iar 

obligaţiile contractuale, deşi se execută în rate, nu pot fi considerate obligaţii separate. [20] 

Cum şi antecontractul este un contract, respectiv o convenţie prin care părţile stabilesc 

condiţiile esenţiale ale contractului, obligându-se a-l încheia la o dată ulterioară, se apreciază 

că şi acesta poate intra în domeniul de aplicare a impreviziunii. [21] 

Acelaşi autor ridică problema posibilităţii căderii sub incidenţa teoriei impreviziunii a 

contractelor aleatorii, apreciind că şi acestea, exceptând contractele pur speculative cum ar fi 

tranzacţiile bursiere, pot cădea sub incidenţa dispoziţiilor referitoare la impreviziune. 

Exemplul dat în susţinerea acestei afirmaţii prezintă un contract de rentă viageră, în care nu se 

cunoaşte momentul morţii credi-rentierului şi, deci, nici perioada pe care este datorată renta 

viageră, dar cuantumul prestaţiilor periodice este cunoscut. Dacă, însă, după încheierea 

contractului şi după transferul dreptului de proprietate, moneda în care se plăteşte renta suferă 

o rapidă şi puternică depreciere, ne aflăm în situaţia evidentă a impreviziunii, contractul 

impunându-se a fi adaptat. 

Efectele  clauzei de hardship 

În doctrina juridică s-a menţionat[22] că, clauza de hardship este compusă din două părţi 

principale. Prima parte defineşte ipoteza în care clauza urmează să se aplice. Această parte 

comportă ea însăşi două aspecte, constând în stabilirea unor împrejurări mai mult sau mai puţin 

determinate şi în consecinţele pe care acestea le produc asupra relaţiilor contractuale. A doua 

parte a clauzei expune regimul aplicabil în caz de realizare a ipotezei: această parte are un 

aspect preponderent procedural, cuprinzând reguli privind notificarea, renegocierea şi chiar 

organizarea unei proceduri extrem de complexe, implicând recursul la terţi, arbirti sau experţi. 

Clauza de hardship poate sa fie invocată de oricare dintre părţile contractante. Astfel, de 

ea se poate preleva partea care efectueaza prestaţia şi care, prin apariţia situaţiei de hardship, 

urmeaza sa suporte o sarcină excesivă; sau, dimpotriva, clauza poate sa fie valorificata de 

beneficiarul prestaţiei, pentru care profitul a devenit minim si evident disproporţionat faţă de 

cîştigul obţinut de partenerul său contactual. 

Simpla nerealizare a profitului preconizat la momentul încheierii contractului nu 

îndreptăţeşte însă, pe nici una dintre părti, să se prevaleze de clauză. Este necesar, aşadar ca 

împrejurarea survenită să afecteze în mod fundamental echilibrul contractual, doctrina făcînd 

menţiunea[23] că relevanta nu este gravitatea evenimentului, ci impactul acestuia asupra 

raporturilor contractuale. 

Partea afectată de cauza de hardship trebuie să aducă la cunoştinţă celeilate părţi acest 

lucru, prin notificare, într-un interval de timp rezonabil, apreciat în funcţie de condiţiile 

concrete ale derulării fiecărui contract, precizând evenimentul de hardship, consecinţele sale, 
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dovezile susţinerilor invocate şi modalitatea în care consideră că poate fi adaptat contractul, 

doar dacă acel contract nu conţine o clauză prin care partea să-şi fi asumat riscul schimbarii 

împrejurarilor şi nici să nu fi putut fi în mod rezonabil considerat ca şi-ar fi asumat acest risc. 

[24] Această obligaţie a debitorului prestaţiei devenită prea oneroasă, la fel şi cea care 

îndeamnă părţile să încerce mai întîi să realizeze, pe baza bunei înţelegeri, negocierea 

adaptării rezonabile şi echitabile a contractului, rezultă din  prevederile art. 663 C.C. al R.M., 

precum art. 1271 C.C. al României. Se apreciază[25] că acolo unde este necesar, în cauzele 

comerciale, notificarea având ca obiect invitaţia la negocieri sau procesul verbal consemnând 

poziţiile părţilor vor putea înlocui dovezile de îndeplinire a procedurii prealabile de conciliere. 

Cealaltă parte poate recunoaşte sau contesta situaţia de hardship. Pentru a facilita 

stabilirea existenţei ori inexistanţei situaţiei de hardship, părţile arată, uneori, în contract, 

criteriile care vor ghida evaluarea consecinţelor împrejurării intervanite. Deşi legea nu indică 

expres, se consideră[26] că părţile vor putea să stipuleze ele însele limita de la care se 

apreciază că dezechilibrul contractual este rupt, după cum vor putea ca prin acordul lor de 

voinţă să facă inaplicabile dispoziţiile referitoare la impreviziune, acceptând astfel cu 

anticipaţie posibilitatea fluctuării prestaţiilor datorate. 

Efectele ivirii unui eveniment imprevizibil se apreciază cu privire la întregul contract, 

iar nu numai referitor la cîteva prestaţii.  Pentru a evita neînţelegerile dintre părţi, se 

recomandă de a fi stipulată în contract obligativitatea efectuării unei expertize a 

evenimentului ce ar perturba executarea obligaţiilor contractuale. De exemplu: 

- “În caz de divergenţă dintre părţi referitor la ..., fiecare din ele poate desemna cîte un 

expert economic, care vor examina consecinţele ce decurg din survenirea împrejurărilor 

neprevăzute la momentul încheierii contractului asupra avantajelor acestuia. ”. [27] 

Dacă partea căreia i se notifică situaţia de hardship recunoaşte existenţa acesteia părtile 

purced la negocieri în vederea adaptării contractului. Tratativele dintre părţi vor fi purtate cu 

intenţia reechilibrării, pe o bază echitabilă, a raporturilor contractuale, urmărindu-se evitarea 

oricărui prejudiciu excesiv. În practică este însă posibil ca părţile să nu urmărească, în cursul 

negocierilor, restabilirea echilibrului contractual, ci “reconstruirea” contractului, pe temeiul 

experienţei acumulate cu executarea acestuia, între momentul semnării sale şi momentul ivirii 

situaţiei de hardship. [28]  

În cazul în care părţile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, fie datorită 

faptului că ele au puncte de vedere divergente, fie datorită duratei prea mari a negocierilor, 

debitorul obligaţiei devenită exccesiv de oneroasă, ca persoană interesată va putea sesiza 

instanţa judecătorească competentă, solicitându-i fie adaptarea contractului pentru a distribui 

în mod echitabil între părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor, 

fie încetarea acestuia. [29].  

Este de menţionat că spre deosebire de legiuitorul R. Moldova, legiuitorul român, ca şi 

cel rus, german indică expres dreptul părţii dezavantajate de a se adresa cu cererea respectivă 

în instanţă, care, în calitate de ultim „arbitru” în această procedură complexă, va dispune, în 

limitele permise de lege, fie modificarea contractului, fie rezilierea acestuia. 

Cu privire la modalităţile de protecţie împotriva riscurilor contractuale, regăsim în 

literatura de specialitate, dar şi în diverse reglementări o diversitate de clauze care pot fi 

incluse de părţi în contractele lor. Printre acestea sunt de menţionat: clauza de revizuire a 

preţului, clauza de postcalculare a preţului, clauzele valutatre, clauza de opţiune a monedei 

liberatorii, clauza de forţă majoră,etc. 

De cele mai multe ori întîlnim, pe lîngă prezentarea fiecăreia dintre ele, şi o analiză 

comparativă a clauzelor care, deşi asemănătoare prin scopul pe care îl urmăresc, conţin totuşi 

suficiente elemente specifice care să ne permită individualizarea lor. 

Continuînd enumerarea de mai sus cu clauza de hardship, ţinem să punctăm meritul său 

dat de faptul că aceasta ocroteşte echilibrul economic prin asigurarea continuării contractului, 

permiţînd părţilor să găsească un acord asupra împărţirii riscurilor. 
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În mod sigur, cei mai în măsură să se pronunţe cu privire la utilitatea clauzei de 

hardship sunt însăşi participanţii la relaţiile comerciale internaţionale. Ei sunt cei care, afectaţi 

fiind, în executarea obligaţiilor ce le revin dintr-un contract, de un eveniment imprevizibil, au 

nevoie de acest „remediu” ce le va permite continuarea derulării contractului conform voinţei 

iniţiale, iar faptul că clauza de hardship este prezentă în tot mai multe contracte comerciale 

internaţionale, iar numărul litigiilor avînd ca obiect solicitarea părţilor de adaptare a 

contractului la noile împrejurări este în creştere, constituie un argument în plus al acestei 

utilităţi. 
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INTERVENIENTUL PRINCIPAL CA PARTICIPANT IN PROCESUL CIVIL 

 

Vladimir CHIRONACHI,  

Catedra de drept 

 

The concept of the third party is the situation of those persons involved or are 

introduced in the course of civil legal proceedings. 

The concept of third party can be privtă two meanings. In the first sense, the position of 

subjects of law until their introduction in the process, narrow sense by third parties 

understand those who are foreign to the pendent between plaintiff and defendant. 

 

Conceptul de „terţe persoane" este folosit frecvent în literatura de specialitate, conceptul 

de terţe persoane este folosit pentru a desemna acele persoane care nu participă la activitatea 

judiciară din momentul declanşării procesului civil.  

Conceptul de terţa parte are în vedere situaţia acelor persoane ce intervin sau care sunt 

introduse în procesul civil în cursul desfăşurării procedurii judiciare. 

Conceptul de terţa parte poate fi privtă în două accepţiuni. Intr-o primă accepţiune, 

poziţia unor subiecţi de drept pînă în momentul introducerii lor în proces, în sens restrîns, prin 

terţe persoane înţelegem acele persoane care sunt străine de procesul pendent între reclamant 

şi pîrît. 

Intr-o altă accepţiune . prin „terţa parte" se desemnează însăşi participarea în procesul 

civil a acelor persoane care au intervenit sau care au fost introduse în litigiu în cursul 

desfăşurării procedurii judiciare. Este necesar să precizăm că din momentul introducerii lor în 

proces, aceste persoane dobîndesc calitatea de părţi. Ele continuă însă să-şi păstreze 

denumirea de terţe persoane şi după înroducerea lor în proces. In literatura procesuală 

conceptul de terţa parte este folosit în această accepţiune.  

Cadrul în care urmează să se desfăşoare procesul civil este stabilit în momentul şi prin 

introducerea cererii de chemare în judecată. Prin intermediul acestei cereri, reclamantul 

desemnează persoana sau persoanele pe care le consideră ca fiind acelea ce au contestat 

dreptul subiectiv dedus în justiţie. 

Hotărîrea judecătorească care se va pronunţa în aceste condiţii va dobîndi autoritate de 

lucru judecat numai faţă de părţile liligante, în materie civilă, hotărîrea judecătorească nu este, 

în principiu opozabilă acelor terţe persoane are nu au participat la soluţionarea litigiului. Ea 

este faţă de aceste persoane un res Inter allios uda. Pentru ca hotărîrea judecătorească să 

devină opozabilă şi altor persoane, interesate în rezolvarea într-un anumit fel a procesului 

civil, este necesar ea aceste persoane să fie introduse în proces. Hotărîrea judecătorească este 

necesar să fie opozabilă şi intervenienţilor deoarece prin modul de soluţionare a procesului 

civil s-ar putea ca drepturile legitime ale terţelor să fie direct sau indirect periclitate. Alteori s-

ar putea ca interesul uneia din părţi să reclame introducerea unei terţe persoane în procesul 

civil, în asfel de împrejurări se urmăreşte stabilirea unor drepturi sau obligaţii faţă de 

intervenienţi. 

Participarea terţelor persoane în procesul civil nu este determinată întotdeauna de 

necesitatea apărării drepturilor terţelor. In practică se pot ivi situaţii în care reclamantul sau 

pîrîtul să aibă interesul de a solicita introducerea în procesul civil şi a altor persoane. Astfel, 

de exemplu, debitorul care este chemat în judecată - numai de către unul din creditorii săi 

poate solicita introducerea în proces şi a celorlalţi creditori, pentru ca raportul juridic litigios 

să se soluţioneze fală de toate persoanele ce pot pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamantul. 

De asemenea, oricare din părţi poate solicita introducerea în proces a persoanei obligate a-i 

garanta dreptul transmis, pentru a ii despăgubită în situaţia în care aceasta ar cădea în 

pretenţii. In consecinţă, atunci cînd introducerea în proces a intervenienţilor a fost solicitată de 

către una din părţi, această instituţie procesuală urmăreşte ocrotirea drepturilor acestora. Terţa 

parte introdusă în procesul civil, în aceste condiţii nu va mai putea beneficia de principiul 
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relativităţii lucrului judecai, fiind obligată să respecte drepturile consfinţite prin hotărîrea 

judecătorească pronunţată. 

Instituţia participării terţelor părţi în procesul civil prezintă o importanţă procesuală 

considerabilă prin contribuţia sa la realizarea unei bune administrări a justiţiei, într-adevăr, 

prin participarea terţelor părţi în procesul civil se soluţionează într-un singur cadru procesual 

mai multe raporturi juridice conexe. Cu alte cuvinte pe lîngă soluţionarea raporturilor 

litigioase dintre părţi se rezolvă şi raporturile dintre terţele părţi  pe de-o parte şi părţi pe de 

altă parte. Soluţionarea acestor raporturi juridice într-un singur cadru procesual prezintă 

importanţă şi prin faptul că preîntîmpină posibilitatea pronunţării unor hotărîri judecătoreşti 

contradictorii. Aceasta datorită faptului că prin acest mod de soluţionare judecătorii au 

posibilitatea să cunoască în toată complexitatea lor raporturile juridice dintre părţi şi 

intervenienţi. De asemenea, soluţionarea raporturilor juridice dintre părţi şi intervenienţi în 

acelaşi cadru procesual prezintă şi avantajul realizării unei economii de cheltuieli şi de timp. 

De la început trebuie să precizăm că unele condiţii generale de admisibilitate a 

participării intervenienţilor în procesul civil nu sunt proprii numai acestei instituţii procesuale, 

ele fiind deopotrivă necesare pentru îndeplinirea oricărei activităţi judiciare. 

Condiţiile generale pentru îndeplinirea oricărei activităţi judiciare sunt: capacitatea 

procesuală, calitatea procesuală şi justificarea unui interes.   

Interesul pe care trebuie să-1 justifice cel ce formulează o cerere de participare a unei 

terţe părţi în procesul civil îmbracă forma interesului de a interveni. Interesul de a interveni 

constituie o noţiune convenţională. 

In sens rcstrîns interesul de a interveni desemnează numai interesul pe care trebuie să-1 

justifice cel ce formulează o cerere de intervenţie propriu-zisă. In realitate această condiţie 

trebuie să fie întrunită, şi în cazul în care una din părţile principale formulează o cerere de 

participare a unui intervenient în procesul civil. 

In consecinţă, putem afirma că interesul de a interveni este mai complex decît interesul 

de a acţiona, el implicînd pe lîngă justificarea unui folos practic de pe urma activităţii 

judiciare şi justificarea interesului de a intra într-un proces pendent, respectiv justificarea 

interesului de a introduce alte persoane în procesul civil. 

Interesul afirmat trebuie să aibă un caracter personal, atît în cazul cînd participarea 

terţului în proces se realizează ca urmare a iniţiativei acestuia cît şi în ipoteza în care 

participarea terţului în proces este rezultatul iniţiativei uneia din părţi. In prima ipoteză, 

interesul trebuie să fie propriu intervenientului. iar în cea de a doua ipoteză interesul trebuie 

să fie al părţii care solicită introducerea terţului în proces. 

Pentru participarea intervenienţilor în procesul civil mai sunt necesare şi următoarele 

două condiţii (determinate de caracterul incident al tuturor formelor de participare a terţelor în 

proces): existenţa unui proces civil pendent şi existenţa unei legături de conexitate între 

cererea de participare a terţului în proces şi acţiunea principală. 

Toate formele de participare a intervenienţilor în procesul civil au un caracter incidental 

în sensul că ele se realizează în cadrul unui proces civil în curs de soluţionare între alte 

persoane  amplillcîndu-se prin aceasta cadrul procesual iniţial. 

Condiţia existenţei unui proces civil în curs de judecată între alte persoane constituie o 

cerinţă care rezultă din întreaga fizionomie a instituţiei participării intervenienţilor în procesul 

civil. într-adevăr, prin oricare din formele de participare a intervenienţilor în procesul civil se 

realizează o lărgire a cadrului procesual cu privire la părţi. în sensul că o persoană iniţial 

străină de proces este introdusă în litigiul declanşat între alte persoane. 

Numai în cadrul unui proces civil în curs de judecată intervenientul poate formula o 

cerere de intervenţie. Acest lucru este firesc deoarece intervenţia constituie un mijloc 

procedural pus la dispoziţia intervenienţilor în vederea apărării intereselor lor legale. Cu alte 

cuvinte, pentru a-şi apăra aceste drepturi, legea a acordat intervenienţilor posibilitatea de a 

interveni în procesul civil care se desfăşoară între alte persoane. 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. IX, 2013 

 

82 

 

In materia intervenţiei, condiţia pe care o analizăm implică cerinţa ea intervenicnlul să 

nu fi paticipat în calitate de reclamant sau pîrît în procesul civil respectiv. Cu alte cuvinte, 

terţa parte trebuie să fi fost străin de proces pînă în momentul formulării cererii sale de 

intervenţie. Astfel. în practica judiciară s-a decis că persoana care a participat ca reclamant 

într-un anumit proces civil nu poate formula o cerere de intervenţie în interes propriu în acel 

proces. Această persoană îşi poate formula pretenţiile sale împotriva celorlalte părţi numai 

prin intermediul unei acţiuni civile separate ( din moment ce a omis să şi le valorifice prin 

cererea de chemare în judecată iar pîrîtul prin intermediul acţiunii reconvenţionale). 

Legătura de conexitate implică existenţa unei anumite relaţii între cererea privind 

participarea unui intervenient în procesul civil şi cererea principală de aşa manieră încît 

ocrotirea unui interes al  intervenientului sau al uneia din părţi să depindă de modul de 

soluţionare a celor două cereri. 

Existenţa condiţiei, legăturii de conexitate a fost subliniată în literatura juridică, cere 

este determinată tot de caracterul incident al formelor de participare a intervenienţilor în 

procesul civil. Cerinţa legăturii de conexitate decurge, în acelaşi timp, din chiar scopul 

participării intervenienţilor în procesul civil, instituţie prin care se urmăreşte tocmai 

soluţionarea unor raporturi juridice conexe în cadrul aceluiaşi litigiu. 

Atît conexitatea cît şi participarea intervenienţilor urmăresc scopuri similare, constînd în 

soluţionarea unor raporturi juridice conexe în cadrul unui singur proces civil, realizîndu-se 

astfel o mai bună administrare a justiţiei. Cu toate acestea între cele două instituţii procesuale 

există unele deosebiri ce împiedică identificarea lor. 

In primul rînd. conexitatea implică întrunirea a două sau mai multe acţiuni civile 

distincte în curs de soluţionare la aceeaşi instanţă sau la instanţe deosebite, acţiuni cu a căror 

soluţionare instanţele au fost sesizate în mod separat. Aşadar, în ipoteza conexităţii ne aflăm 

în prezenţa a două procese civile distincte, care se impun a fi reunite pentru o mai bună 

administrare a justiţiei. Dimpotrivă, formele de participare a intervenienţilor în procesul civil 

nu se formulează separat, ci în cadrul unui proces deja declanşat între alte persoane. 

În consecinţă, se poate afirma că în cazul participării intervenienţilor în procesul civil 

nu se pune nici un moment problema întrunirii mai multor procese în curs de soluţionare la 

aceeaşi instanţă sau la instanţe deosebite. [15]. 

Astfel, în cazul participării intervenienţilor în procesul civil este necesar uneori ca 

cererea (privind participarea unui intervenient în procesul civil) să se refere la acelaşi obiect la 

care se referă şi acţiunea principală. Aşa se întîmplă. de exemplu, în cazul formulării unei 

cereri privind participarea în procesul civil a unui intervenient care ar putea pretinde acelaşi 

obiect ca şi reclamantul. 

Alteori însă obiectul cererii privind participarea unui intervenient în procesul civil poate 

fi diferit de obiectul acţiunii principale. Aşa de pildă, în cazul unei acţiuni privitoare la 

sistarea stării de indiviziune o terţă parte poate interveni în interes propriu, solicitînd să se 

constate că ea este proprietatea unor bunuri care au fost cuprinse în masa succesorală. 

In domeniul participării intervenienţilor în procesul civil, condiţia legăturii de 

conexitate nu implică o identitate de cauză sau o strînsă legătură între cauza cererii privind 

participarea terţului în proces şi cauza acţiunii principale. Asfel, într-un litigiul în 

revindecarce cauza acţiunii poate consta în neînţelegerea dintre reclamant şi pîrît cu privire la 

fundamentul juridic al aclului translativ de proprietate iar cauza intervenţiei terţei persoane 

care formulează pretenţii proprii cu privire la obiectul litigiului poate fi bazată pe faptul 

dobîndirii bunurilor prin efectul prescripţiei achizitive. 

Trebuie să mai subliniem faptul că în cazul instituţiei conexităţii instanţa de judecată 

poate dispune întrunirea a două sau mai multe acţiuni numai în prezenţa existenţei unei strînse 

legături între obiectul şi cauza acţiunilor respective. 

In ipoteza participării terţelor persoane în procesul civil, instanţa de judecată poate 

admite o asemenea cerere ori de cîte ori partea interesată justifică dependenţa dreptului ei de 

faptul soluţionării acesteia. 
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In doctrina juridică romînă sunt următoarele forme de participare a intervenienţilor în 

procesul civil: intervenţia, chemarea în judecată a altor persoane, chemarea în garanţie 

si arătarea titularului dreptului dintre care intervenţia poate fi voluntară şi forţată. 

 In dreptul roman mai sunt cunoscute şi unele forme speciale de participare a 

intervenienţilor într-un proces pendent între alte părţi. Astfel, se admite posibilitatea 

introducerii în litigiul dintre cel vătămat printr-un act administrativ ilegal şi organul 

administrativ pîrît. a funcţionarului care poartă răspunderea actului administrativ ilegal.[28. 

pag.84]. 

In dreptul nostru sunt cunoscute următoarele forme de participare a terţelor persoane în 

procesul civil: 

1. intervenientul care formulează pretenţii proprii cu privire la obiectul litigiului 

(art.65 CPC), Intervenientul Principal; 

2. intervenientul care nu formulează pretenţii proprii cu privire la obiectul litigiului 

(art.67CPC), Intervenientul Accesoriu; 

Intervenientul principal 
In practică se întîlnesc cazuri cînd în legătură cu obiectul litigiului dintre reclamant şi 

pîrît are pretenţii altă persoană, care nu participă în procesul pornit. Ea poate interveni în 

proces în calitate de intervenient care formulează pretenţii proprii eu privire la obiectul 

litigiului. 

Din punct de vedere al caracterului ei, intervenţia terţii părţi care formulează pretenţii 

proprii cu privire la obiectul litigiului constituie un incident procedural ce determină lărgirea 

cadrului procesual în care urmează să se soluţioneze litigiul. 

In ipoteza intervenţiei intervenientului cu pretenţii proprii modificarea cadrului 

procesual iniţial se referă atît la introducerea unei noi persoane în proces, cît şi la faptul eă 

prin intermediul intervenţiei este supusă judecăţii o pretenţie proprie a terţului. Aşa fiind, 

intervenţia terţii părţi eu pretenţii proprii constituie un incident procedural sui generis, dar 

numai din punctul de vedere al părţilor. Ne aflăm în prezenţa unui incident procedural sui 

generis tocmai datorită faptului că acesta este determinat din iniţiativa şi în interesul unui 

intervenient. 

Din punctul de vedere al conţinutului, intervenţia terţei părţi cu pretenţii proprii 

constituie o veritabilă acţiune civilă, întrucît prin intermediul ei se urmăreşte valorificarea 

unui drept subiectiv. Caracterul de acţiune al intervenţiei terţei părţi cu pretenţii proprii este 

incontestabil, acest caracter rezultînd din conţinutul material şi procesual al acestei forme de 

participare a intervenienţilor în procesul civil. 

In primul rînd intervenţia terţei părţi care formulează pretenţii proprii cu privire la 

obiectul litigiului constituie o acţiune civilă, întrucît prin intermediul acesteia se urmăreşte 

valorificarea unui drept propriu al terţului intervenit. De aceea, pentru promovarea şi 

exercitarea intervenţiei terţului e necesar să fie întrunite toate condiţiile acţiunii civile. 

In al doilea rînd, considerarea intervenţiei intervenientului în interes propriu ca o 

acţiune civilă este îndreptăţită şi din punctul de vedere al cerinţelor de formă pe care trebuie 

să le îndeplinească cererea terţului. Cererea de intervenţie a intervenientului în interes propriu 

va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată. 

Cu toate acestea, intervenţia terţei părţi în interes propriu nu poate fi identificată întru 

totul eu o acţiune civilă care se promovează pe cale principală. Într-adevăr între intervenţia 

terţei părţi în interes propriu şi acţiunea civilă propriu-zisă există unele deosebiri privitoare la 

condiţiile de promovare şi exercitare a intervenţiei şi a acţiunii, în sensul că intervenţia trebuie 

să îndeplinească şi unele condiţii ce nu sunt necesare în cazul celorlalte acţiuni civile. 

Aceste deosebiri sunt determinate de caracterul incident al intervenţiei intervenientului 

care formulează pretenţii proprii eu privire la obiectul litigiului, De aceea, în literatura de 

specialitate, intervenţia intervenientului cu pretenţii proprii a fost caracterizată şi ca o cerere 

conexă care se grefează pe acţiunea reclamantului. 
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Aşa fiind, se poate afirma că sub aspectul naturii sale juridice, intervenţia 

intervenientului în interes propriu constituie o acţiune civilă specială. 

Ţinînd scama de trăsăturile şi natura a intervenţiei terţei părţi în interes propriu, putem 

defini această formă de participare a intervenienţilor în procesul civil ca o acţiune prin care 

terţul intervenient formulează o pretenţie distinctă dar conexă cu cererea principală într-un 

proces civil declanşat între alte persoane în scopul obţinerii unei hotărîri judecătoreşti 

favorabile. 

Intervenţia terţei părţi care formulează pretenţii proprii cu privire la obiectul litigiului 

constituie un mijloc procedural eficient care asigură acestora posibilitatea de a-şi valorifica 

drepturile lor proprii în cadrul litigiilor ce se desfăşoară între alte persoane. 

Intervenţia intervenientului constituie în acelaşi timp o instituţie procesuală care-şi 

vădeşte utilitatea şi prin faptul că ea contribuie la o mai bună administrare a justiţiei. [8]. 

In afara condiţiilor generale de admisibilitate, care au fost deja analizate, intervenţia 

terţei părţi în interes propriu mai trebuie să îndeplinească şi unele condiţii speciale. Aceste 

condiţii se referă la afirmarea unui drept care urmează a se valorifica prin intermediul 

intervenţiei în interes propriu şi la forma cererii.  

1. Afirmarea unui drept care urmează a se valorifica prin intermediul 

intervenientului care formulează pretenţii proprii. O condiiţie importantă a intervenţiei 

terţei părţi în interes propriu o constituie afirmarea unui drept ce urmază să fie valorificat în 

procesul civil. 

Terţa parte urmărind valorificarea unui drept propriu, trebuie în mod necesar să afirme 

existenţa acestuia sau a unei situaţii juridice a cărei ocrotire o solicită organelor judiciare. Nu 

este necesar, însă ca dreptul să existe în realitate, fiind suficientă numai afirmarea dreptului 

litigios. 

Existenţa dreptului litigios este doar una din condiţiile de admitere în fond ale 

intervenţiei intervenienţilor în interes propriu. Este cunoscut că în cazul valorificării unui 

drepl subiectiv prin intermediul acţiunii in justiţie e necesar ca dreptul afirmat de către 

reclamant să fie actual, deoarece în caz contrar acţiunea ar putea fi paralizată prin excepţia de 

prematuritate invocată de către pîrît. Actualitatea dreptului afirmat în justiţie este o condiţie ce 

se cere să fie întrunită numai în cazul acţiunilor în realizarea dreptului, nu şi în cazul 

acţiunilor în constatare. 

Astfel, e neîndoielnic că atunci cînd prin intermediul intervenţiei intervenientului în 

interes propriu se urmăreşte numai constatarea existenţei sau inexistenţei unui anumit raport 

juridic este suficientă afirmarea unui drept eventual, adică a unui drept afectat de o modalitate 

(termen sau condiţie) 

Intervenţia terţei părţi în interes propriu se caracterizează prin faptul au că finalitate 

ocrotirea unor drepturi ale acestuia care dacă nu ar fi apărate pe acesată cale ar cauza acestuia 

un prejudiciu. De aceea, se poate afirma că intervenţia principală este un act nu numai 

reparator, ci şi conservator sau un mijloc de apărare preventiv. 

2.Forma intervenţiei în interes propriu. In ce priveşte forma intervenţiei 

intervenientului în interes propriu, ari.65 Cod de procedură civilă precizează că cererea de 

intervenţie va fi facută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată. 

Este evident că intervenientului care formulează pretenţii proprii îi vor fi aplicabile şi 

dispoziţiile art.166 Cod de procedură civilă, care indică elementele pe care trebuie să le 

cuprindă o cerere de chemare în judecată. 

Avînd în vedere dispoziţiile procedurale menţionate, putem concide că cererea 

intervenientului trebuie să cuprindă aceleaşi elemente ca şi cererea de chemare în judecată. 

Potrivit art.65 CPC intervenienţii care formulează pretenţii proprii eu privire la obiectul 

litigiului pot interveni în proces pînă la încheierea dezbaterilor judiciare în prima instanţă. 

Raţiunea formulării intervenţiei intervenienţilor care formulează pretenţii proprii cu privire la 

obiectul litigiului numai în faţa primii instanţe rezidă necesitatea garantării unor principii 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. IX, 2013 

 

85 

 

fundamentale ale dreptului procesual civil şi în raport cu terţul intervenient (principiul 

dreptului la apărare,  principiul contradietorialităţii ). 

Legea nefacînd nici o distinţie după materia în care se formulează cererile de intervenţie 

a intervenientului, înseamnă că acestea vor putea fi promovate, în toate cazurile, în termenul 

prevăzut de art. 65 CPC.  

In practica juridică se mai poate ridica problema de a şti dacă intervenţia principală 

poate fi sau nu formulată şi după casarea hotărîrii. Raţiunea termenului fixat de lege în 

vederea modificării acţiunii, ca şi în cazul intervenţiei terţei părţi în interes propriu de altfel, 

constă în acordarea posibilităţii părţilor de a-şi exercita pe deplin dreptul la apărare. A decide 

asfel ar însemna să privăm părţile de beneficiul unui grad de jurisdicţie. Pe de altă parte, 

instanţa de trimitere este strict limitată la obiectivele stabilite prin decizia instanţei de casare. 

Oare promovarea şi soluţionarea unei intervenţii terţei părţi care formulează pretenţii proprii 

după casare ar conduce la depăşirea limitelor în care trebuie să se facă rejudecarea. 

Sancţionarea depunerii tardive a intervenţiei terţei părţi în interes propriu este judecarea 

separată a intervenţiei faţă de cererea principală, iar nu respingerea acesteia. 

După formularea cererii de intervenţie terţei părţi în interes propriu instanţa de judecată 

dobîndeşte dreptul de a soluţiona această cerere. Din punct de vedere procesual, intervenţia 

terţei părţi în interes propriu se soluţionează în două faze: încuviinţarea în principiu a cererii şi 

judecarea acesteia. [7]. 

Cu prilejul încuviinţării cererii, atît părţile cît şi intervenientul au dreptul de a pune 

concluzii cu privire la adminisibilitatea intervenţiei intervenientului în interes propriu. Se 

discută ca acest prilej doar asupra aspectelor privitoare la admisibilitatea intervenţiei din 

punctul de vedere al condiţiilor de formă, al interesului şi a legăturii de conexitate cu cererea 

principală. Instanţa de judecată nu are posibilitatea de a examina, cu această ocazie, cererea de 

intervenţie intervenientului în interes popriu în raport cu fondul cauzei. 

Asupra încuviinţării în principiu a intervenţiei intervenientului în interes propriu 

instanţa de judecată se pronunţă print-o încheiere ce nu poale fi atacată cu recurs decît odată 

cu fondul, pentru a nu se întrerupe cursul judecăţii. Încheierea de admitere în principiu a 

intervenţiei intervenientului are un caracter interlocutoriu, instanţa fiind legată de o asemenea 

încheiere, avînd obligaţia să procedeze în continuare la soluţionarea în fond a cererii. [15]. 

Împotriva intervenţiei intervenientului în interes propriu părţile pot formula o cerere 

reconvenţională. Într-adevăr, părţile pot formula o pretenţie proprie faţă de intervenient prin 

intermediul cererii reconvenţionale, în scopul paralizării intervenţiei terţei părţi sau în scopul 

realizării unei compensaţii juridice între creanţa părţii respective şi creanţa pretinsă de către 

terţ. Soluţia expusă îşi găseşte justificarea în caracterul intervenţiei terţei părţi în interes 

propriu de a fi o adevărată acţiune civilă, în aceste condiţii, nu se poate concepe ca părţile 

împotriva căreia se îndreaptă acţiune, promovată însă pe cale incidenţă, să fie lipsite de 

dreptul de a-şi formula pretenţiile lor proprii în legătură cu intervenţia intervenientului în 

interes propriu, printr-o cerere reeonvenţională.  

Actele procedurale îndeplinite anterior intervenţiei nu mai pot fi reluate, legea 

considerînd acele acte ca fiind realizate şi faţă de intervenient. Aceasta nu înseamnă că 

intervenientul ar fî lipsit de dreptul de a conbate probele deja administrate. 

Intervenientul nu v-a putea invoca însă excepţiile procedurale ce au un caracter relativ şi 

care trebuiau să fie invocate anterior admiterii în principiu, acestea fiind acoperite şi fală de 

el. In schimb, intervenientul va putea invoca în tot cursul procesului civil, orice încălcare a 

unor norme procedurale imperative, în ce priveşte actele procedurale care urmează să se 

îndeplinească ulterior intervenirii inlervenientului în proces, se vor realiza şi fată de terţ, la fel 

ca faţă de oricare parte[5]. 

Din momentul admiterii în principiu a cererii de intervenţie a intervenientului în interes 

propriu ultimul devine parte în procesul civil, bucurîndu-se de toate drepturile procesuale pe 

care le au şi părţile principale. Mai mult, în acesta situaţie, intervenientul are o deplină 

independenţă procesuală, urmînd să fie considerat ca un adevărat reclamant în procesul civil [2]. 
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Intervenţia terţei părţi în interes propriu se soluţionează odată cu acţiunea principală, 

pronunţîndu-se o singură hotărîre asupra ambelor cereri. 

În abordarea problemei drepturilor şi obligaţiunilor procesuale ale intervenientului 

trebuie să pornim de la constatarea că din momentul încuviinţării participării acestuia în 

procesul civil, el nu mai poate fi tratat ca un simplu tert, ci ca o persoană care a dobîndit 

calitatea de parte. 

Odată ce a dobîndit calitatea de parte în procesul civil, intervenientul se bucură de toate 

drepturile procesuale acordate de legislaţie părţilor principale. Pe bună dreptate se arală uneori 

în literatura de specialitate că intervenientul în interes propriu este un veritabil reclamant sau, 

în alţi termeni, că oricare din poziţiile pe care o persoană le poate avea în cursul unui proces 

nu sunt altceva decît o variantă a situaţiilor de reclamant sau de pîrît. [18]. 

Această poziţie procesuală a intervenientului care formulează pretenţii proprii este 

determinată de caracterul de acţiune al intervenţiei. în consecinţă la fel ca oricare din părţi, 

terţul are dreptul de a adresa cereri instanţei, dreptul de a participa personal sau prin 

reprezentant la dezbaterile judiciare, dreptul de apărare, precum şi dreptul de a propune 

dovezi în vederea  

In legătură cu dreptul intervenientului cu pretenţii proprii de a solicita probe, în procesul 

la a cărui deslaşurare participă, s-a susţinut că drepturile acestuia nu sunt lotuşi identice cu 

drepturile pe care le are o parte principală. Întrucît, pe de o parte, intervenţia terţei părţi în 

interes propriu ar fi o cerere accesorie, iar pe de altă parte, intervenientul este obligat a lua 

procedura din stadiul în care acesta se găseşte. Aşa fiind, s-a afirmat că cererea 

intervenientului de a solicita probe trebuie respinsă dacă, anterior intervenţiei în proces, au 

fost administrate dovezi suficiente. 

Este adevărat, că intervenientul care intervine va lua procedura în starea în care se află 

în momentul admiterii intervenţiei. Prin aplicarea acestei prevederi s-a urmărit ca intervenţia 

terţei părţi în procesul civil să nu se transforme într-un mijloc de tergiversare a soluţionării 

proceselor civile. Aceasta nu înseamnă încă că intervenientul cu pretenţii proprii care şi-a 

formulat cererea sa de intervenţie înainte de închiderea dezbaterilor, dar după ce s-au efectuat 

unele probatorii, nu ar avea dreptul ca în susţinerea pretenţiilor sale să solicite administrarea 

unor dovezi. Din momentul ce intenenţia intervenientului cu pretenţii proprii este admisibilă 

în faţa primei instanţe, pînă la închiderea dezbaterilor, este normal să i se acorde terţului 

posibilitatea de a face dovada dreptului subiectiv afirmat injustiţie. A nu recunoaşte 

intervenientului dreptul de a propune probe este greu de admis. întrucît nu se poate concepe 

că legiuitorul ar fi urmărit, pe de o parte, să pună la dispoziţia acesteia un mijloc procesual-

intervenţia terţei părţi care formulează pretenţii proprii cu privire la obiectul litigiului- prin 

care să poată invoca un drept propriu, referindu-i în acelaşi timp posibilitatea de a stabili 

existenţa şi conţinutul dreptului pe care îl reclamă. 

Astfel, intervenientul cu pretenţii proprii are obligaţia de a îndeplini actele procedurale 

în termenele prevăzute de lege, de a face dovada susţinerilor sale. de a depune la dosar actele 

de care înţelege să se servească, spre a fi comunicate şi celorlalte părţi. [11]. 

Una dintre obligaţiile importante ale intervenientului principal se referă la exercitarea cu 

bună-credinţă a drepturilor procesuale. Această obligaţie a intervenientului vizează în primul 

rînd promovarea cererii sale de participare în proces numai în scopul apărării unor interese 

ocrotite de ordinea de drept. Introducerea unei acţiuni de către intervenientul principal în 

vederea tergiversării judecăţii sau în alt scop decît cel ocrotii de lege constituie un abuz de 

drept care urmează să lie sancţionat de către instanţa de judecată. 
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MARCA COMERCIALĂ CA OBIECT AL GAJULUI 

 

Olga  OSTAPENCO,  

Catedra de drept 

 

The legislation inforce in the field of intellectual property, provide value andprotection 

of trademarks in the Republic of Moldova. One of the valuing methods of the trademarks, 

assigned exclusively for its holder, is ojfering the trademark as a guarantee for the execution 

of pecuniary obligations or otherwise pledging the trademark. Trademark as a pledge object 

has a number of advantages, but which haven 'tperceived by holders in full measure. This gap 

may be eliminated by a clear and concise regulat ion, low cost and simplified procedures, 

that provides to trademarks a stable value and increases its attractiveness as a guarantee. 

 

Legea Supremă a Republicii Moldova garantează cetăţenilor dreptul la proprietate 

privată şi libertatea creaţiei. Proprietatea se constituie din bunuri materiale şi intelectuale, iar 

dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce apar în 

legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sunt apărate de lege.[l] Dreptul de proprietate 

intelectuală capătă o amploare din ce în ce mai progresivă în economia naţională şi deschide 

noi orizonturi pentru oameni de ştiinţă şi creaţie. 

Bunurile intelectuale, printre care operele literare, artistice şi ştiinţifice, invenţiile, 

mărcile comerciale, denumirile de origine, soiurile de plante etc. au devenit obiecte uzuale ale 

tranzacţiilor dintre persoane private şi comercianţi. Valorificarea obiectelor de proprietate 

intelectuală, le conferă acestor un caracter patrimonial, ceea ce serveşte drept garanţie a 

remuneraţiei creatorului, şi în consecinţă un motrice al progresului în sfera inovaţiei. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este autoritatea publică 

abilitată cu atribuţii în promovarea, înregistrarea, controlul şi valorificarea drepturilor de 

proprietate intelectuală, formată din drepturile de autor şi conexe şi drepturile de proprietate 

industrială. [2] Graţie AGEPI proprietatea intelectuală în Republica Moldova a devenit 

protejată şi monitorizată. Una dintre atribuţiile esenţiale ale AGEPI-ului este înregistrarea 

contractelor de cesiune, licenţă, gaj, franchising, care au ca obiect bunuri intelectuale, în 

Registrele naţionale a obiectelor de proprietate intelectuală. înregistrarea poartă un caracter 

obligatoriu şi lipsa înregistrării privează contractul de orice forţă juridică faţă de terţi. Dreptul 

exclusiv asupra obiectului de proprietate industrială produce efecte pentru terţi începând cu 

data publicării în Buletinul Oficial al Proprietăţii Industriale sau cu data înscrierii în Registrul 

internaţional a datelor referitoare la înregistrarea obiectului. [3] 

Conform datelor statistice, cea mai mare parte a veniturilor obţinute de AGEPI rezultă 

din înregistrarea mărcilor comerciale, ca obiecte a proprietăţii industriale. Astfel, din 1993- 

2011 au fost depuse circa 92000 de cereri pentru înregistrarea mărcilor comerciale atât de 

solicitanţii autohtoni cât şi străini. [4] Deci mărcile comerciale sunt cele mai solicitate obiecte 

de proprietate industrială, fiind protejate doar din momentul înregistrării şi obţinerii unui titlu 

de protecţie, eliberat de către AGEPI. Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, 

în art. 25 prevede expres că "marca poate face obiectul unui gaj, al altor drepturi reale, 

precum şi al unei executări silite". Astfel, orice titular al unui certificat de înregistrare al unei 

mărci comerciale poate garanta orice obligaţie exprimată în bani prin depunerea mărcii sale în 

calitate de gaj şi căpătând calitatea de debitor gajist. Gajul este o garanţie reală, care permite 

satisfacerea prioritară a creanţei garantate prin gaj, faţă de celelalte creanţe. Această 

oportunitate nu se referă la mărcile de certificare (utilizate pentru certificarea conformităţii 

produselor sau serviciilor), fiind excluse expres prin prevederile art. 58 al legii nominalizate. 

Titularul unei mărci comerciale beneficiază de o perioadă de protecţie de 10 ani, care 

poate fi reînnoită ori de câte ori este necesar, perioadă în care acesta poate în mod exclusiv să 

valorifice marca prin aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui 

în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale; oferirea produselor spre 
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comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori 

prestarea serviciilor sub acest semn; importul sau exportul produselor sub acest semn; 

utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi în publicitate; multiplicarea, stocarea sau 

comercializarea semnului în scopurile menţionate; cesionarea sau gajarea semnului 

comercial.[5] 

Contractul de gaj, al cărui obiect îl constituie marca comercială reprezintă un gaj a 

bunului mobil fără deposedare[6], care se înregistrează în Registrul naţional al contractelor de 

gaj, deţinut de AGEPI, în termen de o lună de la data emiterii deciziei de înregistrare a 

contractului. înregistrarea contractului de gaj se realizează în baza unui demers, depus 

nemijlocit de solicitant, de un reprezentant sau mandatar autorizat împuternicit printr-o 

procură, care trebuie să conţină următoarele: 

1) datele de identificare ale debitorului gajist şi ale creditorului gajist; 

2) numele şi adresa reprezentantului/mandatarului autorizat, dacă pentru 

înregistrarea contractului a fost desemnat un reprezentant/mandatar autorizat; 

3) numărul titlului de protecţie la care se referă gajul; 

4) adresa pentru corespondenţă; 

5) semnătura părţii contractante care a solicitat înregistrarea contractului de gaj, cu 

indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui; dacă partea contractantă este 

persoană juridică, demersul este semnat de conducătorul unităţii, fiind indicată 

funcţia, numele şi prenumele semnatarului, şi se aplică ştampila. 

Cererea trebuie să se refere la înregistrarea unui singur contract de gaj, care poate să 

includă unul sau mai multe obiecte de proprietate industrială înregistrate la AGEPI. [7] La 

cerere se anexează, în mod obligatoriu chitanţa de plată a taxei de stat în cuantum de 200 

euro[8] (HG nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică 

în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale) şi după caz, hotărârea instanţei de 

judecată, actul normativ ce reglementează transmiterea drepturilor, copia hotărârii adunării 

generale a membrilor societăţii sau contractul de gaj, care include următoarele clauze: 

 obiectul gajului (numărul titlului de protecţie al obiectului de proprietate industrială şi 

descrierea acestuia); 

 esenţa şi scadenţa creanţei garantate prin gaj şi valoarea maximă a acesteia fără 

dobînzi şi alte cheltuieli; 

 acordul expres al debitorului gaj ist de a constitui un gaj în favoarea creditorului 

obligaţiei garantate; 

 clauze privind permiterea sau interzicerea gajului ulterior; 

 drepturile de care dispune creditorul gajist referitoare la exercitarea gajului; 

 semnăturile părţilor contractante, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui; dacă 

partea contractantă este persoană juridică, contractul este semnat de conducătorul 

unităţii, fiind indicată funcţia, numele şi prenumele semnatarului, şi se aplică ştampila; 

 locul şi data semnării contractului. 

în contractul de gaj părţile pot stabili drepturi, obligaţii şi condiţii suplimentare celor 

prevăzute mai sus. [9] 

Cererea şi documentele anexate se întocmesc în limba de stat în 4 exemplare, imediat 

sau în termen de 2 luni de la depunerea cererii de înregistrare. Examinarea cererii şi a 

documentelor anexate se efectuează în termen de 3 luni, de la data înregistrării cererii la 

AGEPI. Decizia de înregistrare a contractului se emite, dacă în procesul examinării se 

constată că cererea şi documentele anexate corespund prevederilor legislaţiei în vigoare. în 

cazul emiterii deciziei de înregistrare a contractului, AGEPI înscrie în registrele naţionale ale 

obiectelor de proprietate industriale şi în baza de date corespunzătoare informaţia privind 

înregistrarea contractului. Pe fiecare filă a fiecărui exemplar al contractului se aplică ştampila 

„înregistrat" şi se înscrie numărul şi data înregistrării. AGEPI remite în adresa fiecărei părţi 

contractante cîte un exemplar al contractului înregistrat. 
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AGEPI emite decizia de respingere a înregistrării contractului dacă: iregularităţile 

constatate nu sînt remediate sau documentele lipsă nu sînt prezentate în termenul acordat şi 

dacă nu este depusă o cerere de prelungire a termenului stabilit; partea contractantă care 

transmite drepturile asupra obiectului de proprietate industrială referitor la care a fost încheiat 

contractul nu este titularul/solicitantul respectivului obiect de proprietate industrială; 

conţinutul contractului nu reglementează: a) părţile contractului; b) obiectul/obiectele de 

proprietate industrială referitor la care este încheiat contractul; c) tipul contractului şi sfera de 

întindere a drepturilor acordate prin intermediul contractului; d) acordul expres al debitorului 

gajist de a constitui gajul în favoarea creditorului obligaţiei garantate; contractul face referire 

la date ce nu corespund datelor incluse în registrele naţionale privind obiectele de proprietate 

industrială; contractul nu este semnat de ambele părţi contractante, inclusiv nu este semnat de 

toţi solicitanţii/titularii obiectului de proprietate industrială, în cazul în care obiectul de 

proprietate industrială la care se referă contractul aparţine mai multor solicitanţi/titulari; 

contractul conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau conţine prevederi ce se 

exclud reciproc. 

Decizia AGEPI privind refuzul de a înregistra contractul de gaj asupra unei mărci 

comerciale poate fi contestată la Comisia de contestaţii în termenele şi condiţiile prevăzute de 

în baza Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 2 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală" 

în urma încetării efectelor contractului de gaj, AGEPI radiază informaţia despre contract 

din registrele naţionale ale obiectelor de proprietate industrială. Radierea informaţiei privind 

înregistrarea contractului de gaj se realizează şi la solicitarea părţii contractante interesate, 

prin depunerea la AGEPI a unei declaraţii în formă scrisă, semnată de ambele părţi 

contractante, care este însoţită de următoarele documente: 

1) acordul privind rezilierea contractului semnat de ambele părţi sau hotărîrea 

instanţei de judecată; 

2) procura, în cazul în care declaraţia referitoare la radierea informaţiei privind 

înregistrarea contractului se depune prin reprezentant/mandatar autorizat; 

3) dovada de plată a taxei de radiere a informaţiei privind înregistrarea contractului.  

Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului de gaj poate fi realizată şi la 

solicitarea terţului, care a dobîndit obiectul gajului, în baza următoarelor temeiuri, după caz: 

1) declaraţia în formă scrisă a creditorului gajist despre renunţarea la gaj; 

2) hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti. 

în termen de 2 luni din momentul solicitării radierii informaţiei privind înregistrarea 

contractului, AGEPI emite decizia de radiere a informaţiei privind înregistrarea contractului, 

care se eliberează ambelor părţi contractante sau reprezentantului/mandatarului autorizat, dacă 

acesta a fost desemnat. [10] 

Dacă debitorul gaj ist nu îşi execută sau îşi execută sau îşi execută în mod 

necorespunzător obligaţia garantată prin gaj, atunci creditorul gaj ist, după preavizarea 

debitorului poate să exercite cu marca gajată una din următoarele acţiuni: 

- să vândă el însuşi marca   

Creditorul gaj ist care vinde marca acţionează în numele proprietarului (debitorului gaj 

ist) şi este obligat să informeze cumpărătorul despre calitatea lui la momentul vînzării.[l 1] 

Din păcate statistica arată că practica de utilizare a mărcilor comerciale în calitate de 

obiect al gajului nu este una solicitată pe teritoriul Republicii Moldova, astfel în perioada 

1993- 2011 au fost înregistrate doar 23 contracte de gaj având ca obiect mărci comerciale. 

Printre cele mai cunoscute mărci care au fost gajate putem menţiona: "Floarea soarelui" - 

creditor gajist, Corporaţia Financiară Internaţională (2012); "Sun Comunications" - creditor 

gajist, Banca Comercială Română (2012); "Farmacia Familiei - creditor gajist, BC Moldo va-

Agroindbank" (2012); "Natur Bravo" - creditor gajist, BC Moldova-Agroindbank (2011); 

"Vinăria Bostovan" 
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- creditor gajist, BC Moldova-Agroindbank (2006); "Vinăria Purcari" - creditor gajist, 

BC Moldova-Agroindbank (2005); "Carmez" - creditor gajist, BC Moldova-Agroindbank 

(2004); [12] în perioada respectivă nu a fost nici un caz de executare silită a mărcii 

comerciale, ca rezultat al neexecutării obligaţiilor de către debitorul gajist. 

Considerăm că această situaţie se datorează în primul rând reticenţei creditorilor gaj işti 

faţă de o asemenea garanţie, ei preferând să-şi garanteze creanţele cu bunuri corporale care au 

o circulaţie mai sigură şi o valoare stabilă. în al doilea rând neinformarea titularilor de mărci 

comerciale despre oportunitatea pe care o au în valorificarea mărcilor sale în calitate de 

garanţii. Astfel, considerăm că orice creditor ar accepta ca garanţie a obligaţiei o marcă 

comercială cu renume sau chiar notorie de pe teritoriul Republicii Moldova ("Cricova", 

"Purcari", "Bucuria", "Chişinău", "Aroma" etc.), care ajung să valoreze peste 35 mii. $.[13] 

Un alt moment negativ considerăm a fi tarifele mari pentru înregistrarea, modificarea sau 

chiar radierea contractelor de gaj din Registrele naţionale deţinute de AGEPI, care variază de 

la 100 - 200 euro. 
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ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 
 

MODERNIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE PRIN 

CODIFICAREA ACTELOR NORMATIVE DIN ACEST DOMENIU 

 

Natalia SAITARLÎ,  

Catedra de ştiinţe politice şi administrative 

 

Legal status of the local elected person and the civil servant from local government, 

which is well defined, provides these public authorities efficient governance. 

The goal of this work is: to evaluate the possibility of codification of legal rules that 

govern the legal status of local persons and employees of local public administration. 

 

Cuvinte-cheie: administraţia publică locală, ales local, funcţionar local, cod 

 

Luând în consideraţie că în prezent, administraţia publică locală reprezintă o prioritate 

în activitatea Guvernului actual, ce se confirmă prin Programul guvernamental “Integrarea 

Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” adoptat pentru anii 2011-2014 privind 

accelerarea reformei în administraţia publică [1] şi Strategia Naţională de Descentralizare, 

care conţine un Plan concret de acţiuni pentru anii 2012-2015 [2] din care unele acţiuni 

prioritare ale Programului guvernamental, se referă la autorităţile administraţiei publice locale 

şi persoanele din cadrul lor, şi anume: asigurarea autonomiei decizionale, organizaţionale, 

financiare şi bugetare; asigurarea stabilităţii funcţiei publice şi valorificarea experienţei 

individuale, garantarea realizării drepturilor şi obligaţiilor angajaţilor autorităţilor 

administraţiei publice locale, în baza de profesionalism şi performanţă; definitivarea 

procesului de separare a funcţiilor administraţiei centrale de funcţiile administraţiilor raionale 

etc., şi faptul că alesul local şi funcţionarul local sânt subiecţii dintr-un sistem, si anume din 

sistemul administraţiei publice locale, distinct de sistemul administraţiei publice centrale, 

considerăm că realizarea obiectivelor sus menţionate este posibilă prin reglementarea  şi 

aplicarea în comun a statutul juridic al subiecţilor respectivi, separat de la statutul juridic al 

funcţionarului public (de stat), deoarece anume de la aceste două categorii de subiecţi 

împreună depinde eficacitatea activităţii autorităţilor administraţiei publice, la fel, nivelul 

satisfacerii intereselor locuitorilor  unităţilor  administrativ-teritoriale. 

Autorii de specialitate consideră că pentru administraţia publică locală este o necesitate 

vitală de a reglementa problemele ce ţin de funcţia municipală şi funcţionarul municipal, 

consfinţit printr-o lege separată, chiar cu riscul ca unele reglementări din Legea cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008 [3] care 

reglementează la moment statutul tuturor funcţionarilor publici din Republica Moldova, să se 

repete [4, p. 30]. 

În cazul în care legislatorul nu va fi de acord cu o lege separată privind funcţia 

municipală şi statutul funcţionarului municipal, atunci legea respectivă, consideră autorii,  ar 

trebui să conţină un capitol special destinat acestei instituţii municipale.  

Semnificativ în acest context sunt cuvintele sociologului francez Alexis de Tocqueville, 

expuse în lucrarea cu privire la democraţie în America: “Instituţiile municipale constituie 

puterea unei naţiuni. O naţiune poate să instaureze o conducere liberă, dar fără instituţiile 

municipale aceasta nu poate dobândi spiritul libertăţii”. Astfel, nu poate fi vorba despre 

mersul înainte al societăţii spre idealurile democraţiei, despre protejarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor fără o organizare şi funcţionare eficace a autorităţilor administraţiei 

publice locale [5, p. 98]. 

Exemple de reglementări de sine stătătoare în această materie există:  Federaţia Rusă, în 

anul 1998 a adoptat o lege federală “Cu privire la bazele funcţiei municipale” în care sunt 

http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/28.12.2011/Intr02.pdf
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stabilite, pentru toţi subiecţii federaţiei, principiile şi criteriile în baza cărora se instituie 

funcţiile municipale, precum şi statutul juridic al funcţionarului municipal. În baza acestei 

legi, toţi subiecţii federaţiei au adoptat legi regionale prin care a fost dezvoltată legea federală. 

În Franţa, prin Legea nr. 84-53 din 20.01.1984, se introduce noţiunea de funcţie publică 

teritorială, nominalizându-se şi un şir de funcţii la nivel comunal, departamental şi regional 

care pot fi ocupate de funcţionari publici, stabilindu-se, totodată, şi statutul acestora [4, p. 30]. 

În cazul dat ne înlăturăm de opinia prof. V. Popa care menţionează că orice reforma 

cere capacităţi de sinteză şi de analiză a instituţiilor, nu poate fi compensată prin adoptarea 

unui număr mare de regulamente sau legi în domeniul administraţiei publice locale [6, p. 6] şi 

de opinia prof. D. Brezoianu  că în vederea simplificării activităţii 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, deoarece în circuitul documentelor 

trebuie să se găsească ordinea cea mai logică, pentru ca lucrarea să urmeze drumul scurt [7, p. 

87] şi considerăm că va fi eficient nu adoptarea încă unei legi, ci sistematizarea tuturor acte 

normative din domeniul administraţiei publice locale prin codificare, deoarece sunt multe la 

număr, iar unele din ele sunt  contradictorii şi neclare: Legea cu privire la statutul juridic al 

alesului local nr. 768-XIV din din 02.02.2000 [8], Legea cu privire la administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 [9], Codul electoral nr. 1381-XV din 21.11.1997 [10], 

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din din 

04.07.2008 [3], Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr. 438-XVI din 

28.02.2006 [11], Legea cu privire la descentralizare administrativă nr. 435-XVI din 

28.12.2006 [12] etc. 

Prof. D. Baltag menţionează că prin prelucrarea sistematică a actelor normative şi 

gruparea lor după criterii se asigură sesizarea şi înlăturarea oportună a unor contradicţii dintre 

acte, identificarea şi eliminarea lacunelor în drept, stabilirea celor mai eficiente metode de 

reglementare a relaţiilor sociale în funcţie de specificul fiecărei situaţii. Totodată, 

sistematizarea actelor normativă, a legislaţiei în primul rând este cerută şi de procesul 

realizării dreptului, întrucât facilitează cunoaşterea dreptului pozitiv, interpretarea corectă a 

actelor normative şi sesizarea interdependenţei lor. De aceea, sistematizarea actelor normative 

prin încorporare sau codificare este un factor de condiţionare a eficacităţii dreptului. Nu în 

ultimul rînd, ea favorizează popularizarea legislaţiei, accesibilitatea actelor normastive pentru 

toţi cetăţenii [13, p. 203]. 

Sistematizarea dreptului pe calea codificării înseamnă, de fapt, ridicarea la universal. 

„Codul sesizează principiile de drept şi le exprimă pe calea gîndirii în universalititatea lor şi, 

prin aceasta, în determinaţia lor” [14, p. 311]. 

Specialiştii români descriu codificarea juridică ca un mijloc de realizare a simplificării 

legislative care permite crearea unui document unic într-o anumită materie a dreptului şi 

adunarea normelor dispersate pentru ca acestea să devină coerente şi accesibile. Codificarea 

este deci un instrument de sistematizare şi concentrare a legislaţiei dintr-un anumit domeniu 

sau dintr-o ramură de drept, subsumată unor principii comune, sub forma unei structuri 

unitare denumită cod. În mod corespunzător noţiunea de “cod” a fost defenită în literatura de 

specialitate juridică din Franţa ca “un corp coerent de texte înglobând conform unui plan 

sistematic, ansamblul regulilor referitoare la o materie ” [15, p. 285-287]. 

Ca exemplu, ne poate servi, de asemenea, Franţa care toate actele normative care se 

refereau la politica descentralizării începută din 1982 şi la anul 1992 erau la număr mai mult 

de 300, le-a codificat în Codul colectivităţilor locale, adoptat la 21 februarie 1996 (Code 

general des collectivites territoriales [16]), mai concret partea lui legislativă. Partea 

reglementativă a fost aprobată la 7 aprilie 2000. Din acest moment încetează să activeze 

Codul comunelor, iar organizaţia sistemului întreg al administraţiei locale din Franţa până în 

prezent este reglementată de un cod unic.  Codul dat include în sine dispoziţii sistematizate 

ale tuturor actelor normative din domeniul administraţiei locale adoptate mai interior. 

Dispoziţii noi sunt legate de modificarea Codului [17]. 
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Reieşind din cele analizate considerăm, ca legislaţia de azi cu privire la organizarea şi 

funcţionarea autorităţilor publice locale, responsabilitatea acestor autorităţi, care este 

dispersată în multiple legi, trebuie să fie sistematizată prin codificare într-un Cod, după 

modelul francez – Codul colectivităţilor locale, în care oricine ar putea găsi răspuns la orice 

întrebare ce ţine de guvernarea locală, inclusiv şi cele care se referă la statutul juridic al 

fiecăruia din aceasta guvernare.  Deoarece, statutul juridic, trebuie să prevadă 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 determinate expres 

şi: competenţa fiecăruia,  forme ale răspunderii juridice şi sancţiunile în cazul neîndeplinirii 

sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor proprii. Anume de la aceasta depinde 

asigurarea eficientă a guvernarii locale, respectiv şi prestarea serviciilor populaţiei din 

unităţile administrativ-teritoriale de către autorităţile publice locale. 
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DELIMITAREA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ A JUDEŢULUI CAHUL 

ÎN COMPONENŢA ŢINUTULUI  DUNĂREA DE JOS (1938-1940) 

 

Sergiu CORNEA, 

Catedra de ştiinţe politice şi administrative 

 

The aspects regarding the territorial delimitation of Cahul County are briefly examined. 

A new territorial circumscription was introduced in Romania, under the Administrative Law 

from 1938 – the land that included some counties. The Cahul County was a part of Lower 

Danube Land. There are analyzed the ways of the territorial delimitation accomplishment of 

Cahul County as the component part of the Lower Danube Land. The two archival documents 

which are relevant for the studied topic are presented in Appendix.  
 

La momentul Marii Uniri din anul 1918 delimitarea teritorial-administrativă judeţului 

Cahul era realizată în baza prevederilor legii Despre constituirea judeţului Cahul şi 

reorganizarea conducerii locale în judeţele Ismail şi Cahul adoptată de Sfatul Ţării la 29 

ianuarie 1918. Judeţul Cahul includea următoarele plăşi şi comune: 

 

Plasa  Leova cu comunele:  

1. Leova, reşedinţă 

2. Calmaţui 

3. Orac 

4. Mingir 

5. Leuşeni 

6. Voinescu 

7. Sărăta-Rezeşi 

8. Broscoseşti 

9. Tomai 

10. Covurlui 

11. Cazangic 

12. Hanasenii Noi 

13. Toceni 

14. Tigheci 

15. Borogani 

16. Copcui 

 

 

Plasa  Baimaclia cu comunele:  

1. Baimaclia, reşedinţăi 

2. Cociulia 

3. Vişiniovca 

4. Capaclia-Rezeşi 

5. Porumbeşti 

6. Hănăscnii de Pădure 

7. Cârpeşti 

8. Samalia 

9. Enichioi 

10. Lărguţa 

11. Ţiganca 

12. Goteşti 

13. Chioselia-Mică 

14. Congaz 

15. Coştangalia 

16. Tartaul 

 

Plasa  Cahul  cu comunele:  

1. Cahul, reşedinţă 

2. Baurci Moldoveni 

3. Tatar Moldoveni 

4. Borceag 

5. Zârneşti 

6. Albota 

7. Roşu 

8. Burlacu 

9. Carbalia 

10. Aluat 

11. Crihana 

12. Manta 

13. Vadul-lui Isac 

14. Pelenei Moldoveni 

 

 

Plasa  Vulcăneşti  cu comunele:  

1.   Vulcăneşti, reşedinţă 

2.   Găvănoasa 

3.   Colibaşi 

4.   Brânza 

5.   Văleni 

6.   Slobozia 

7.   Câşliţa 

8.   Giurgiuleşti 

9.   Cişmichioi [1] 

 

Prima lege pentru organizarea teritorial-administrativă a României, după Marea Unire 

de la 1918, a fost Legea pentru unificarea administrativă promulgată la 13 iunie 1925, care 

prevedea delimitarea teritoriului ţării în 71 de judeţe ce cuprindeau 498 de plăşi şi 8879 de 

comune urbane şi rurale. [2]  Decetul Regal nr. 2465 din 25 septembrie 1925, publicat în 

Monitorul Oficial nr.220 din 7 octombrie 1925, privitor la delimitarea teritorială a României 

în judeţe, referitor la judeţul Cahul prevedea următoarele: 
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 „Judeţul Cahul va cuprinde: 

1. Actualul judeţ Cahul, afară de: 

Comunele: Broscoseşti, Sărata-Rezeşi, Pogoneşti, Gura-Cioarei, Călmăţui, Leuşeni, 

Minjir, Sărăteni, Orac, Covurlui şi Tomai care trec la judeţul Fălciu; 

Comunele: Colibaşi, Brânza, Vulcăneşti, Văleni, Slobozia, Cîşliţa, Cişmea (Cişmichioi), 

Giurgiuleşti şi satul Greceni din comuna Găvănoasa care trec la judeţul Ismail; 

2. Comunele Sărăţica, Javgur, Ialpugeni, Beştemac, Cenac, Deschinge, Beşalma, 

Baurci, Cazaclia, Chiriutneea de la judeţul Tighina; 

3. Comunele: Taraclia, Tatar-Copceac, Cairaclia, Bulgărica, Cubei, Calcevo, Pandaclia, Ciişia 

şi Traianul-Nou de la judeţul Cetatea Albă”. [3]          

Urmare a modificărilor operate,  Judeţul Cahul, cu reşedinţa în comuna urbană Cahul,  

era organizat administrativ în 5 plăşi, 2 comune urbane şi 67 de comune rurale:  

 

Plasa  Cahul cu comunele:  

1. Beştemac  

2. Cazangic  

3. Copcai  

4. Desghinge  

5. Cenac  

6. Filipeni  

7. Hănăsenii Noi  

8. Ialpugeni  

9. Iavgur  

10. Sărata Nouă 

11. Toceni  

12. Sărăţica Nouă  

13. Tigheci  

14. Leova, comuna urbană 

– reşedinţă 

 

Plasa Dragoş Vodă cu comunele: 

1. Albota – reşedinţa 

plăşii 

2. Alexandru cel Bun 

3. Aluatu  

4. Borceag 

5. Burlacu 

6. Carbalia 

7. Chioselia 

8. Congaz 

9. Coştangalia 

10. Moscovei 

11. Musait 

12. Sofieni 

13. Tartaul de Salcie 

14. Trifeşti  

 

 

Plasa Ioan Voievod cu comunele: 

1. Badicu 

2. Crihana – reşedinţa 

plăşii 

3. Crihana Nouă 

4. Găvănoasa 

5. Larga  

6. Manta 

7. Pelinei  

8. Români  

9. Roşu 

10. Tătărăşti 

11. Vadul lui Isac 

12. Zârneşti 

 

Plasa Ştefan cel Mare cu comunele: 

1.Baimaclia – reşedinţa 

plăşii 

2.Beşalma 

3. Borogani 

4. Cania 

5. Capaclia Rezeşti 

6. Cârpeşti 

7. Cociulia  

8. Ciobalacia  

9. Enăcheşti 

10. Goteşti 

11. Lărguţa 

12. Hănăsenii de Pădure 

13. Şamalia 

14. Tartaul 

15. Ţiganca 

16. Vişineşti 

 

 

Plasa Traian cu comunele: 

1. Baurci 

2. Bulgarca 

3. Cairaclia 

4. Calceva 

5. Cazaclia 

6. Chiriutnea 

7. Ciişia 

8. Cubei – reşedinţa plăşii 

9. Pandaclia 

10. Traianul Nou  

11. Tatar-Copceac 

12. Taraclia [4] 

 

Urmare a aplicării Legii pentru unificarea administrativă din 1925, prin Decretul Regal 

nr.3924 din 31 decembrie au fost schimbate numele unor comune şi sate. În 45 de judeţe s-a 
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schimbat numele a 614 comune şi 349 de sate, mai ales din provinciile nou alipite. În judeţul 

Cahul au fost schimbate denumirile următoarelor comune: Badicul Moldovan în Badicu, 

Baurci Moldovan în Români, Chioselia Mică în Chioselia, Moscovici-Constantinovca în 

Moscovei, Pelenei Moldovan în Pelinei, Tatar Baurci în Tătărăşti, Vişiniovca în Vişineşti. [5]    

La finele anului 1937 şi începutul anului 1938 în viaţa politică din România au survenit 

schimbări importante care l-au determinat pe Carol al II-lea să dea lovitura de stat din 10 

februarie 1938, prin care regele a instaurat regimul de autoritate monarhică. A fost introdusă 

starea de asediu şi cenzura, partidele politice au fost interzise, numeroşi politicieni au fost 

arestaţi. [6]    

Suveranul anunţa că a alcătuit un guvern cu oameni „descătuşaţi” de activitatea de 

partid, care „va depolitiza viaţa administrativă şi gospodărească a statului, va alcătui 

schimbările constituţionale care să corespundă nevoilor noi ale ţării”. Noua Constituţie a fost 

promulgată în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Regal în prezenţa tuturor 

membrilor guvernului, în ziua de 27 februarie 1938. [7]    

În scopul consolidării puterii monarhului şi controlului său discreţionar asupra 

administraţiei statului a fost elaborată o nouă lege administrativă. Se acredita ideea că pentru 

eliminarea politicii din administraţie, promovarea cinstei şi legalităţii, rezolvarea operativă şi 

corectă a cererilor cetăţenilor se impunea o nouă şi autentică reformă administrativă. După o 

intensă pregătire mediatică, regele Carol al II-lea şi susţinătorii săi, în frunte cu ministrul de 

Interne A.Călinescu, au trecut la realizarea unei noi delimitări teritorial-administrative. [8]    

Prin Legea Administrativă nr. 2919, publicată în Monitorul Oficial nr. 187 din 14 

august 1938 cele 71 de judeţe ale României au fost grupate în 10 ţinuturi. Ţinutul era o 

circumscripţie teritorială cu caracter regional, dotată cu personalitate juridică. Ţinuturile erau 

administrate de rezidenţi regali, cărora le-au fost atribuite largi competenţe în domeniile: 

administrativ, economic, social, cultural. Fiecare minister avea câte un serviciu exterior care 

funcţiona pe lângă rezidentul regal, excepţie făcând justiţia, armata, externele, regiile publice 

autonome, instituţiile de învăţământ superior şi administraţiile comerciale. [9]    

Cele zece ţinuturi erau următoarele: Olt, cu reşedinţa la Craiova,cuprinzând 6 judeţe;  

Bucegi, cu reşedinţa la Bucureşti,cuprinzând 10 judeţe; Mării, cu reşedinţa la 

Constanţa,cuprinzând 4 judeţe; Dunărea de Jos, cu reşedinţa la Galaţi,cuprinzând 10 judeţe;  

Nistru, cu reşedinţa la Chişinău,cuprinzând 4 judeţe; Prut, cu reşedinţa la Iaşi,cuprinzând 9 

judeţe; Suceava, cu reşedinţa la Cernăuţi,cuprinzând 7 judeţe; Mureş, cu reşedinţa la Alba 

Iulia,cuprinzând 9 judeţe; Someş, cu reşedinţa la Cluj,cuprinzând 7 judeţe; Timiş, cu reşedinţa 

la Timişoara,cuprinzând 5 judeţe. [10]    

Ţinuturile create  urmăreau, pe cât posibil, să reunească foste judeţe aflate în provincii 

diferite. Ţinutul Dunărea de Jos cuprindea zece judeţe ale României interbelice: opt judeţe din 

Vechiul Regat  (Brăila, Covurlui, Fălciu, Putna, Râmnicu-Sărat, Tecuci, Tulcea, Tutova,) şi 

două din Basarabia (Cahul şi Ismail). Centrul administrativ al ţinutului era la Galaţi, unde se 

afla şi sediul rezidentului regal al ţinutului. Cele zece judeţe includeau 45 plăşi, 2 municipii, 8 

comune urbane reşedinţă, 14 comune urbane nereşedinţă, 10 comune suburbane şi 699 

comune rurale. [11] Ţinutul Dunărea de Jos era al doilea din România  ca mărime cu o 

suprafaţă totală de 37 958 km2, şi al patrulea după numărul populaţiei - 2 040 000 locuitori 

(conform recensământului din 1930). [12]    

Legile administrative din 14 iunie 1925, 3 august 1929 şi 27 martie  1936 stabileau şi 

reglementau în mod expres personalitatea juridică a judeţului. Potrivit Legii administrative 

din 14 august 1938, judeţul devenea o simplă circumscripţie de control şi de desconcentrare a 

administraţiei generale, pierzându-şi personalitatea juridică pe care o avusese din 1864 şi până 

atunci. E necesar de  menţionat că judeţul şi-a redobândit personalitatea juridică prin efectul 

Legii nr.577 din 22 septembrie 1940. 

Referitor la subdiviziunile judeţelor menţionăm că în Ţara Românească erau plăşile, iar 

cele ale ţinuturilor din Moldova – ocoalele. Subdiviziunile judeţelor au fost menţinute de 

Regulamentele organice şi de Legea de organizare administrativă din 1 aprilie 1864. Prin 
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intermediul plăşii, se urmărea o supraveghere mai eficientă a administraţiei comunelor de 

către funcţionarii din subordinea prefectului. Plasa era alcătuită din reunirea mai multor 

comune, fără să i se recunoască personalitatea juridică. De la legea din 1864 până la legea din 

1925 au fost operate 12 modificări legislative, care explică de ce numărul plăsilor a variat între 

170 şi 300. 

În concepţia legii din 1925, raţiunea existenţei plăşii consta în înlesnirea controlului 

local, supravegherea aplicării legilor şi buna îndrumare a activităţilor administrative. Legea 

din 1929 mai înfiinţează funcţia de prim-pretor, menţinându-se şi aceea de pretor, în scopul 

supravegherii mai eficiente a acţiunii administrative la comune şi sate. Legea din 1936 revine 

la sistemul legii din 1925, conducătorul plăşii fiind tot pretorul, funcţie menţinută şi de legea 

din 1938, care trata plasa ca o subdiviziune administrativă de control. [13]    

Potrivit dispoziţiilor art.194 din legea administrativă, în termen de 2 luni de la 

promulgarea legii, prefecţii, împreună cu pretorii, trebuiau să examineze situaţia veniturilor 

comunelor rurale şi cu consultarea obştei satelor să efectueze o nouă delimitare a comunelor. 

În vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiunilor  art.194 din legea administrativă, cu privire 

la noua arondare a comunelor rurale, Ministerul de Interne  a întocmit unele instrucţiuni şi 

norme, care au fost transmise prin adresa ministerului cu N.32914 din 1 septembrie 1938, 

către Rezidenţii Regali din Ţinuturi. (Anexa I) 

Pentru aducerea la îndeplinire, în timp util, a prescripţiunilor legale privind delimitarea 

comunelor, se recomanda respectarea următoarelor norme:  

a) Fixarea aşezările gospodăreşti, care vor compune viitoarele sate trebuia făcută strict 

cu asentimentul liber exprimat al majorităţii obştei consultate. Orice grupare de gospodării, 

oricum ar fi denumită (cătun, grup de case, târlă, colonie, aşezări sau case izolate, etc.) trebuia 

neapărat încorporată unui sat din apropiere. 

b) După delimitarea satelor, ele trebuiau grupate în comune, deoarece numai comuna, 

potrivit art.1 din lege, avea calitatea de circumscripţie teritorială administrativă. Comuna 

rurală putea fi compusă din unul sau mai multe sate, dintre care unul era desemnat ca 

reşedinţă a comunei, adică sediu al administraţiei comunale, cu primăria respectivă. Reşedinţa 

comunei, era stabilită în satul cel mai central şi mai important, ca număr de locuitori sau ca 

valoare economică. 

În conformitate cu dispoziţiunile art.194 din lege trebuiau stabilite satele care au drept 

la un delegat. În acest sens, Ministerul recomanda ca orice sat, mai depărtat de 3 kilometri, de 

raza satului de reşedinţă, să-şi aibă delegatul său.  

c) La stabilirea limitelor teritoriale ale comunelor rurale trebuiau luate în consideraţie 

următoarele momente: 

 mijloacele de comunicaţie cele mai potrivite, până la reşedinţa comunei,  

 situaţia topografică locală,  

 convergenţa intereselor locuitorilor,  

 alte elemente care concurează la o cât mai lesnicioasă viaţă în comun. 

d) Pentru a evita constituirea de comune rurale, cu mijloace financiare insuficiente, 

pentru susţinerea unei vieţi administrative normale, Ministerul recomanda, stabilirea unui 

minimum de venituri ordinare, pentru fiecare comună rurală fixat la suma de lei 100.000 

anual pentru comunele din regiunea de câmpie şi deal şi la lei 60.000 pentru cele din regiunea 

muntoasă. 

Se recomanda gruparea într-o comună rurală a atâtor sate, câte vor fi necesare, pentru a 

se realiza un număr de contribuabili care să  însumeze venitul total minimal, fixat. 

Tendinţa, potrivit recomandărilor Ministerul, trebuia să fie şi să rămână următoarea: 

„comune rurale, cu cât mai sporite puteri financiare, limitând, bineînţeles, îndeplinirea acestei 

condiţiuni, acolo unde ea ar deveni o piedică, în viaţa administrativă comunală, printr-o prea 

mare întindere teritorială a comunei, ceia ce ar îngreuia şi opera edilitară şi mijloacele de 

comunicaţie, cu satul de reşedinţă”.  [14]    
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Termenul de executare a operaţiunii privind  arondarea comunelor conform noii legi 

administrative  expira la 14 octombrie 1938. [15]   Opera de delimitare a comunelor rurale din 

judeţele României  a finalizat prin decizia Ministrului de Interne  nr.2908 din 24 februarie 

1939, potrivit căreia, judeţul Cahul includea: o comună urbană reşedinţă de judeţ (Cahul), o 

comună urbană (Leova) şi 60 de comune rurale ce cuprindeau 205 sate. [16]  Tabloul 

delimitării judeţului Cahul în plăşi şi sate 9 era următorul: 

 

1. Plasa   Ion Voievod cu reşedinţa în comuna urbană Cahul cu comunele: 

1. Cahul   

2. Badicu                   

3. Brânza 

4. Crihana 

5. Crihana – Nouă 

6. Colibaşi 

7. Găvănoasa 

8. Larga 

9. Manta 

10. Pelinei 

11. Români 

12. Roşu 

13. Vulcăneşti 

14. Vadul-lui-Isac  

15. Văleni 

16. Zârneşti 

 

2. Plasa Cantemir  cu reşedinţa în comuna Leova cu comunele: 

17. Leova  

18. Beştemac                 

19. Covurlui 

20. Cazangic 

21. Filipeni 

 

22. Hănăsenii-de-

pădure 

23. Iargara 

24. Mingir 

25. Sărăţeni 

26. Sărăţica-Nouă 

27. Sărata-Nouă 

28. Tomai 

29. Toceni 

30. Tigheci 

31. Tochilă Răducan 

 

 

3. Plasa Mihai Viteazu cu reşedinţa în comuna Moscovei cu comunele: 

32. Alexandru-Cel-

Bun               

33. Albota 

34. Alexandreşti 

35. Calceva 

36. Carbalia 

37. Cairaclia 

38. Moscovei 

39. Musaitu 

40. Sofieni 

41. Tătărăşti 

42. Trifeşti 

43. Taraclia-de- 

Salcie 

 

 

4. Plasa Traian cu reşedinţa în comuna Taraclia cu comunele: 

44. Aluatu  

45. Baurci 

46. Borceag 

47. Beşalma 

48. Cubei 

49. Cazaclia 

50. Chirutnea 

51. Congaz 

52. Deneviţa 

53. Taraclia 

54. Tatar-Copceac 

 

          

         5. Plasa Ştefan cel Mare cu reşedinţa în comuna Baimaclia cu comunele: 

55. Baimaclia      

56. Borogani 

57. Cania 

58. Cârpeşti 

59. Coştangalia 

 

60. Ciobalaccia 

61. Chioselia 

62. Cuciulia 

63. Eichendorf 

64. I.Gh.Duca 

 

65. Lărguţa 

66. Sadâc 

67. Capaclia-Răzeşi 

68. Chioselia-Mare 

69. Ţiganca 

70. Vişineşti [17] 

Respectiva delimitare teritorial-administrativă a judeţului Cahul s-a menţinut până în 

iunie 1940, când în urma raptului teritorial abuziv săvârşit de U.R.S.S., România a pierdut 

Basarabia. 
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Anexa I 

 

Adresa Ministrului de Interne către Rezidenţii Regali din ţinuturi  

nr.32914 din 1 septembrie 1938 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL DE INTERNE, 

DIRECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI LOCALE. 

No. 32914   1 Septembrie 1938 

 

EXCELENŢĂ, 

Potrivit dispoziţiunilor art.194 din legea administrativă, în termen de 2 luni de la 

promulgarea legii, prefecţii, împreună cu pretorii, urmează a examina situaţia veniturilor 

comunelor rurale, spre a face o nouă delimitare a comunelor, cu consultarea obştei satelor şi, 

ţinând seamă de dispoziţiunile legii, ei vor stabili satele care au drept la un delegat. 

Pentru aducerea la îndeplinire, în timp util, a acestei prescripţiuni legale, am onoarea a 

vă ruga să binevoiţi a da ordinele Dvs., ca lucrarea de delimitare a comunelor, să înceapă de 

îndată, după următoarele norme: 

a) Domnii  Prefecţi de judeţe, secondaţi de D-nii pretori respectivi, vor convoca, la 

date mai dinainte fixate, obştiile satelor interesate, pe care, consultându-le şi ţinând seama de 

dispoziţiunile art.4, alin.2 din legea administrativă, vor fixa aşezările gospodăreşti, care vor 

compune viitoarele sate. Se lămureşte, aci, că, orice grupare de gospodării, oricum ar fi 

denumită (cătun, grup de case, târlă, colonie, aşezări sau case izolate, etc.) trebuie neapărat 

încorporată unui sat din apropiere. Se va atrage, îndeosebi, toată atenţiunea D-lor prefecţi că, 

aceste grupări ale satelor trebuiesc făcute strict cu asentimentul liber exprimat al majorităţii 

obştei consultate.  

b) Odată delimitate satele, după cum se arată mai sus, urmează a se grupa la rândul 

lor, în comune, deoarece numai comuna, potrivit art.1 din lege, este circumscripţie teritorială 

administrativă. 

Comuna rurală poate fi compusă din unul sau mai multe sate, dintre care unul va fi 

desemnat ca reşedinţă a comunei, adică sediu al administraţiei comunale, cu primăria 

respectivă. 

Pentru a se împiedica, pe viitor, constituirea de comune rurale, cu mijloace financiare 

neîndestulătoare, pentru susţinerea unei vieţi administrative normale, veţi binevoi a 

recomanda D-lor Prefecţi şi pretori, să dea toată atenţiunea acestei probleme.  

Astfel, Ministerul găseşte nimerit a vă recomanda, stabilirea unui minimum de venituri 

ordinare, pentru fiecare comună rurală fixat la suma de lei 100.000 anual pentru comunele din 

regiunea de câmpie şi deal şi la lei 60.000 pentru cele din regiunea muntoasă. 

Pentru fixarea acestui minim de venituri, se vor avea în vedere actualele venituri 

comunale la care se adaogă 50% din venitul impozitului agricol, care potrivit art.196 din lege, 

se va atribui comunelor, cu începerea exerciţiului financiar 1939/1940 (restul 50% fiind 

atribuit prin lege, Ţinutului). Suma ce se cuvine unei comune, din acest impozit, se poate afla 

din rolurile actuale ale fiscului, deoarece primul recensământ comunal al impozitului pe 

exploatările agricole, se va efectua în toamna anului 1939, pentru exerciţiul 1939/1940 (vezi 

art. 193 din Lege). 

Prin urmare, se vor grupa, într-o comună rurală, atâtea sate, câte vor fi necesare, pentru 

a se realiza un număr de contribuabili care să  însumeze venitul total minimal, fixat mai sus. 

Este vădit că gruparea satelor în comune, se va face, ţinând seamă de mijloacele de 

comunicaţie cele mai potrivite, până la reşedinţa comunei, de situaţia topografică locală, de 

convergenţa intereselor locuitorilor, în sfârşit, de toate elementele care concurează la o cât 

mai lesnicioasă viaţă în comun. 
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c) În rezumat, după cum este inadmisibil să mai existe, pe viitor, comune rurale, 

chiar alcătuite din mai multe sate, dar ale căror venituri ordinare, să nu poată acoperi 

cheltuielile strict obligatorii prescrise de lege, tot astfel, este admisibil, să existe comune 

rurale, compuse chiar dintr-un singur sat, dacă acesta, prin contribuabilii săi, este în măsură să 

îndeplinească condiţiunea de mai sus. 

Tendinţa trebuie să fie şi să rămână:  

comune rurale, cu cât mai sporite puteri financiare, limitând, bineînţeles, îndeplinirea acestei 

condiţiuni, acolo unde ea ar deveni o piedică, în viaţa administrativă comunală, printr-o prea 

mare întindere teritorială a comunei, ceia ce ar îngreuia şi opera edilitară şi mijloacele de 

comunicaţie, cu satul de reşedinţă. 

Soluţiunile sănătoase pot fi găsite, pe linia mediană a acestor deziderate. 

Nu trebuie trecută cu vederea, aici, însă, dispoziţiunea din lege după care satele mai 

depărtate de reşedinţa comunei au dreptul la un delegat, care, prin atribuţiile ce-i sunt 

conferite, înlesneşte într-o mare măsură, necesităţile administrative curente ale locuitorilor 

care, astfel, nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze până la reşedinţă, pentru satisfacerea lor (vezi 

art.9 şi 21 din legea administrativă). 

d) Odată stabilite satele care intră în compunerea unei comune rurale, se va fixa 

reşedinţa comunei, alegându-se, pentru aceea satul cel mai central şi mai important, ca număr 

de locuitori sau ca valoare economică. 

e) Cu prilejul acestor lucrări, D-nii prefecţi şi pretori, în conformitate cu 

dispoziţiunile art.194 din lege vor stabili şi satele care au drept la un delegat. În această 

privinţă, Ministerul crede necesar să vă recomande, ca orice sat, mai depărtat de 3 kilometri, 

de raza satului de reşedinţă, să-şi aibă delegatul său.  

f) Numele satelor şi comunelor rămân, în principiu, cele actuale, până când 

Ministerul va dispune revizuirea lor, în conformitate cu dispoziţiunile art. 194 alin. 7 din 

legea administrativă. 

D-nii prefecţi vor face, însă, acolo unde vor găsi necesar propuneri pentru noile 

denumiri. 

g) Pentru fiecare comună, se va arăta, dacă este municipiu,  potrivit dispoziţiunilor 

art. 5 şi 194 alin. 5, din legea administrativă comună urbană reşedinţă de judeţ; comună 

urbană nereşedinţă; comună suburbană (vezi art.194 alin.6) sau comună rurală. 

De asemenea, se va arăta care din aceste comune sunt, actualmente, staţiuni balneare 

sau climatice. 

h) Se menţionează că, lucrarea despre care tratează prezentele instrucţiuni, are 

caracterul unor propuneri din partea D-lor prefecţi de judeţe şi că, numai după ce va fi 

examinată de către Minister, vi se va trimite Dvs spre a aviza şi da cuvenitele deciziuni de 

arondare a comunelor din Ţinut. 

i) Pentru înlesnirea şi uniformizarea lucrărilor vi se înaintează alăturat... modele de 

tablouri, ce urmează a fi completate, pentru fiecare judeţ din ţinutul Dvs. după care veţi 

binevoi a le înainta Ministerului, spre aprobare.   

   

Ministru Armand Călinescu 
 

 

 

Sursă: Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi, fond Rezidenţa regală a ţinutului Prut, 

dosar nr. 45/85 (1938), f.19-20. 
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Anexa II 

ŢINUTUL DUNĂREA DE JOS 

SERVICIUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE 

 

Tablou 

de comunele din judeţele acestui Ţinut, rămase în fiinţă după noua împărţire administrativă, 

repartizate pe plăşi 

 

DENUMIREA PLASEI DENUMIREA COMUNEI 

Judeţul CAHUL 

1. 

 

 

 

 

 

1. Plasa ION VOIEVOD cu 

reşedinţa în comuna urbană 

Cahul  

1. Cahul                         

2. Badicu                                 

3. Brânza                                       

4. Crihana 

5. Crihana – Nouă 

6. Colibaşi 

7. Găvănoasa 

8. Larga 

9. Manta 

10. Pelinei 

11. Români 

12. Roşu 

13. Vulcăneşti 

14. Vadul-lui-Isac  

15. Văleni 

16. Zârneşti  

comună 

comună 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

urbană reşedinţă 

rurală 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plasa CANTEMIR cu 

reşedinţa în comuna Leova 

17. Leova                            

18. Beştemac                          

comună rurală 

19. Covurlui 

20. Cazangic 

21. Filipeni 

22. Hănăsenii-de-pădure 

23. Iargara 

24. Mingir 

25. Sărăţeni 

26. Sărăţica-Nouă 

27. Sărata-Nouă 

28. Tomai 

29. Toceni 

30. Tigheci 

31. Tochilă Răducan 

comună 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

urbană nereşedinţă 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

3. Plasa MIHAI VITEAZU 

cu reşedinţa în comuna 

Moscovei 

32. Alexandru-Cel-Bun 

33. Albota 

34. Alexandreşti 

35. Calceva 

36. Carbalia 

37. Cairaclia 

38. Moscovei 

39. Musaitu 

comună 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

rurală. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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40. Sofieni 

41. Tătărăşti 

42. Trifeşti 

43. Taraclia-de-Salcie 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

4. Plasa TRAIAN cu 

reşedinţa în comuna 

Taraclia 

44. Aluatu 

45. Baurci 

46. Borceag 

47. Beşalma 

48. Cubei 

49. Cazaclia 

50. Chirutnea 

51. Congaz 

52. Deneviţa 

53. Taraclia 

54. Tatar-Copceac 

comuna 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

rurală 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5. Plasa  ŞTEFAN CEL 

MARE   cu reşedinţa în 

comuna Baimaclia 

55. Baimaclia 

56. Borogani 

57. Cania 

58. Cârpeşti 

59. Coştangalia 

60. Ciobalaccia 

61. Chioselia 

62. Cuciulia 

63. Eichendorf 

64. I.Gh.Duca 

65. Lărguţa 

comuna 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

rurală 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Sursă: Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Galaţi, fond Rezidenţa regală a ţinutului 

Dunărea de Jos, dosar nr. 88/1940, f. 2-3. 

 

Ţinuturile României în anii 1938-1940 

 
Sursa:  http://www.mdlpl.ro/_documente/atlas/a_div_adm.htm 

http://www.mdlpl.ro/_documente/atlas/a_div_adm.htm
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ALEGERI PARLAMENTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA (1994) 

 

Ilie GÎRNEŢ, 

Catedra de ştiinţe politice şi administrative 

 

The elections held on 27 February 1994 were determinant for the Moldovan 

parliamentarism. This was the first ballot organised in a single electoral district for the entire 

Republic, based on the electoral list of political parties and organizations, and on 

independent candidates, according to proportional representative princilpes.  

 

Procesul de implimentare a tradiţiilor parlamentarismului în Moldova, a fost determinat 

în mare măsură de alegerile parlamentare, care au avut loc la 27 februarie 1994. Pentru prima 

dată în istoria republicii alegerile Parlamentului au avut loc într-o singură cirmumscripţie 

electorală, constituită pe întreg teritoriul republicii, cu mai multe mandate pe bază de scrutin 

pe liste din partea partidelor, organizaţiilor social-politice, blocurilor electorale, în care s-au 

asociat acestea, precum şi pe liste de candidaţi independenţi potrivit principiului reprezentării 

proporţionale. [1] 

Alegerile s-au desfăşurat pe o nouă bază juridică necesară democratizării sistemului 

administrativ de comandă şi instituirii pluralismului politic.  La 14 octombrie 1993 a fos deja 

adoptată „Legea privind alegerea Parlamentului”. Noua lege acorda dreptul de vot tuturor 

cetăţenilor, începând cu vârsta de 18 ani, iar pentru a putea fi ales a fost instituit censul de 

vârstă de 21 de ani, fără nici o discriminare pe motive rasiale, etnice, politice, confesionale 

sau după sex etc. Luând în considerare principiul separării puterilor în stat, legea nu acorda 

dreptul de vot militarilor în termen, iar militarii activi, lucrătorii din procuratură, instituţiile 

judecătoreşti, poliţie, organele securităţii naţionale nu puteau fi aleşi. De asemenea, mandatul 

de deputat era incompatibil cu orice altă funcţie publică sau privată. [2] 

Un deputat potrivit legii urma să fie ales de un număr de 28000 de alegători. Legea mai 

stabilea un prag electoral de 4% şi un Parlament cu o structură unicamerală. Totodată era 

micşorat numărui deputaţilor de la 380 la 104, precum şi durata mandatului de la 5 ani la 4 

ani. Actul normativ fundamental permitea, pentru prima dată în istoria recentă a Republicii 

Moldova, observatorilor străini, precum şi celor locali, să asiste la toate operaţiunile 

electorale. 

Alegerile din 27 februarie 1994 au fost primele alegeri libere organizate pe bază de 

pluripartidism, după mai mult de cinci decenii de totalitarism, în care ţara a fost parte 

componentă a U.R.S.S., urmând să aibă o importanţă vitală pentru declanşarea proceselor de 

democratizare a structurilor politice. [3] 

În cursa electorală s-au avântat treisprezece formaţiuni social-politice, partide politice şi 

blocuri electorale din totalul celor 26 înregistrate. Multe dintre ele au apărut între anii 1992-

1993. În cursă s-au înscris şi 20 de candidaţi independenţi. Pe listele electorale au fost înscrişi 

1018 candidaţi. [4] 

Obiectivele platformelor electorale ale candidaţilor au vizat, în principal, stabilitatea 

noului stat Republica Moldova şi soarta de mai departe a acestuia, strategia reformelor, 

urgentarea adoptării noii Constituţii, soluţionarea problemelor litigioase (Transnistria şi 

Gagauzia), lupta contra crimei organizate, a mafiei şi a economiei tenebre. [5] 

Cetăţenii Republicii Moldova puteau participa la alegeri prin vot universal, direct, egal, 

secret şi liber exprimat. Conform legislaţieiîn vigoare nimeni nu este în drept să exercite 

presiuni asupra alegătorului în scopul de a-l sili să participe la alegeri, precum şi a exprimării 

de către acesta a liberei sale voinţe. [6]  

În campania electorală partidele de dreapta şi cele de stânga au venit cu programe 

electorale contradictorii. Forţele de stânga s-au coagulat în vederea câştigării scrutinului 

electoral. Procesul dat a început încă din august-septembrie 1993, când Mişcarea „Unitate-

Edinstvo” a fost singura care a susţinut Partidul Democrat Agrar din Moldova (P.D.A.M.) 
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referitor la dizolvarea anticipată a Parlamentului datorită faptului că acesta nu a dorit să 

ratifice documentele de la Alma-Ata cu privire la aderarea Republicii Moldova la 

Comunitatea Statelor Independente (C.S.I.). 

În ianuarie 1994, Mişcarea „Unitate-Edinstvo” a ajuns la o înţelegere cu liderii 

Partidului Socialist din Moldova (P.S.M.), privind participarea în bloc la alegerile 

parlamentare, astfel, constituindu-se o Coaliţie a forţelor de stânga.  

În ajunul alegerilor parlamentare din 27 februarie 1994, cea mai serioasă forţă politică 

se prefigura a fi Partidul Democrat Agrar din Moldova, care a înregistrat o afluenţă masivă de 

adepţi şi simpatizanţi în frunte cu fosta nomenclatură comunistă de toate nivelele, şi care a 

dsfăşurat o activitate intensă de creare a structurilor de partid în teritoriu. Astfel în scurt timp 

au fost create 36 de secţii raionale, orăşeneşti, dar şi organizaţii primare ale P.D.A.M., care 

întruneau aproximativ 23 de mii de membri. [7] 

Programul electoral al Partidului Democrat Agrar din Moldova a avut priză la alegătorii 

Republicii Moldova deoarece corespundea cerinţelor şi doleanţelor cetăţenilor, dar în acelaşi 

timp nu obliga la nimic concret. P.D.A.M. avea drept deziderat elaborarea unei strategii de 

dezvoltare a agriculturii, pentru asigurarea necesarului de hrană pentru toată populaţia şi 

materie primă pentru industrie. Strategia preelectorală prevedea obţinerea unui control total 

asupra autorităţilor publice locale. În scopul acumulării de capital politic P.D.A.M. a folosit 

intens ideea moldovenismului. [8] 

Forţele separatiste din Transnistria şi Găgăuzia au ignorat prevederile legislaţiei în 

vigoare, reufzând să organizeze pregătirea şi efectuarea alegerilor parlamentare, astfel 

împiedicând exercitarea liberă a cetăţenilor a dreptului de a alege şi de a fi ales.  

Desfăşurarea scrutinului electoral cât şi campania preelectorală s-au desfăşurat cu 

diferite încălcări ale legislaţiei în domeniu. Au fost semnalate cazuri de denigrare a unor 

concurenţi electorali, a simbolurilor statale, a limbii de stat, se făceau aluzii denigratoare 

referitor la independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova. [9] 

Cu toate acestea cota de participare a cetăţenilor la alegeri a fost una destul de mare, 

ridicându-se la 79,31%. Ca rezultat al alegerilor în Parlament au acces 4 formaţiuni politice. 

Majoritatea mandatelor au fost câştigate de P.D.A.M. – 43,18% (56 de mandate), pe locul doi 

s-a plasat Blocul Electoral al Partidului Socialist din Moldova şi Mişcarea „Unitate-Edinstvo” 

– 22% (28 de mandate), pe locul trei s-a plasat Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor – 9,21% (11 

mandate), şi Alianţa Frontul Popular Creştin-Democrat a obţinut 7,53% (9 mandate). [10] 

Cei 104 deputaţi aleşi în Parlament reprezentau diverse grupuri sociale şi exprimau 

multitudinea de orientări politice şi opinii ale electoratului republici. Aproape 2/3 dintre 

deputaţi aveau vârsta cuprinsă între 35-50 de ani. Majoritatea absolută aveau studii 

superioare, 26 dintre deputaţi deţineau grade ştiinţifice, 4 earu academicieni sau membri  

corespondenţi  ai Academiei de Ştiinţe din Moldova.  

Obţinând victorie în alegeri  şi având drept scop principal consolidarea poziţiei sale la 

toate nivelurile administraţiei de stat, coaliţia agrariano-socialistă a întreprins măsuri radicale 

de „curăţire” a tuturor structurilor centrale şi locale de elementele mişcării de renaştere 

naţională. Marginalizarea promotorilor acestei mişcări, controlul sever exercitat asupra 

mijloacelor de informare în masă, suportul material precar acordat culturii, învăţământului şi 

domeniului social vădeşte faptul că regimul instaurat la 27 februarie 1994 avea un caracter 

autoritar, antinaţional. [11] 

Scrutinul a scos în evidenţă raportul real al forţelor politice din societate, astfel dându-

se răspunsul la tot felul de speculaţii referitor la orientările sociale şi aspiraţiile cetăţenilor din 

Republica Moldova. Voturile alegătorilor a scos în evidenţă ideile acelor formaţiuni social-

politice care erau aproape de interesele sale. Victoria P.D.A.M. a fost condiţionată în mare 

măsură de faptul că acesta a profitat de dorinţa majorităţii titulare a populaţiei de a trăi într-un 

stat unitar şi independent. Aici putem menţiona că viaţa politică din Republica Moldova era şi 

rămâne a fi orientată spre rezolvarea conflictului din raioanele din stânga Nistrului. Problema 

restabilirii integrităţii teritoriale a Republicii Moldova s-a datorat atât poziţiei ierconciliabile a 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. IX, 2013 

 

108 

 

autorităţilor de la Tiraspol, cât şi tratativelor anevoioase cu Federaţia Rusă privind retragerea 

Armatei a 14-a, condiţionată de acordarea unui statut juridic distinct regiunii separatiste. De 

altfel, problema integrităţii şi a consolidării statalităţii naţionale şi astăzi cunoaşte o 

preocupare importantă, faţă de situaţia social-ecnomică a ţării. [12] 

La 21 noiembrie 1997, Parlamentul adoptă Codul Electoral. Acesta stabileşte modul de 

organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare, pentru funcţia de Preşedinte al Republicii 

Moldova, în autorităţile publice locale, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a 

referendumurilor. Codul stipulează atât principiile participării la alegeri, cât şi restricţiile 

privind dreptul de a alege şi a fi ales. Sunt descrise sistemul organelor electorale şi principiile 

de reprezentare în acestea, atribuţiile Comisiei Electorale Centrale, ale Consiliul Electoral şi 

secţiei de votare. De asemenea, Codul evidenţiază şi procedurile judiciare: răspunderea 

juridică penală sau administrativă pentru încălcarea legislaţiei electorale. Totodată menţionăm 

faptul că campaniile electorale sunt însoţite de o suită de manifestaţii politice care 

influenţează direct sau indirect modul în care decurg alegerile şi numărarea voturilor.  

În campania electorală, cei care participă la lupta pentru puterea politică sunt lipsiţi de 

dreptul de a dicta sau a impune reguli obligatorii de comportament electoratului. Concurenţii 

electorali înţelegând că posibilităţile de influenţă asupra electoratului le sunt limitate 

comparativ cu perioada dinainte de 1990, încearcă să elaboreze anumite strategii electorale, 

unele măsuri specifice care să influenţeze asupra motivaţiei alegătorilor pentru a le atrage 

simpatia.[13] Se recurgea chiar la anumite denigrări între concurenţii electorali, la 

manipularea electoratului, declararea unor promisiuni demagogice şi populiste. 

Cu toate că în cursa electorală s-au avântat mai mulţi concurenţi electorali, doar 4 

formaţiuni politice reuşesc să acceadă în Parlament. Raportul de forţe s-a dispersat, iar 

activitatea celui de – al doilea legislativ al Republicii Moldova a fost marcată de contradicţii 

interne.  
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ROLUL CREŞTINISMULUI IN PROCESUL DE ETNOGENEZĂ 

A POPORULUI ROMÂN 

 

Ilie GÎRNEŢ,  

Catedra de ştiinţe politice şi administrative 

 

Christianity has played a very important role for the process of ethnogenesis and 

formation of the Romanian language.  The Romanian nation represents one of the earliest 

European people to accepted Christianity. Christian views were preached on our lands by 

Andrew the Apostle during the 1st century. Thus, Christianity appears to be a very important 

trait of our identity, being accepted as normality.  

 

Poporul român este printre cele mai vechi popoare încreştinate din Europa. De aproape 

2000 de ani putem vorbi de un creştinism românesc. Creştinismul este un element important 

al identităţii noastre ca popor, chiar unul esenţial. Inevitabil suntem şi un popor romanic. 

Latinitatea constituie caracterul esenţial al limbii noastre, al culturii. Romanizarea reprezintă 

un fenomen dintre cele mai surprinzătoare, care s-a prelungit timp de secole şi s-a întins mult 

peste marginile provinciei, acoperind tot spaţiul carpato-danubiano-pontic, la care se adaugă 

Dobrogea.  

Vasile Pârvan a fost primul istoric care a făcut legătura între aceste două procese: 

românismul şi creştinismul. El spunea că ele sunt însuşite în chip firesc, încet şi sigur în Dacia 

lui Traian. Radu Vulpe vine să-l completeze pe Pîrvan, exprimând ideea ”Poporul nostru nu 

poate preciza data când a primit creştinismul, el s-a născut creştin în mod spontan, natural, 

odată cu formarea romanităţii sale. Noi suntem români fiindcă suntem creştini, şi creştini 

fiindcă suntem români”[1]. 

Spre deosebire de alte neamuri, cel românesc nu a fost creştinat cu forţa, şi nici nu ne-

am convertit la creştinism datorită unui conducător care a fost botezat şi poporul l-a urmat. În 

spaţiul românesc încreştinarea s-a făcut în mod natural. Drept dovadă e faptul că noi, românii, 

spre deosebire de alte popoare din jurul nostru, nu avem o dată a convertirii la creştinism. 

Dacii nu au fost creştini, însă au acceptat această religie benevol, ca pe ceva firesc. 

Încreştinarea s-a petrecut simultan cu romanizarea, cu etnogeneza poporului român. Am putea 

spune că creştinismul este un element esenţial al etnogenezei, fără de care neamul nostru nu ar 

fi supravieţuit.  

Popoarele creştine se împart în două mari grupe: cele care au fost creştine în antichitate 

(grecii şi romanii), şi cele care au trecut prin acest proces abia în Evul Mediu (popoarele 

germanice, slave). Românii fac parte din prima categorie şi o datorează colonizării Daciei de 

către romani. 

După cum se ştie, unii cercetători înainteză anumite teorii (teoria imigraţionistă şi teoria 

celor două popoare romanice), precum că geto-dacii ar fi părăsit arealul locuit de ei altădată. 

Aceste teorii însă sunt infirmate de cercetările arheologice, lingvistice şi documentare, iar 

opiniile cercetătorilor occidentali coincid cu cele ale cercetătorilor români. 

Totuşi ca dacii să-şi părăsească vechea lor religie de care erau adânc ataşaţi, să renunţe 

la graiul lor străvechi pentru a-l înlocui cu cel latin era nevoie de un factor care să asigure 

toată această transformare spirituală. Acest factor a fost Creştinismul. Această religie 

universală care implica forme de cult simple şi accesibile oricui, care preconiza iubirea şi 

pacea între toţi oamenii fără deosebire, proclamând iertarea, modestia, sărăcia şi răsplătirea cu 

o veşnică fericire. 

Se poate de presupus că noua religie conţinea în sine elemente ale vechii religii geto-

dace, însă într-o formă transfigurată, mai înaltă. Ideea existenţei unei vieţi viitoare şi ideea de 

jertfă, îndreptată, însă, în noua religie, nu spre distrugerea vrăjmaşului, ci spre binele 

aproapelui, spre binele omului, oricare ar fi acesta. 
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Mai mult, răspândirea creştinismului în spaţiul carpato-danubiano-pontic s-a făcut în 

limba latină, astfel că noua credinţă a devenit unul dintre factorii principali ai promovării 

elementelor romane printre geto-daci [2].  

Vom încerca în cele ce urmează să expunem o serie de probleme ale răspândirii 

creştinismului, apoi ale formelor sale de organizare pe care le-a putut adopta pe teritoriul 

României, aşa cum ele se prezintă astăzi în lumina noilor cercetări istorice. Trebuie de 

precizat că la români creştinismul este foarte vechi: potrivit unei tradiţii transmise de istoricul 

eclesiastic Eusebiu din Cesareea, în părţile noastre, în Scythia Minor (Dobrogea) a predicat 

chiar Sf. Apostol Andrei. ”Când Sfinţii Apostoli şi ucenici ai Mântuitorului nostru s-au 

împrăştiat peste tot pământul locuit, Toma, după spusele tradiţiei, a luat ţara parţilor, Andrei 

Sciţia, Ion Asia, unde şi-a petrecut toată viaţa până ce a murit în Efes” [3]. Cei mai mulţi 

istorici identifică Scythia de care vorbeşte Eusebius din Cesareea cu teritoriul dintre Dunăre şi 

Mare (Dacia Pontica), viitoarea provincie romană Schytia Minor. 

Tradiţia că Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată mai târziu de alţi 

scriitori bisericeşti. Călugărul Epifanie (sec. VIII) în Viaţa Sfântului Apostol Andrei afirma că 

printre popoarele evanghelizate se numără şi sciţii. 

Alte izvoare istorice precum Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane ne precizează că 

Sfântul Andrei ”a predicat în Pont, Tracia şi Schytia” hirotonisind la Odessos un ucenic 

Ampliat. 

În sprijinul acestei idei şi unele ceaţii folclorice dobrogene din stânga Prutului, cât şi 

unele troponimice (Peştera Sfântului Andrei). Cu alte cuvinte, creştinismul românesc este de 

origine apostolică. Se poate trage concluzia că învăţătura creştină a fost cunoscută în Dacia 

încă din sec. II-III, iar în Dobrogea de azi încă din a doua jumătate a sec. I. 

Răspândirea învăţăturii creştine a întâmpinat de al început unele piedici şi greutăţi. Pe 

lângă prigoniri, creştinii au avut de îndurat persecuţii mult mai grele, mai sângeroase şi de 

lungă durată din partea autorităţilor romane. Prigoanele au început de pe timpul împăratului 

Nero (54-68) sec. I şi au durat până la începutul sec. IV. În tot acest timp creştinismul a fost 

socotit ca religie nepermisă. În timpul persecuţiilor lui Diocleţian şi Galeriu au suferit moarte 

martirică  numeroşi daco-romani. Numele unora fiind cunoscute din actele martirice ale 

timpului. Mai importante fiind: Breviarul sau Martirologiul siriac, scris prin 370-380, 

Martirologiul numit heronymian, o compilaţie din sec. VII, care stă la baza Martirologiului 

catolic de azi şi Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane. 

În provincia Dacia Ripensis se cunosc martirii Agheu, Gaius şi exorcistul Hermes din 

Bononia. În Dacia Mediterraneea se pomenesc moaşte ale martirilor, făcătoare de minuni, la 

Naïsus. În Moesia Inferior este cunoscut Lupus la Novae (azi Sviştov). Mai mulţi martiri au 

fost în cetatea Durostorum (azi Silistra). Între ei se aflau numeroşi soldaţi care refuzau să 

aducă sacrificii zeilor şi să participe la cultura împăratului. Toţi au pătimit în anul 298. În 

Scythia Minor (azi Dobrogea), cunoaştem o serie de martiri la Tomis (azi Constanţa). La 

Halmyris (azi Dunavăţ), au pătimit în anii 298-303 preotul Epiclet şi tânărul său convertit 

Astion, originari din Asia Mică [4].  

Săpăturile arheologice efectuate în anul 1971 au dus la descoperirea unei bazilici cu trei 

nave şi o absidă semicirculară în localitatea Niculiţel (jud. Tulcea). Specialiştii consideră că a 

fost construită la sfârşitul sec. IV sau la începutul sec. V. Valoarea acestei bazilici constă în 

cripta sa (martyrion), aşezată sub altar. În interiorul criptei s-a descoperit o ladă mortuară, 

care a servit ca mormânt colectiv, adăpostind osemintele a patru martiri. În partea superioară a 

pereţilor se găsesc două inscripţii greceşti, cu semne incizate şi vopsite în roşu. Pe peretele 

din dreapta, sub o cruce, sunt scrise numele celor patru martiri: Zoticos, Attalos, Kamasis şi 

Filippos. Sub nivelul criptei martirice, s-au descoperit resturi dintr-un mormânt martiric mai 

vechi, destinat adăpostirii moaşelor a doi martiri necunoscuţi. Pe lângă resturi de oase, s-au 

mai găsit aici două vase de ofrandă, precum şi o placă de gresie cu o inscripţie în greacă: Aici 

şi acolo sângele de martir. Se pare că aceştia sunt cei mai vechi martiri dobrogeni, poate din 

timpul persecuţiei lui Decius (249-251). În a doua jumătate a sec. IV, pe locul în care au fost 
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înhumaţi cei patru şi peste mormântul cu cei doi martiri necunoscuţi, s-a ridicat bazilica 

paleocreştină [5].  

Bazilica de la Niculiţel pezintă o mare importanţă pentru istoria Bisericii creştine, căci 

aici s-au păstrat singurele moaşte de martiri, descoperite până acum pe teritoriul României 

actuale (azi depuse la biserica mănăstirii Cocoş din apropiere). Această simplă înşirare de 

nume de martiri, care au pătimit pe teritoriile de formare a poporului şi limbii române, este 

cea mai puternică probă despre existenţa creştinismului aici încă înainte de sec. IV.  

La începutul anului 313, împăratul Constantin cel Mare, în înţelegere cu Licinius, a dat 

cunoscutului edict zis de la Mediolanum, prin care se proclama dreptul tuturor, deci şi al 

creştinilor, la libertatea credinţei şi a cultului. Au fost anulate toate hotărârile luate până 

atunci şi declarată libera trecere la creştinism. Bisericii i se recunoşteau oficial calitatea de 

instituţie religioasă organizată. Astfel din religie nepermisă şi persecutată creştinismul devine 

religie de drept.  

Propagarea creştinismului în rândul populaţiei romanice din vechea Dacie este susţinută 

de episcopatele înfiinţate în acea perioadă pe linia Dunării: bazilica de la Slăveni şi Sucidava. 

Nu trebuie pierdut din vedere faptul că răspândirea noii religii în spaţiul carpato-moesian, mai 

ales după sec. III, a continuat până târziu, în sec. VI-VIII, şi a fost un proces ce a contribuit 

într-o mare măsură la difuzarea culturii române. În acelaşi timp, reprezentanţi ai aceleiaşi 

populaţii au plecat spre vestul Europei pentru răspândirea învăţăturilor extrase din operele 

sfinţilor părinţi din Orient, dar şi a punerii bazelor monahismului, pe atunci încă extem de puţin 

practicat. Este cazul Sfântului Ioan Cassian, originar din Scythia Minor, care a ajuns în Franţa, 

întemeind o mănăstire. El a făcut cunoscută populaţiei din acea zonă viaţa de călugăr [6].  

Tot din Scythia Minor a ajuns la Roma (500-545) Dionisie cel Mic, supranumit 

Exiguus, cel care a calculat era creştină după anul naşterii lui Christos, rămânând prin 

calculele sale la temelia calendarului nostru [7].  

De aici putem desprinde că învăţătura creştină era puternic înrădăcinată pe teritoriile de 

formare a limbii şi poporului român, şi că există o organizare bisericească, cu episcopi, preoţi, 

diaconi, etc.  

Dar dovada cea mai vie şi mai elocventă a acestei latinităţi creştine o prezintă limba 

română, care în bogatul său tezaur de termeni religioşi moşteniţi din limba latină, păstrează 

amintirea începuturilor creştine ale neamului nostru. Din nenumăratele exemple care pot fi 

produse în această privinţă e de ajuns să ne mărginim la următoarele, mai semnificative: 

Dumnezeu, cruce, înger, sint - sin = sfînt, botez, biserică, altar, tâmplă, duminică, 

sărbătoare, Crăciun, Paşte, Rusalii, Paresimi, ajun, preot, cuminecătura, rugăciune, 

închinare,lege, credinţă, zău, răposat, priveghi, mormânt, cimitir, martor, urare, jurământ, 

binecuvântare, blestem, păcat, păgân, drac. Acest tezaur de cuvinte reflectă însăşi istoria 

creştinismului românesc, care la începuturile sale, în perioada de formare a poporului român 

şi a limbii române, înainte de a fi fost încadrat, după marea schemă, în organizarea Bisericii 

orientale greco-ortodoxe, a avut un caracter exclusiv latin. Cele mai multe dintre cuvintele 

menţionate se referă la sec. IV, perioadă decisivă a creştinării provinciilor dunărene, 

concomitent cu a populaţiilor din nordul Dunării, altele sunt databile în sec. V-VII. Mai toate 

sunt de natură populară, derivând din limba vorbită curent în provinciile românităţii orientale 

şi oglindind realităţi şi evoluţii de sensuri din aria acestor provincii. Multe dintre ele, păstrate 

numai în limba română, reprezintă creaţii specifice ale romanităţii dacice. E cazul, cu 

biserica, noţiune care, în graiurile romanice occidentale se exprima prin cuvîntul de origine 

greacă ecclesia ”adunare” (franţuzeşte eglise, inalieneşte chiesa, în spaniolă iglesia, în 

portugheză igreja), pe când la noi are la origine termenul (tot latin de provenienţă greacă) 

basilica, cu accepţiunile succesive de ”reşedinţă regală”, de ”mare edificiu public” şi de 

”clădire pentru cultul creştin” [8]. 

În lumina acestor evidenţe, factorul creştin apare în procesul de romanizare de la 

originea poporului român cu un rol atât de determinant, încât se ridică la o însemnătate egală 

cu aceea a românităţii noastre însăşi. Cu bună dreptate se poate vorbi de aceste două 
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fenomene ca de două direcţii istorice cardinale, care au stat la baza formării poporului român.

 Putem susţine că poporul român a cunoscut credinţa creştină prin alte mjloace şi anume 

prin însuşi procesul său de formare. Încreştinarea poporului român a fost un proces desfăşurat 

concomitent cu etnogeneza sa, tot aşa cum invers, etnogeneza poporului român a fost un 

proces ce s-a definit şi prin încreştinarea elementelor din care s-a plămădit acest popor. 

Etnogeneza poporului român s-a închegat din romanizarea geto-dacilor, ori acest proces de 

romanizare a fost concomitent şi împletit cu procesul încreştinării acestei populaţii. Geto-dacii 

romanizaţi şi încreştinaţi au dat naştere românilor. Din această perspectivă elementul creştin 

se afirmă drept unul din elementele constitutive ale etnosului românesc. Urmarea procesului 

de romanizare a fost naşterea poporului român, ca popor latin şi creştin de tradiţie răsăriteană. 

Atât romanizarea populaţiei geto-dace, cât şi încreştinarea ei au fost atât de intense şi unitare 

pe întreg spaţiul locuit odinioară de geto-daci, încât migraţia popoarelor, venite în valuri peste 

pământul daco-roman, n-a putut opri şi nici afecta grav formarea poporului român ca popor 

latin şi creştin. Migraţia popoarelor a adus cu sine multe prejudicii populaţiei băştinaşe şi a 

dus la încetinirea procesului istoric de dezvoltare complexă a acestor populaţii, dar n-a putut 

disloca şi nici influenţa formarea, continuitatea şi afirmarea poporului roman în acest spaţiu. 

La apariţia credinţei creştine ca exponent al spiritualităţii imperiului roman, romanismul 

carpato-danubian era desigur clar afirmat în focarele sale din fosta Dacie traiană şi din 

provinciile vecine, dar aceste focare erau încă sporadice şi cu prea slabe perspective de durată 

în faţa covârşitoarelor ameninţări care îi veneau din partea neamurilor migratoare.  

Acest factor a venit în sprijinul romanităţii noastre într-un moment atît de critic - cu o 

Dacie părăsită de oficialitatea romană şi în mare parte cotropită de migraţii covîrşitoare şi cu 

un imperiu roman la cumpăna înclinării sale spre decadenţă şi dezmembrare - încât nu ne 

temem de exagerare încheind prezenta expunere cu gândul că dacă poporul nostru n-ar fi fost 

roman, ci ar fi fost orice altceva, ar fi devenit totuşi creştin, ca şi neamurile străine din 

vecinătatea sa, dar dacă n-ar fi fost creştin atunci, în acel mare moment de răscruce, este 

îndoielnic că ar mai fi rămas roman. 
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ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI REALE 
 

IMPLEMENTAREA SOFTWARE-ULUI MATHEMATICA V ÎN  

PREDAREA TEMEI „PROBLEME CE SE REDUC LA ECUAŢII DIFERENŢIALE”  

 

Ilona POPOVICI , 

Catedra de matematică şi informatică 
 

The computational algebra system Mathematica, belaboured by Wolfram Research Inc. 

company., is one of universal resources program, intended primarily for technical 

calculations. He is currently successfully used not only in physics and mathematics, but also 

in such fields as cybernetics, biology, chemistry, economics, banking and finance, sociology. 

This is due not only extraordinary computing possibilities of the system but for simplicity, and 

comfort working in it. Mathematica system plays an important role in education. Currently it 

is used for scientific study in the largest universities in the world, hundreds of courses are 

developed for students and pupils based on this study. We can say that Mathematica has 

become an integral part of the educational process. 

 

Definiţii:  

 Vom numi ecuaţie diferenţială ecuaţia funcţională ce conţine variabila independentă, 

funcţia necunoscută şi derivatele acesteia. 

 Dacă ecuaţia conţine derivatele parţiale în raport cu unele variabile independente, 

atunci ea se numeşte ecuaţie diferenţială cu derivate parţiale. 

 Ecuaţia ce conţine derivatele în raport cu o variabilă independentă, se numeşte ecuaţie 

diferenţială ordinară. 

Ecuaţia diferenţială ordinară poate fi scrisă sub forma 

 

0,...,,, 







n

n

dx

yd

dx

dy
yxF                                                          (1) 

 

unde x  - variabila independentă, iar  xyy   este funcţia necunoscută. Ordinul n  al derivatei 

de ordin superior din ecuaţia (1) se numeşte ordin al ecuaţiei diferenţiale.  

În continuare vom analiza câteva probleme din fizică rezolvarea cărora se reduce la 

soluţionarea ecuaţiilor diferenţiale. Pentru rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale şi vizualizarea 

rezultatelor obţinute vom utiliza software-ul de calcul simbolic Mathematica V. 

 

Problema 1. Determinarea formei suprafeţei unei lentile concav-convexe.  

                     Într-o lentilă concav-convexă suprafaţa concavă este o suprafaţă sferică cu 

centrul în punctul O, iar suprafaţa convexă este o oarecare suprafaţă de rotaţie, 

axa căreia trece prin punctul O. Ce formă trebuie să aibă suprafaţa convexă, dacă 

razele ce cad pe această suprafaţă paralel axei optice, sunt refractate de către 

lentilă după normala la suprafaţa sferică şi de aceea converg în punctul O? 

 

Rezolvare: Vom considera drept axă Ox axa optică, punctul O drept origine a sistemului de 

coordonate, MN normala la merediana suprafeţei căutate. Vom nota prin   şi   

corespunzător unghiurile de incidenţă şi refracţie, k  - mărimea inversă a indicelui de 

refracţie. Atunci din OMN  avem (fig.1): 

 

1
sin

sin
 k

OM

ON
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x

y

O N

M

 
 

Figura 1. 

 

Dacă  yx,  sunt coordonatele punctului M, atunci yyxONyxOM  ,22  

(segmentul, secţionat de normala la suprafaţa convexă pe axa Ox). Deci, curba căutată 

 xyy   trebuie să satisfacă ecuaţia diferenţială: 

 

.1
22





k

yx

yyx
 

 

Sistemul algebrei computaţionale Mathematica V rezolvă uşor această ecuaţie 

diferenţială cu ajutorul funcţiei DSolve. Vom atribui soluţiei obţinute numele sol: 

 

 

Out[1]:=  

 

Rezolvând ecuaţia diferenţială, sistemul Mathematica tinde să reprezinte soluţia căutată 

(generală sau particulară) sub forma explicită. Însă în unele cazuri este mai preferabil de a 

obţine integrala corespunzătoare (generală sau particulară). Deoarece în cazul dat partea 

stângă a ecuaţiei diferenţiale reprezintă o derivată exactă a funcţiei   ,
22 xyx   atunci 

integrala generală corespunzătoare poate fi scrisă sub forma  

 

  .
22 Ckxxyx   

 

Trecând la coordonatele polare  sin,cos  yx  obţinem ecuaţia curbei căutate 

sub forma:  

 
In[2]:= eq1=ρSin[φ]==(y[x]/.sol[[1]])/.x->ρCos[φ]; 
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       sol1=(Solve[eq1,ρ]//Simplify//Flatten)//PowerExpand// 

Simplify 

 

Out[2]:=  

 

Deci meridianul căutat este  o elipsă cu focarul în punctul O, iar suprafaţa căutată este 

un elipsoid de rotaţie. Suprafaţa determinată poate fi construită uşor cu ajutorul funcţiei 

ParametricPlot. Pentru aceasta definim funcţia    substituind în locul parametrilor  1C  şi 

k orice valori, de exemplu   5.0,11  kC  

 
In[3]:= ρ[φ_]=ρ/.sol1[[1]]/.c->1/.k->0.5//Simplify 

 

Out[3]:=  

 

Luând în consideraţie faptul că axa Ox este şi axa de rotaţie a elipsoidului obţinut, avem 

următoarea definire parametrică a lui 

 
,sinsin,cossin,cos   zyx  

 

unde .20    Deci suprafaţa corespunzătoare este: 

 
In[4]:= ParametricPlot3D[{ρ[φ]Cos[φ],ρ[φ]Sin[φ]Cos[ ], 

        ρ[φ]Sin[φ]Sin[ ]},{φ,0,
3


},{ ,0,2π},     

        Ticks->None,AxesLabel->{"x","y","z"}, 

        ImageSize->{250, 250}]; 

 

Out[4]:= 

x

y

z

x

y

 
 

Figura 2. 

 

Problema 2: Determinarea suprafeţei pe care este situat nivelul apelor subterane în jurul 

unei  fântâni rotunde. 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. IX, 2013 

 

116 

 

Fie AB – suprafaţa solului, CD – suprafaţa apelor subterane până la instalaţia fântânii, 

EF – stratul impermeabil, de exemplu de lut, ce limitează de jos fluxul apelor subterane 

(fig.3). 

 

X

Y

O

A B

C D

C' D'

E FN

N'

M

M'

G H

P

 
 

Figura 3. 

 

Presupunem că fântâna are o secţiune transversală circulară şi se răspândeşte până la 

stratul impermeabil. Dacă înălţimea apei în fântână se menţine la acelaşi nivel constant GH 

datorită extragerii regulate a apei, atunci suprafaţa apelor subterane în vecinătatea fântânii se 

micşorează într-un mod anumit. Curba CD iniţial rectilinie a suprafeţei trece în două ramuri 

strâmbe GC  şi HD  care se contopesc la nivelul GH al apei. Suprafaţa dată este o suprafaţă 

de rotaţie a meridianea liniilor GC  şi HD  în jurul axei Oy.  

Pentru determinarea curbei DH   vom aplica legitatea experimentală, comform căreia 

viteza de scurgere a apei v în punctul P prin stratul subteran este proporţională pantei curbei 

în punctul ,M   situate pe verticala punctului P. Dacă notăm prin k coeficientul de 

proporţionalitate, avem  

 

.
dx

dy
kv   

 

În continuare, prin suprafaţa laterală a cilindrului MNMN   radial spre interior se scurge 

într-o unitate de timp următorul volum Q de apă: 

 

 
dx

dy
kxxyQ 2                                                            (2) 

 

Deoarece Q pentru tot cilindrul de rază x trebuie să definească mărimea, egală cu debitul 

apei în fântână, atunci egalitatea (2) şi este ecuaţia diferenţială căutată. Vom rezolva această 

ecuaţie diferenţială cu ajutorul sistemului Mathematica V. 

 
In[5]:= Clear["Global`*"]; 
       eq=2 xy[x]ky'[x]==Q; 

       sol=DSolve[eq,y[x],x]//Flatten//Simplify 

 

Out[5]:=  
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Din cele două soluţii obţinute, pe noi ne interesează doar cea pozitivă. Valoarea 

constantei de integrare  1C  se determină din condiţia, că curba HD  a suprafeţei trebuie să 

treacă în suprafaţa fântânii GH. Şi anume, dacă diametrul fântânii este egal cu 2r şi adâncimea 

sa este egală cu h, atunci pentru rx   valoarea funcţiei y trebuie să fie egală cu h, adică 

trebuie să se satisfacă egalitatea 

 

  .hry   

 

Rezolvând această ecuaţie obţinem: 

 
In[6]:= eq1=(y[x]/.sol[[2]]/.xr)==h; 

       sol1=Solve[eq1,C[1]]//Flatten 

 

Out[6]:=  

 

Pentru construcţia graficului curbei obţinute vom determina funcţia  xy  

 
In[7]:= y[x_]=y[x]/.sol[[2]]/.sol1 

Out[7]:=  

 

Graficul acestei curbe pentru 2,2,005.0,5.0  Qhkr  este  

 
In[8]:=Plot[y[x]/.{r0.5,k0.005,h2,Q2},{x,0.5,5}, 

       AxesLabel{"x","y"},PlotStyleRGBColor[0,0,1]]; 

 

Out[8]:= 

1 2 3 4 5
x

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

y

 
 

Figura 4. 

 

Problema 3: Mişcarea corpului în câmpul gravitaţional omogen în prezenţa rezistenţei. 

Un corp cu masa m, aruncat cu viteza iniţială 
0

v  sub un unghi   spre orizont, 

se mişcă sub acţiunea forţei de gravitaţie ,gm


 îndreptată vertical în jos. În afară 

de aceasta, asupra corpului acţionează forţa de rezistenţă, proporţională cu 

viteza sa ,vkF


  unde k este coeficientul de proporţionalitate. Să se determine 

poziţia şi viteza corpului ca funcţii de timp (fig. 5). 

 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. IX, 2013 

 

118 

 

x

y

O

v0

m

 
Figura 5. 

Rezolvare: Mişcarea corpului are loc în planul vertical xOy, ce trece prin viteza iniţială 

vectorială .
0

v


 Ecuaţiile mişcării corpului au forma: 

 

,,
y

y

x

x kvmg
dt

dv
mkv

dt

dv
m   

 

unde 
dt

dy
v

dt

dx
v

yx
 ,  sunt proiecţiile vitezei corpului pe axele Ox şi Oy respectiv. Luând în 

consideraţie condiţiile iniţiale obţinem sistemul de ecuaţii diferenţiale, căruia îi atribuim 

numele eq1: 

 

 
 

Acest sistem se rezolvă uşor cu ajutorul funcţiei Dsolve. Soluţiei corespunzătoare îi 

atribuim numele sol1. 

 

In[10]:= sol1=DSolve[eq1,{    tvtv
yx

,  },t]//Flatten 

 

Out[10]:=  

 

Vom scrie sistemul de ecuaţii pentru determinarea funcţilor  tx  şi  ty : 

 

 
şi vom rezolva acest sistem cu ajutorul funcţiei Dsolve. Soluţiei obţinute îi atribuim numele 

sol2:  

 
In[12]:= sol2=DSolve[eq2,{x[t],y[t]},t]//Flatten 

 

Out[12]:=  
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Pentru reprezentare grafică a soluţiei obţinute determinăm funcţiile 

       tvtvtytx yx ,,,  pentru următoarele valori ale parametrilor problemei: 

.
4

,20,1.0,10,1 0


  vkgm  

 

 

Out[13]:=  

 
In[14]:= y[t_]=y[t]/.sol2/.r1 

 

Out[14]:=   

 

 

Out[15]:=  

 

 

Out[16]:=  

 

Atunci graficele dependenţei funcţiilor obţinute de timp sunt: 

 
In[17]:=Plot[{x[t],vx[t]},{t,0,3}, 

        PlotStyle->{{RGBColor[1,0,0]}, 

        {RGBColor[0,0,1]}},AxesLabel->{"t","x,vx"}]; 

 

Out[17]:= 
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Figura 6. 

 

 
In[18]:=Plot[{x[t],vy[t]},{t,0,3}, 

        PlotStyle->{{RGBColor[1,0,0]}, 

        {RGBColor[0,0,1]}},AxesLabel->{"t","y,vy"}]; 

 

Out[18]:= 
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Figura 7. 

Traiectoria mişcării corpului poate fi construită cu ajutorul funcţiei ParametricPlot. 

 
In[19]:=ParametricPlot[{x[t],y[t]},{t,0,3}, 

        PlotStyle->RGBColor[0,1,0],AxesLabel->{"x","y"}]; 

 

Out[19]:= 
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Figura 8. 
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INFRASTRUCTURA  INOVAŢIONALĂ  DEZVOLTATĂ  -  SUCCESUL UNEI 

ECONOMII  INOVAŢIONALE 
 

Liudmila ROŞCA-SADURSCHI,  

Catedra de economie şi management 

 în afaceri şi servicii 
 

Afin  de maintenir la compétitivité internationale, nous devons commencer à développer 

l'économie innovante. Ce sentier offre une gamme de politiques relatives aux domaines de la 

création d'institutions de base qui réaliseront les activités d'innovation dans l'économie. Ces 

institutions seront des éléments d'une infrastructure d'innovation de l'Etat. Basé sur des 

exemples de plusieurs Etats, il faut s'assurer que le plus développé de l'infrastructure 

d'innovation, conduir a une niveaux le plus développé de l'état. 
  
Nivelul de dezvoltare a infrastructurii de inovare în ţară este unul din principalii 

indicatori ai inovativităţii economiei acestei ţări. În prezent, politica de inovare în ţările 

dezvoltate este o parte integrantă a politicii social - economice. Această politică permite unei 

ţări să facă faţă provocărilor de restructurare economică, modernizarea continuă a bazei 

tehnice de producţie, lansarea produselor competitive, cu alte cuvinte, are ca scop crearea 

unui mediu economic favorabil pentru punerea în aplicare a proceselor inovatoare. 

Infrastructura de inovare oferă un flux de informaţii, cunoştinţe, tehnologie, fluxurile de piaţă 

şi interacţiunile dintre diferite structuri instituţionale. Infrastructura de inovare determină 

ritmul de dezvoltare a economiei naţionale şi bunăstarea populaţiei. Astăzi, economia 

Republicii Moldova, mai mult decît oricînd, trebuie să dezvolte o infrastructură de inovare 

pentru a sprigini subiecţii activităţii inovaţionale . 

Eficienţa activităţii de inovare este determinată de infrastructura de inovare. Prin urmare, 

infrastructura de inovare este o componentă de bază a economiei inovaţionale şi a potenţialului 

inovaţional al societăţii. Ea, de asemenea, este instrumentul şi mecanismul  principal al 

economiei inovaţionale, capabil să ridice economia ţării la un nivel înalt de dezvoltare. 

Concepţia de dezvoltare a antreprenoriatului inovaţional în Republica Moldova, prevede 

dezvoltarea infrastructurii inovaţionale pentru antreprenoriatul autohton. Conform acesteea 

este nevoie de a crea un sistem comun de dezvoltare. 

Elementele principale ale infrastructurii inovaţionale trebuie să devină: 

 centrele ştiinţifice publice; 

 institutele ramurale; 

 instituţiile superioare; 

 liderii întreprinderilor ştiinţifico-productive; 

 parcurile tehnologice şi business-incubatoare; 

 firmele de inginerie, responsabile nemijlocit pentru producerea produselor 

ştiinţifico-tehnice şi de promovarea acestora pe piaţă. [1] 

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare defineşte infrastructura sferei ştiinţei şi inovării, ca 

totalitatea organizaţiilor care contribuie la desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi de inovare: 

Academia de Ştiinţe, alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, instituţii financiare, fonduri 

şi agenţii de susţinere a activităţii în domeniu, business incubatoare, parcuri de inovare 

(ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice), întreprinderi şi alte organizaţii specializate. [2] 

Subiecţi  ai activităţii inovaţionale sunt considerate persoanele fizice şi juridice, 

implicate direct în crearea, implementarea şi diseminarea inovaţiilor, inclusiv: organizaţiile 

ştiinţifice de cercetare, întreprinderile mici şi  mijlocii inovaţionale, întreprinderile industriale, 

ce elaborează şi produc produse noi, întreprinderile şiorganizaţii cu infrastructura 

inovaţională, precum şi alţi subiecţi ai proceselor inovaţionale. [1]  

Formarea sistemului de infrastructură inovaţională prevede crearea şi dezvoltarea 

obiectelor infrastructurii.  Intensificarea unei colaborări mai bune  între participanţii la 

inovare, formarea zonelor innovaţional-active, crearea unui sistem de susţinere 
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informaţională(inclusiv dezvoltarea firmelor de consulting),  vor contribui la o dezvoltare mai 

bună a întreptinderilor inovatoare. 

În perioada de criză economică, crearea unei infrastructuri inovaţionale efficientă, are o 

menire strategică. Deoarece investiţiile direcţionate spre crearea acestei infrastructuri (care 

determină un temp al creşterii producţiei de bunuri şi servicii calitative), sunt mai mici, ca 

volum, dar de o perspectivă mai mare, decît acele ce se investesc direct în procesul de 

producţie. Elementele principale ale infrastructurii inovaţionale pot fi grupate în şase 

compartimente principale, care activ  interacţionează între ele: 

 Infrastructura informaţională se referă la accesul la informaţii. În acest domeniu, 

există o reţea destul de vastă de organizaţii, inclusiv sistemul naţional de centre de informaţii 

ştiinţifice şi tehnice, organizaţii care sprijină afacerile mici şi mijlocii, reţeaua de informaţii 

regionale. Aici se includ:  centre informaţionale, statistice, analitice; baze de date proprii ale 

companiilor şi întreprinderilor atît internaţionale cît şi naţionale, puncte de acces, etc.[3] 

 Infrastructura financiară include structurile care oferă acces întreprinderilor 

inovatoare (mari şi mici) la  resurse financiare. În prezent, există destul de multe instrumente 

financiare, dar studiile statistice arată că principala sursă de finanţare pentru dezvoltarea 

întreprinderilor industriale inovatoare sunt fondurile proprii. Creditul bancar este încă prea 

scump şi pe un termin foarte mic pentru dezvoltarea inovării, dar reţeaua de înterpinderile 

venture sau „business angels” încă nu este dezvoltată în toate ţările. 

 Infrastructura de formare a personalului(cadre calificate). Trebuie de remarcat o 

serie de probleme în acest domeniu. Tot mai mult cresc problemele cu personal ce furnizează 

inovaţii şi sunt implicate în activitate de cercetare-dezvoltare. Devine tot mai acută problema  

lipsei de personal tehnic secundar şi lucrătorilor calificaţi. 

 Infrastructura tehnico-materială, menită să creeze  condiţii  pentru accesul 

întreprinderilor mici şi mijlocii la resursede producţie.  Aceasta include parcuri tehnologice, 

incubatoare inovaţionale, clustere, transfertul de tehnologii, etc. 

 Infrastructura de Consulting (consultaţiile experţilor) – reprezintă o serie de 

organizaţii de consultanţă. Prin urmare, asigurarea accesului la consiliere profesională 

(financiară, economică, de marketing, precum şi comerţul exterior) este un mijloc de a 

îmbunătăţi eficienţa  utilizarării fondurilor alocate pentru dezvoltare inovatoare.   

 Infrastructura de marketing. Activitatea de marketing eficient este unul din 

principalii factori ai competitivităţii întreprinderii moderne. Produsele inovaţionale necesită o 

atitudine mai specială, deoarece ele sunt absolut noi pentru această piaţă, sau 

perfecţionate(ceea ce necesită un studiu amănunţit al pieţii pentru a produce perfecţionate 

după cerinţele consumatorilor). 

Având în vedere componenţa funcţională a infrastructurii inovaţionale, conştientizăm că, 

toate aceste componente nu pot funcţiona în izolare, dezvoltarea cu succes a activităţii 

inovaţionale este posibilă numai cu interacţiunea activă dintre aceste subsisteme, care sunt în 

rapoarte reciproce,  menite să asigure dezvoltarea şi utilizarea potenţialului inovaţional  al statului.  

Infrastructura inovaţională are nevoie de o bază legislativă  puternică, care ar crea un 

„acoperiş legislativ” pentru activităţile de afaceri, oferind libertatea şi utilizarea alternativă de 

facilităţile oferite de piaţă a potenţialului tehnic şi economic. 

Analiza practicii internaţionale  afirmă că unul din obiectivele de bază ale politicii 

inovaţionale la nivel de stat, ar trebui să fie: asigurarea şi susţinerea iniţiativei tuturor 

participanţilor la dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific. 

Ţările dezvoltate au un şir de propuneri – de la susţinerea statală a inovaţiilor 

tehnologice şi investiţiilor în infrastructură, pînă la aprovizionarea lor cu informaţii în 

domeniul marketingului şi a subsedării inovaţiilor la export . 

În practica mondială, există diferite soluţii privind dezvoltarea infrastructurii 

inovaţionale: 

 Modelul european de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale se bazează pe 

investiţiile publice şi subvenţii, şi are ca scop crearea de noi locuri de muncă. 
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 În ţările Asiatice, infrastructura inovaţională se dezvoltă prin crearea de 

tehnopoluri (Japonia),  crearea de tehno-parcuri, adesea în domeniul tehnologiilor 

informaţionale (India), dezvoltarea diferitor tipuri de structuri inovaţionale, cu sprijin 

financiar din partea statului (China). 

 Modelul de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale în SUA, este mai puţin 

dependent de resursele financiare ale statului, şi funcţionează datorită investiţiilor din partea 

firmelor cointeresate.[4] 

Nivelul de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale, depinde de politica statului în 

domeniul inovaţiilor şi promovarea acestora.  Ca şi orişice politică, politica inovaţională nu 

poate fi unică pentru toate ţările, însă are acelaşi scop: stimularea activităţii inovaţionale şi 

dezvoltarea potenţialului tehnico-ştiinţific. În dependenţă de potenţialul ţării, acestea îşi aleg 

formele sau metodele de reglare statală  a activităţii inovaţionale. 

Politica inovaţională a Europei Occidentale se bazează, în general, pe stimularea 

activităţii „campionilor naţionali” – un număr mic de corporaţii mari, capabile să concureze 

cu companiile de frunte din SUA şi Japonia. [5] 

La nivelul Uniunii Europeane s-au adoptat numeroase măsuri şi politici menite să 

susţină activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare; o parte a acestora a fost deja implementată 

sau sunt în curs de pregătire. Varietatea acestor măsuri reflectă diversitatea condiţiilor, 

precum şi preferinţele culturale şi priorităţile din ţările membre ale UE. 

UE progresează prea lent în domeniul ştiinţelor pentru a acoperi distanţa care o separă 

de liderii americani şi japonezi, în timp ce China recuperează din ce în ce mai repede 

întârzierea. Obiectivele procesului de la Lisabona au fost amânate cu nu mai puţin de zece ani, 

din 2010 în 2020. Din toate statele europene, la capitolul ştiinţă, cercetare-dezvoltare: 

Germania, Franţa, Suedia sau Danemarca sunt cu mult mai presus decât media europeană. 

 În ţările Uniunii Europene, 45% din cheltuielile C&D provin din fondurile publice. 

Situaţia este cu mult mai diferită în Statele Unite unde statul nu intervine decât în limita a 

33%, iar în Japonia şi Coreea de Sud cifra nu depăşeşte 30 de procente. 

Potrivit Eurostat, Japonia dispune de mai multe brevete la un milion de locuitori la 

Oficiul European de Brevete decât toată UE: 161 pentru o medie de 116 pentru Uniunea 

Europeană, chiar dacă aşa ţări ca Germania şi Danemarca se clasează în faţa Japoniei.[6] 

Calea pornită de Uniunea Europeană spre nivelul unei economii „cea mai competitivă şi 

dinamică din lume” încă este prea lungă. Dar aceaasta este posibilă datorită unui şir de politici 

adoptate la nivel naţional, regional şi chiar local, stabilite la Lisabona şi reafirmate de către 

strategia „Europa 2020” pentru o creştere „inteligentă, durabilă şi incluzivă”. 

Investiţiile în cercetare şi inovare reprezintă un motor esenţial pentru creştere şi idei 

inovatoare. Acesta este motivul pentru care creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare 

reprezintă una dintre cele cinci priorităţi ale strategiei Europa 2020. 

Mai recent, intensitatea cercetare-dezvoltare a UE a crescut de la 1,85% din PIB în 2007 

la 2,01% în 2009. [7] 

Numărul mare de cercetători şi de resurse umane calificate reprezintă unul din atuurile 

principale ale Europei. În 2008, în UE erau 1,5 milioane de cercetători, prin comparaţie cu 1,4 

milioane în Statele Unite şi 0,71 milioane în Japonia.  

UE reprezintă primul producător de publicaţii ştiinţifice supuse unei evaluări inter 

pares la nivel mondial, cu 29% din producţie în 2009, înaintea Statelor Unite (22%), Chinei 

(17%) şi Japoniei (5%). 

Fondurile de capital de risc iniţial în UE reprezintă mai puţin de jumătate din nivelul 

din SUA (1,9 şi respectiv, 4,5 miliarde EUR în 2009) şi sunt semnificative numai în 

Norvegia, Danemarca, Portugalia, Finlanda, Belgia şi Franţa. [7] 

România este mult sub nivelul UE, atât din punctul de vedere al capacităţii sistemului 

Cercetare – Dezvoltare şi Inovare, cât şi al performanţelor acestuia, cu impact asupra 

competitivităţii economice.  

http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/research_in_support_of_other_policies/n26021_fr.htm
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Programul Naţional de Reformă (PNR) prevede realizarea ţintei naţionale 2020 de a 

investi, 2% din produsul intern brut (PIB) pentru activităţi CD(cercetare - dezvoltare), cu 

structura: 1% din fonduri publice şi 1% din sectorul privat; aceasta este, totuşi, sub ţinta 

europeană, care rămâne de 3% din PIB, pentru anul 2020.  

În  vederea susţinerii procesul de planificare a politicilor de cercetare-dezvoltare şi 

inovare (CDI) pentru perioada 2007-2013, România a lansat în 2005, în cadrul planului 

sectorial CD al MEdC – ANCS, proiectul privind  „Elaborarea  strategiei naţionale în 

domeniul CDI pentru perioada 2007-2013”.  

Conform  acesteia către anul 2009, în Romînia s-a creat următoarea infrastructură CDI, 

formată din1300-unităţi care desfăşoară  activităţi CD:  

a) 264 – instituţii şi universităţi de drept public din care: 168 unităţi CD de interes 

naţional; 46 institute naţionale CD; 56 universităţi publice acreditate; 66 institute, centre de 

cercetare ale Academiei Române (52 institute şi 14 centre de cercetare); 96 institute, centre 

sau staţiuni de CE organizate ca instituţii publice.  

b) cca. 1000 în sectorul privat, cu precădere agenţi economici care au derulat proiecte în 

cadrul programului PN II .  

Reţeaua de unităţi specializate  pentru transfer tehnologic şi inovare - 50 entităţi 

specifice din care 39 acreditate şi 4 parcuri ştiinţifice şi tehnologice.  [8; 9] 

Politica tehnico – ştiinţifică a SUA se bazează pe o structură instituţională foarte 

dezvoltată. Aici elementul de bază al politicii inovaţionale este crearea infrastructurii 

inovaţionale la nivel de stat. Statul poate crea reţele de centre de consultanţă, de realizare şi 

distribuţie a inovaţiilor.[5] 

În ultimul deceniu competitivitatea economiei SUA a scăzut, comparativ cu alte naţiuni. 

În 2010,  Boston Consulting Group a clasat Statele Unite pe locul 8  în clasamentul ţărilor cu 

competitivitate bazată pe inovare. Aici au fost analizaţi aşa factori, ca: investiţiile private şi de 

stat în cercetare şi dezvoltare, capital de risc, precum şi oameni de ştiinţă şi ingineri. În 2011, 

Organizaţia Information Technology and Innovation Foundation — ITIF a clasat pe locul 

patru Statele Unite ale Americii din 40 de naţiuni cu competitivitatea bazată pe inovare. 

Forumul Economic Mondial (World Economic Forum’s WEF) analizînd nivelul 

Competitivităţii Globale în anul 2012, a clasat SUA pe locul şapte. [10] 

În clasamentul final privind inovaţiile, Federaţiei Ruse îi revine locul 35 (35,1 puncte), 

aceasta înregistrînd un rezultat mai bun şi locul 8, cu 15,2 puncte la capitolul schimbări 

inovaţionale. [11] 

Rusia stabileşte obiective ambiţioase, dar realizabile, de dezvoltare pe termen lung: de a 

oferi cel mai înalt nivel de bunăstare a populaţiei şi întărirea rolului din punct de vedere 

geopolitic aasigu al ţării, ca unul din liderii, ce determină ordinea de zi politică la nivel 

mondial. Singura posibilitate de a atinge aceste obiective este de a trece economia la un model 

inovaţional de dezvoltare. Astfel în 2011 în Rusia este aprobată „Strategia dezvoltării 

inovaţionale a Federaţiei Ruse până la 2020”. [12] 

Astfel către anul 2013 în Federaţia Rusă s-a format o infrastructură inovaţională destul 

de puternică: mai mult de 80 de parcuri, şi  mai multe - centre de inovare şi transfer  

tehnologic, mai mult de 100 de centre de transfer tehnologic, 10 centre de analiză şi de 

inovare la nivel naţional, 86 de centre de informare ştiinţifică şi tehnică, mai mult de 120 de 

incubatoare de afaceri, 15 centre de consultanţă în inovaţii  şi alte organizaţii ale 

infrastructurii inovaţionale.[13] 

Începînd cu anul 2009(declarat anul inovaţiilor la nivel mondial), guvernul Rusiei a pus 

accentul pe o dezvoltare inovaţională în toate direcţiile. Au fost majorate investiţiile în 

activităţile de inovare, a crescut numărul centrelor şi organizaţiilor de cercetare, s-a majorat 

numărul de cercetători, astfel s-a creat o infrastructură inovaţională puternică (1181 

organizaţii ale infrastructurii inovaţionale) şi de perspectivă. 

O asemenea politică de susţinere a activităţii inovaţionale o are şi Ukraina. Către anul 

2004 Ukraina a înregistrat o diminuare a potenţialului inovaţional sub nivelul constatat la 
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începutul anilor ’90 a sec. XX, ciocnindu-se cu un şir de probleme comune pentru toate ţările 

post-sovietice: reducerea considerabilă a cheltuielilor din bugetul de stat pentru ştiinţă şi 

inovare; îmbătrânirea cadrelor ştiinţifice; uzura fizică şi morală a fondurilor fixe; destrămarea 

viziunii asupra strategiilor naţionale care duc la accelerarea creşterii economice. 

Către anul 2004 apare „Strategia dezvoltării economice şi sociale a Ukrainei pe perioada 

anilor 2004-2015”, care are un compartiment special „Strategia asigurării modelului de 

dezvoltare inovaţională”. [14; 15] 

Necătînd la modificările pozitive din economia ţării, totuşi dezvoltarea inovaţională se 

desfăşoară destul de lent.  

Infrastructura inovaţională a Ucrainei nu este suficent de dezvoltată, nu include toate 

elementele procesului inovaţional şi nu are un sistem de asigurare cu serviciile necesare 

pentru toate sectoarele activităţii inovaţionale. Au fost create doar câteva elemente ale 

infrastructurii inovaţionale. Potrivit Serviciului de Stat pentru promovarea politicilor şi 

dezvoltarea antreprenoriatului din Ucraina, la 01.01.2008 au fost înregistrate 33 parcuri 

tehnologice (inclusiv 16 tehnoparcuri înregistrate în conformitate cu legile din Ucraina, din 

care rezultate financiare substanţiale arată  doar 2), acestea realizează proiecte inovaţionale în 

direcţiile strategice ale statului şi primesc sprijin financiar din partea statului. Se numără 73 

business incubatoare(dintre care 24 sunt incubatoare inovaţionale), trebuie de menţionat că 

aceste incubatoare în Ucraina nu au un statut juridic. Pe întreg teritori Ucrainei funcţionează 

410 centre de lizing, 2565 de fonduri investiţionale şi de inovare, 241 de fonduri pentru 

susţinerea antreprenoriatului, 38 din acestea sunt create cu sprijinul Fondului Ucrainei de 

susţinere a antreprenoriatului. [16] 

În anul 2012 de către Serviciul de Statistică de Stat al Ucrainei au fost înregistrate1208 

întreprinderi care efectuiază cercetări ştiinţifice, de menţionat că numărul acestora este într-o 

continua scădere. Numărul persoanelor din domeniul ştiinţă se estimează la circa 82023, iar 

numărul de doctori în economia Ucrainei este cel mai mare pentru ultimii 20 de ani - circa 

15592de persone. Ponderea întreprinderilor care practică activitatea de inovare este de 17.4% 

în anul 2012, pe cînd în anul 2000 era de 18%, însă cea mai mica pondere a fost înregistrată în 

perioada de criză în anul 2006- 11,2%. În anul 2012 suma totală de cheltuieli pentru inovaţii a 

constituit 11480,6 mln. grivne, dintre care doar 224,3 mln. sunt din bugetul statului. [17] 

În Republica Moldova performanţa economiei pe parcursul ultimilor 9 ani a permis de a 

depăşi perioada de declin economic continuu şi de a atinge o creştere a nivelului economiei şi 

îmbunătăţire a standardelor de viaţă. 

Cadrul legislativ al Republicii Moldova este îmbunătăţit şi perfecţionat periodic, pentru 

a stimula crearea şi dezvoltarea de noi afaceri.  

Republica Moldova, dezvoltarea sferei ştiinţei şi inovării se realizează în conformitate 

cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare (nr. 259-XV din 15 iulie 2004) şi Acordul de 

parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008 (nr. 80 din 

28 ianuarie 2005), documente prin  care s-au declarat ştiinţa şi inovarea drept priorităţi 

strategice naţionale şi forţa motrice a dezvoltării durabile a ţării. După care au fost elaborate 

un şir de programe, strategii, planuri de nivel naţional, sectorial şi chiar internaţional, precum: 

Programul de Activitate a Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 

Bunăstare. 2011-2014”; Programul de Stat pentru Susţinerea Dezvoltării IMM pentru anii 

2012-2014; Planul de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei 

Naţionale de Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020, care 

urmează a fi aprobat în anul curent.[18]  

În conformitate cu rapoartele prezentate de „ Doing Business” principalele probleme cu 

care se ciocnesc întreprinderile autohtone, ţin de mediul financiar.  

În anul 2010 volumul de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova a 

constituit 357,1 mil. lei, ceea ce reprezintă0,5% din PIB. Cel mai mare volum de alocaţii 

bugetare – 208,2 mil. lei (66,2 %) a fost repartizat pentru realizarea proiectelor instituţionale, 

din care pentru cercetări ştiinţifice aplicative au fost alocate 133,0 mil. lei şi pentru cercetări 
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ştiinţifice fundamentale – 75,2 mil. lei. Pentru realizarea programelor de stat s-au direcţionat 

10,7 mil. lei, pentru proiecte de transfer tehnologic – 13,9 mil. lei, proiecte internaţionale – 

7,8 mil. lei şi proiecte individuale. 

În perioada 2012-2014 alocaţiile destinate sectorului sunt în creştere de la 359,7 la 

442,6 mil.lei, ponderea în PIB fiind constantă. [19] 

În scopul creării infrastructurii inovaţionale, în anul 2007 a fost elaborată şi adoptată 

Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, care prevede 

pentru rezidenţii acestor importante înlesniri fiscale, vamale şi tarifare. Tot în anul 2007 au fost 

inaugurate parcul ştiinţifico-tehnologic „Academica” şi incubatorului de inovare „Inovatorul”.  

În anul 2011 la AGEPI au fost depuse 6811 cereri de înregistrare  a OPI(obiecte de 

proprietate intelectuală), dintre care 6391 de cereri s-au referit la obiectele de proprietate 

industrial, dintre care 2302 cereri provin de la solicitanţii naţionali, iar 4509 – de la cei străini. 

[18] 

În prezent sistemul de Cercetare-Dezvoltare este format din mai mulţi actori: în primul 

rînd AŞM – actorul principal, de la care pornesc planificările sub formă de strategii, politici 

programe în domeniul ştiinţei şi inovării, care tot odată distribui finanţele pentru astfel de 

activităţi, de asemenea 51de instituţii acreditate, dintre care 12 universităţi, 20 de institute de 

cercetare(agricultura-7; medicina – 10; socio-umanistica- 3; TIC-1) şi 19 institute ale AŞM.  

În sistemul de inovare avem: AITT; AGEPI; 2 PŞT(„Academica”, „INAGRO”); 

incubatorul de inovare „Inovatorul”, universităţi, ODIMM. 

Conform indecilui global al inovării 2013, Moldova s-a plasat pe locul 45 între 140 de 

state, coborînd cu 11 poziţii în topul respectiv faţă de anul 2011(locul 39), dar ridicînduse 

vaţă de anul 2012(locul 50). Ţara noastră rămîne în grupul ţărilor cu venituri medii mici. 

Situaţia cea mai proastă în ţară se atestă la capitolul implementarea inovaţiilor în domeniul de 

afaceri; un scor relativ slab a fost obţinut de instituţiile de cercetări ştiinţifice, infrastructura 

comercială şi cea a transportului, ofertele privind capitalul de risc şi domeniile ce ţin de 

interacţiunile cu alte state în domeniul inovaţiilor. 

Studiul „Indicele global al inovarii” – „Global Innovation Index” (GII) este un 

clasament al performanţei la nivelul inovaţiei a 140 de ţări şi economii din lume. Clasamentul 

se bazează pe 84 de indicatori. Studiul este elaborat şi publicat de INSEAD, renumita Şcoală 

Internaţională de Afaceri (Business Scholl for The World), în comun cu experţii-parteneri 

GII: Alcatel-Lucent, Booz & Company, Confederaţia Industriei Indiene (CII) si Organizaţia 

Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI). [20] 
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METODE AVANSATE DE INSTALARE A SISTEMELOR DE OPERARE 

 

Radion MORARU, 

Ivan MUNTEAN,  

Vasile TÎCĂU, 

Catedra inginerie şi ştiinţe aplicate  

 

One of the actual programmer problems is the time reduction and simplification of the 

installation process of an Operating System (OS). 

The traditional method of the installation (using CD or DVD with OS) requires more 

time and attention of the software engineer. 

As a result of these requirements begun to appear many solutions that can resolve/ 

decide many problems, for example: 

• The installation of the OS from the stick; 

• The cloning; 

In this research described the creation method of a boot stick with OS Windows XP/7 

and some elements of installation process from the memory stick. Also it’s elucidated the 

cloning method and extracting from the image archive of a partition with OS. 

 

Crearea stick-ului bootabil cu Windows XP. 

Pentru a crea un stick bootabil cu Windows XP avem nevoie de: 

 Un set de utilitare necesare adaptării  distributivului SO Windows XP  pentru 

instalarea de pe stick: 7-zip, bootsect,  hp_format_tool,  nlite, sata, usb_prep8  şi 

Windows98. 

 CD sau fişierul cu extensia .iso al distributivului Windows XP; 

 Un stick cu capacitatea de memorie mai mare de 1 Gb. 

Atenţie: pentru a evita eventualele erori se recomandă a se utiliza un distributiv 

nemodificat. 

Copiem toate utilitarele în mapa D: \Flash\, apoi copiem fişierele distributivului  

Windows XP în mapa D: \winXP\.  

În cazul utilizării unei imagini .iso a distributivului  dezarhivăm fişierele în mapa 

indicată mai sus utilizând utilitarul 7-zip, în care deschizând imaginea .iso selectam toate 

fişierele şi din meniul contextual selectăm Копировать в...: (Fig. 1) 

 

 
Fig. 1 

    Indicăm directoriul D:\winXP\, după care apăsăm Enter sau Ok (Fig. 2) 
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Fig. 2 

Ca rezultat mapa D:\winXP\  va conţine fişierele  din Fig. 3. 

 
Fig. 3 

În cazul în care distributivul Windows XP se va instala la un netbook sau notebook cu 

procesor Intel, este necesar din BIOS trecerea la regimul de lucru IDE Mode. 

După efectuarea acestor paşi putem trece la crearea stick-ului bootabil cu SO Windows 

XP. 

Conectăm stick-ul la calculator şi copiem informaţiile de pe acesta deoarece stick-ul se 

va formata.  

Mergem în mapa D: \Flash\ usb_prep8\ şi executăm cu drepturi de Administrator 

fişierul usb_prep8.cmd (Fig. 4).  

 
Fig. 4 

Va apărea fereastra din Fig. 5 
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Fig. 5 

Atenţie: Această fereastră trebuie lăsată deschisă până la finisarea procesului de creare a 

stick-ului bootabil.   

După apăsarea unei taste se va deschide utilitarul PeToUSB   (Fig. 6),  pentru 

formatarea stick-urilor cu memoria mai mică de 4 Gb. 

 
Fig. 6 

Din această fereastră selectăm stick-ul nostru. Pentru a începe formatarea apăsăm 

butonul Start.  

Va apărea caseta de mesaj din Fig. 7.    

 
Fig. 7 
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Fig. 8 

Apăsăm butonul Да după care va apărea încă o caseta de mesaj în care ni se va 

spune că toate datele de pe stick vor fi şterse. (Fig. 8).  

Apăsăm butonul Да şi va începe procesul de formatare. 

 
Fig. 9 

La sfârşitul procesului de formatare (Fig. 9) va apărea mesajul din Fig. 10, care ne va 

înştiinţa că procesul de formatare s-a încheiat cu succes. 

 
Fig. 10 

Apăsăm butonul OK şi închidem utilitarul PeToUSB.  

Pentru formatarea stick-urilor cu memoria mai mare de 4 Gb vom proceda astfel: 

Instalăm şi pornim utilitarul HP USB Disk Storage Format Tool din mapa 

 D:\Flash\hp_format_tool\. 

Selectăm stick-ul nostru, bifăm Create a DOS startup disk, selectăm metoda using 

DOS system files located at:  şi indicăm calea D:\Flash\Windows98\ (Fig. 11). 
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Fig. 11 

  

Apăsăm butonul Start, confirmăm formatarea (Fig. 12), iar la sfârşit va apărea o casetă 

de informare (Fig. 12)  

 
Fig. 12 

După ce am formatat stick-ul pornim linia de comandă (cmd). Introducem comanda: 

 D:\Flash\bootsect\BootSect.exe /nt52 g:. Atenţie: în locul literei g este necesar să introduceţi 

litera care indică stick-ul d-stă). 

 
Fig. 13 

Apăsăm tasta Enter. Dacă am introdus comanda corect ne va apărea fereastra din Fig. 

14. 
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Fig. 14 

Această fereastră o putem închide. 

Trecem la fereastra care am deschis-o la începutul procesului de pregătire a stick-ului 

(Fig. 5). Introducem cifra 1. (Fig. 15) 

 
Fig. 15 

Apăsăm tasta Enter şi indicăm calea către fişierul Windows XP. În cazul nostru 

D:\WinXP: (Fig. 16) 

 
Fig. 16 

Apăsăm tasta OK şi revenim la fereastra din Fig. 15. Introducem cifra 3. (Fig. 17) 

 
Fig. 17 
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Apăsăm tasta Enter şi indicăm litera  corespunzătoare stick-ului nostru. Apăsăm tasta 

Enter, introducem cifra 4: (Fig. 18) 

 

 
Fig. 18 

Pentru pornirea procesului apăsăm tasta Enter. Introducem litera Y şi apăsăm tasta 

Enter. (Fig. 19) 

 
Fig. 19 

În timpul procesului se va cere să apăsăm  o tastă oarecare. (Fig. 20) 

 
Fig. 20 

La apariţia ferestrei de informare, pentru pornirea procesului de copiere, apăsăm 

butonul Да: (Fig. 21) 

 
Fig. 21 

Aşteptăm  câteva secunde  după care apăsăm iarăşi butonul Да: ( Fig. 22) 
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Fig. 22 

Demontăm Discul virtual creat, şi închidem celelalte aplicaţii. 

În acest mod s-a creat stick-ul bootabil cu SO Windows XP.  

Pentru a instala SO Windows XP de pe stick efectuăm următorii paşi:  

Introducem stick-ul şi pornim/restartăm calculatorul. 

Din BIOS la secţiunea First Boot Device selectăm stick-ul nostru. 

Odată bootat de pe stick pe ecran vor apărea  următoarele opţiuni (Fig. 23) . Aici 

selectăm opţiunea  TXT Mode Setup..... şi apăsăm Enter  

 
Fig. 23 

După formatarea şi copierea datelor calculatorul se va restarta şi va porni de pe stick. 

Aici va apărea iarăşi cele 2 opţiuni din Fig. 23 unde selectăm: GUI Mode Setup..... şi apăsăm 

tasta Enter. 

Va urma instalarea  în modul obişnuit. 

La finele instalării SO din BIOS în secţiunea First Boot Device selectăm HDD. 

 

Crearea stick-ului bootabil cu Windows 7/Vista. 

 

În continuare vor fi descrise două moduri de pregătire a sic-ului bootabil cu distributivul 

SO Windows 7/Vista. 

Prima metodă : 

Pentru crearea stick-ului bootabil prin această metodă avem nevoie de următoarele: 

 Distributiv cu sistemul de operare Windows 7/Vista. Se recomandă să se utilizeze 

distributiv cu SO Windows original pentru a evita eventualele erori. 

 Setul de utilitare, care îl puteţi descărca de pe site-ul următor: 

http://letitbit.net/download/75524.7b248b9146e45119672e72bee218/Windows_7_Flash_2012

.exe.html 

 Stick cu o capacitate de 4 Gb sau mai mult.  

Atenţie: dacă nu cunoaşteţi ce versiune de SO Windows să instalaţi pe calculatorul d-stă 

(32-bit sau 64-bit), se recomandă să vă informaţi din surse de pe Internet, sau apelaţi la 

suportul tehnic al calculatorului. 

http://letitbit.net/download/75524.7b248b9146e45119672e72bee218/Windows_7_Flash_2012.exe.html
http://letitbit.net/download/75524.7b248b9146e45119672e72bee218/Windows_7_Flash_2012.exe.html
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Mai întâi copiem imaginea SO Windows 7/Vista în formatul .iso pe HardDisk. Apoi 

instalăm şi executăm utilitarul UltraISO, care este prezent în arhiva descărcată. Trebuie să se 

deschidă o asemenea fereastră (Fig. 24): 

 
Fig. 24 

Fiindcă utilizăm o versiune demo a acestei utilitare, tastăm butonul  Пробный перод. 

Acum trebuie deschisă imaginea  .iso cu sistemul de operare. Pentru acesta executăm click pe 

meniul Файл/ Открыть...: (Fig. 25)  

 
Fig. 25 

Indicăm directoriul imaginii cu sistemul de operare: (Fig. 26) 

 
Fig. 26 

Trecem în meniul  Самозагрузка şi selectăm submeniul  Записать образ жесткого 

диска: (Fig. 27) 
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Fig. 27 

Acum introducem stick-ul în notebook sau computer. 

Atenţie: conţinutul stick-ului va fi şters în procesul de înscriere a imaginii sistemei, de 

aceea este necesar să copiaţi toate datele pe HDD sau pe un alt computer. 

Apăsăm butonul  Форматировать: (Fig. 28) 

 
Fig. 28 

Alegem tipul fişierelor de sistem şi apăsăm Начать: (Fig. 29) , apoi tastăm butonul OK. 

 
Fig. 29 
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Formatarea este finisată,  şi prin confirmarea acestui proces trecem la următoarea etapă. 

Acum apăsăm pe butonul Записать: (Fig. 30), apoi confirmăm că dorim să continuam 

procesul de scriere. 

 
Fig. 30 

Aşteptăm finisarea procesului, după care avem un stick bootabil  cu sistemul de operare 

Windows /Vista. 

 

A doua metodă: 
Ca şi în prima metodă avem nevoie de distributivul cu sistemul de operare (pe disc sau 

imagine .iso) şi un stick cu capacitatea de 4Gb sau mai mult. 

Mai întâi trebuie de introdus stick-ul în notebook sau computer şi executăm linia de 

comandă (aceasta o putem face prin meniul Пуск, apoi prin Выполнить (sau tastăm 

Win+R) cu introducerea comenzii cmd). Ea arată cam aşa: (Fig. 31) 

 
Fig. 31 

Introducem comanda diskpart şi apăsăm Enter: (Fig. 32) 

 
Fig. 32 

Pentru a vizualiza lista tuturor unităţilor de memorare, introducem comanda list disk şi 

apăsăm Enter: (Fig. 33) 
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Fig. 33 

Stick-ul în imaginea de mai sus este  Диск 2. La d-stă el poate fi sub un alt număr. 

Introducem comanda select disk 2 şi apăsăm  Enter (2- este numărul stick-ului). (Fig. 34) 

 
Fig. 34 

Introducem comanda clean, care curăţă discul selectat, şi apăsăm Enter: (Fig. 35) 

 
Fig. 35 

Introducem comanda create partition primary şi apăsăm Enter: (Fig. 36) 

 
Fig. 36 

Selectăm prima partiţie. Pentru acesta introducem comanda select partition 1 şi apăsăm  

Enter: (Fig. 37) 
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Fig. 37 

Introducem comanda active şi apăsăm Enter: (Fig. 38) 

 
Fig. 38 

Formatăm partiţia, prin introducerea comenzii format fs=NTFS şi apăsăm Enter: (Fig. 

39) 

 
Fig. 39 

Atribuim stick-ului o literă cu comanda assign letter=Z şi apăsăm Enter: (Fig. 40) 

 
Fig. 40 

După aceasta în sistem trebuie să apară stick-ul. Închidem aplicaţia cmd. 

Acum copiem toate fişierele de pe discul cu distributivul SO Windows pe stick. Dacă 

aveţi imagine .iso cu acest distributiv, se recomandă de utilizat utilitarul 7-Zip. Instalăm acest 

utilitar şi selectăm imaginea .iso cu SO Windows 7/Vista: (Fig. 41) 
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Fig. 41 

Tastăm pe butonul  Извлечь şi indicăm stick-ul: (Fig. 42) 

 
Fig. 42 

Astfel am creat un stick bootabil prin cea de-a doua metodă de înscriere a distributivul 

cu SO Windows 7/Vista pe stick. 

 

Clonarea. 

O altă metodă de instalare a Sistemelor de Operare (SO) folosită mai ales în sălile de 

calculatoare unde acestea au aceeaşi configuraţie (placă de bază, procesor, RAM) este crearea 

imaginii partiţiei cu SO de la un calculator şi dezarhivarea acesteia pe un alt calculator (fără 

SO instalat) sau aşa numită clonarea. 

Aceasta constă în instalarea SO şi a programelor necesare la un calculator, după care se 

creează o imagine a partiţiei pe care a fost instalat. Odată creată, imaginea se copie în celelalte 

calculatoare şi este dezarhivată imaginea partiţiei. Pentru acesta se utilizează utilitarul Norton 

Ghost care poate fi găsit pe Hiren Boot CD. 

În continuare vom descrie pe larg procedeul de instalare a SO prin această metodă. 

1. Pentru început se instalează la un calculator SO Windows XP sau Windows 7, după 

aceasta se instalează şi programele utile.  

2. Odată instalate toate programele se restartează  calculatorul şi se bootează de pe CD-

ul cu Hiren Boot CD. Din meniul principal selectăm secţiunea BACKUP TOOLS, din setul de 

programe alegem NORTON GHOST şi selectăm GHOST NORMAL. Va apărea fereastra din 

Fig. 43 
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Fig. 43 

3. Iniţial va apărea o casetă de informare cu date despre produs şi producător. Apăsăm 

butonul OK şi această fereastră se va închide. 

4. În continuare vom crea o imagine a partiţiei. Pentru asta vom alege Local  / 

Partition/ To Image (Fig. 44). 

  

 
Fig. 44 

5. Vom selecta partiţia pe care este instalat SO după care apăsăm butonul OK (Fig. 45)  

 
Fig. 45 

6. În continuare va apărea fereastra din Fig. 46 unde  vom selecta locul în care se va 

salva  (altă partiţie decât cea căreia îi facem imaginea), vom da un nume şi vom alege tipul în 

care dorim să fie salvată imaginea, după care apăsăm butonul Save 
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Fig. 46 

7. După apăsarea pe butonul Save va apărea o casetă de mesaj (Fig. 47) în care suntem 

întrebaţi dacă dorim să compresăm imaginea. Aici avem 3 opţiuni : 

No – imaginea nu va fi compresată; 

Fast – imaginea va fi compresată cu aproximativ 30% din dimensiunea reală a partiţiei; 

High – imaginea va fi compresată cu aproximativ 60 % din dimensiunea reală a 

partiţiei, însă procesul durează mai mult. 

Pentru a economisi spaţiul de pe HDD vom selecta High sau Fast. 

 

 
Fig. 47 

8. Odată selectat modul de compresie, va apărea un mesaj în care ni se cere să 

confirmăm crearea imaginii partiţiei (Fig. 48). 

 

 
Fig. 48 

9. Va apărea următoarea fereastră (Fig. 49), aici vom fi nevoiţi să aşteptăm câteva 

minute (în dependenţă de capacitatea datelor din partiţie).  
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Fig. 49 

10. La sfârşitul procesului de creare a imaginii va apărea un mesaj în care vom fi 

informaţi că imaginea a fost creată cu succes. 

 

Pentru a dezarhiva imaginea partiţiei create vom face următorii paşi : 

1. Copiem imaginea creată pe un stick, pornim  alt calculator la care dorim să instalăm 

SO, ne bootăm de pe CD-ul cu Hiren Boot CD, pornim utilitarul Norton Ghost în modul 

NORMAL (este descris anterior). 

2. Local / Partition / From Image (Fig. 50). 

 

 
Fig. 50 

3. Va apărea o fereastră unde va trebui să selectăm imaginea creată de noi (Fig. 51). 

După ce am indicat partiţia pe care se află, apăsăm butonul Open.  

 

 
Fig. 51 

4. Selectăm partiţia arhivată de noi din imaginea selectată     (Fig. 52), după care 

apăsăm butonul OK. 
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Fig. 52 

5. Indicăm HDD-ul (Fig. 53) şi apoi partiţia (Fig. 54) unde va fi dezarhivată imaginea. 

 
Fig. 53 

 
Fig. 54 

6. După indicarea locului de dezarhivare va apărea o casetă de mesaj în care suntem 

întrebaţi dacă dorim să pornim dezarhivarea partiţiei (Fig. 55). Apăsăm butonul Yes şi va 

începe procesul de dezarhivare. 

 
Fig. 55 
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7. Aşteptăm câteva minute, la sfârşitul procesului va apărea un mesaj în care vom fi 

informaţi despre finisarea procesului (Fig. 56). 

 

 
Fig. 56 

8. Selectăm Reset Computer pentru  restartarea calculatorul. 

9. La pornirea calculatorului ne bootăm de pe HDD şi va porni noul SO instalat (Fig. 

57). 

 

 
Fig. 57 
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The text represents a historical essay produced as the result of applying the 

methodology called: “oral history” being the essential means of collection, presentation and 

dissemination of information held by the eye witnesses of some historical events with a 

specific social impact which occurred in the recent past.  

The essay reveals the destiny of a peasant family from Cîşliţa-Prut locality, Vulcăneşti 

district (today Cahul district) who endured the disaster of Stalinist’s deportations from July, 

1949.    

 

Deportările au constituit una dintre metodele primitive de promovare a politicii 

expansioniste totalitare folosite de către URSS în teritoriile ocupate abuziv, inclusiv în 

teritoriul fostei RSS Moldoveneşti. De rând cu alte metode, strămutarea forţată a unui număr 

mare de localnici, trebuia să-i determine pe ţăranii rămaşi la baştină să renunţe la tradiţionalul 

model de gospodărire în favoarea gospodăriilor colective. Erau deportaţi oameni care nu 

conveneau regimului. Fusese inventate şi un şir de nume ofensatoare pentru aceşti oameni: 

„chiaburi”, „culaci”, „naţionalişti”, „duşmani ai puterii sovietice”, „trădători”, etc. 

În teritoriul RSS Moldoveneşti, autorităţile sovietice au desfăşurat patru valuri masive 

de deportări (primul în anii 1940-1941, al doilea în anul 1944, al treilea în iulie 1949 şi al 

patrulea în aprilie 1951), cel mai amplu fiind valul din anul 1949, cunoscut sub numele de 

Operaţia „Iug”(Sud). Drept reper pentru înfăptuirea acestei operaţii a servit hotărârea nr.509 a 

Consiliului de Miniştri al RSSM din 28 iunie 1949 „Cu privire la deportarea din RSS 

Moldovenească a familiilor de chiaburi, a foştilor moşieri şi a marilor comercianţi”. Aceasta 

va fi completată cu Hotărârea Biroului Politic al CC al PC al URSS nr.1290-467 din 6 aprilie 

1949 „Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldovenească a chiaburilor, foştilor 

moşieri, complicilor ocupanţilor germani, persoanelor care au colaborat cu organele poliţiei 

germane şi româneşti, a membrilor partidelor politice, a gardiştilor albi, membrilor sectelor 

ilegale, cât şi a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus”. Hotărârea în cauză prevedea 

„deportarea în Kazahstan, Asia Centrală şi Siberia a 11.280 de familii cu 40.850 de oameni”. 

Printr-un act adiţional decizia specifica că „deportarea categoriilor menţionate” se face „pe 

vecie”.  

În baza acestor documente odioase, autorităţile sovietice au declanşat sinistrul 

mecanism de expulzare şi exterminare a zecilor de mii de basarabeni, adică realizarea în 

practică a Operaţiei secrete „Sud”. Operaţia a fost foarte minuţios pregătită, pentru „buna” ei 

desfăşurare teritoriul RSSM a fost împărţit în 7 sectoare operative, a fost creat un stat - major 

al operaţiei compus din 30 de persoane, au fost desemnaţi şefii grupelor operative şi au fost 

stabilite sarcinile ce le aveau de îndeplinit fiecare subdiviziune.  

Operaţia a început la ora 200 în noaptea de 5 spre 6 iulie  şi s-a încheiat la ora 2000 a zilei 

de 7 iulie 1949. Din păcate nu se cunoaşte cifra exactă a basarabenilor ce au luat, în acele zile, 

drumul chinuitor al deportărilor. Conform datelor concretizate mai recent privind numărul 

celor deportaţi în urma operaţiei „Sud”, s-a constatat că au fost expulzate 11.293 de familii 

care cuprindeau 35.050 persoane, deşi la un calcul matematic al cifrelor indicate în volumele 

autorului Valeriu Pasat, se apreciază la cifra totală de 35. 796 persoane. Statisticele de mai 

târziu nu au mai înregistrat câţi s-au pierdut şi câţi s-au întors din calvarul acelui exod. 

Potrivit unor surse oficiale s-a constatat doar că „la începutul anilor 50 în aşezămintele de tip 

special se aflau aproximativ 60 mii de deportaţi din Moldova”. Iar autorii Cărţii Negre a 
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Comunismului, apărute la Paris în 1997 relatează, cu referinţă la un raport trimis lui Stalin de 

către ministrul afacerilor interne al URSS Kruglov, din 17 februarie 1950, că numărul 

moldovenilor deportaţi „pentru totdeauna” cu statut de „colonişti speciali” era de 94.792  

persoane. 

Chiar dacă nu putem cunoaşte cu cea mai mare exactitate numărul celor deportaţi în 

iulie 1949, dar şi în urma celorlalte valuri de deportări, calculele efectuate după documente de 

către specialişti, ne conving de amploarea acţiunilor de teroare în masă, aplicate de regimul 

totalitar comunist în teritoriul fostei RSSM. Dat fiind că familia, destinul căreia reprezintă 

obiectul acestui text de istorie orală, este dintr-un sat din raionul Vulcăneşti, voi sublinia 

câteva momente privind desfăşurarea operaţiei „Sud” în sectorul Cahul din care făcea parte şi 

raionul Vulcăneşti. 

Sectorul Cahul  cuprindea 6 raioane: Baimaclia, Vulcăneşti, Cahul, Congaz, Taraclia, 

Ciadâr – Lunga. Conform planului de îmbarcare şi expediere a celor deportaţi (din 2 iulie 

1949) persoanele ridicate din sectorul Cahul trebuiau expediate la 3 staţii feroviare: Bolgrad, 

Iargara şi Basarabeasca. Pentru ridicarea şi escortarea familiilor din localităţile acestui sector, 

au fost formate 377 de grupuri operative, dintre acestea 52  grupuri pentru raionul Vulcăneşti. 

Responsabil pentru înfăptuirea acestei operaţii secrete în sectorul Cahul a fost delegat 

împuternicitul Biroului CC al PC(b) al Moldovei, G.V.Kvasov. 

Din sectorul Cahul trebuiau să fie deportate  1.230 de familii  ce însumau 4.850 de  

persoane, dintre care 197 familii din raionul Vulcăneşti. La încheierea operaţiei s-a raportat că 

din sectorul Cahul au fost expulzate 1.183 familii ce însumau 4.527 persoane (numai copii 

erau 1.646), din raionul Vulcăneşti erau 189 familii. Printre acestea din urmă erau şi cele trei 

familii din satul Câşliţa – Prut: familiile Nicula, Chiper şi Moraru, care au fost ridicate în 

noaptea de 5 spre 6 iulie 1949.  

În cele ce urmează voi descrie calvarul celor trăite de familia lui Vasile Nicula, după 

informaţia culeasă de la mătuşa Nadia Pasat, fiica mai mare a lui Vasile Nicula. Pentru 

început voi oferi datele despre componenţa familiei la momentul deportărilor şi voi indica 

cine dintre membrii ei mai sunt astăzi în viaţă. 

– Nicula Vasile Spiridon (capul familiei) , anul naşterii 1901, arestat la 3 octombrie 

1944, judecat şi exilat pentru un termen de 10 ani în Republica Autonomă Komi, 

eliberat la 3 octombrie 1954, s-a reunit cu familia deportată în ţinutul Altai în 

1954, decedat 

– Nicula Teodora (mama), anul naşterii 1903, decedată 

– Nicula  Nadia (fiică), anii de viaţă 1926-1999 

– Nicula Gheorghe (fiu), anul naşterii 1929, decedat tânăr, după ce revenise la 

baştină 

– Nicula Dumitru (fiu), anul naşterii 1932, este în viaţă, locuieşte în satul Câşliţa- 

Prut, raionul Cahul 

– Nicula Vasilina (fiică), anul naşterii 1935, este în viaţă, locuieşte în satul Câşliţa - 

Prut, raionul Cahul. 

Nimic nu prevestea nenorocirea în acea frumoasă zi de 5 iulie 1949. Nadia Nicula se 

întorcea acasă bine dispusă după absolvirea Şcolii de medicină din orăşelul Cahul. Făcuse 

cale lungă, pe jos, până în satul său natal Cîşliţa – Prut din raionul Vulcăneşti, unde era 

aşteptată de cei doi fraţi, o surioară şi mama. A ajuns în fapt de seară şi cu toate că era moartă 

de oboseală, vroia să-şi împărtăşească marea bucurie. Era mândră şi dublu fericită: fiind cel 

mai mare copil în familie urma să devină şi cel mai serios sprijin al ei. În dimineaţa acelei zile 

îi fusese înmânată diploma de absolvire a Şcolii de medicină, cu calificativul de asistentă 

medicală, iar aceasta nu era deloc puţin pentru acele vremuri, mai ales că nu-l aveau pe tata 

lângă ei de aproape cinci ani. 

Ajunsă acasă a lăsat valiza cu haine în tindă, a făcut o mică „revizie” prin cămară şi 

după ce şi-a potolit foamea s-au aşezat cu toţii pe prispă pentru a face obişnuitul schimb de 

veşti: ea despre cele din şcoală, ei – despre cele din familie şi de prin sat. Mulţi ani mai târziu 
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când îşi „răsfoia” amintirile a încercat de mai multe ori să-şi reamintească dacă a avut în acea 

zi măcar o cât de neînsemnată presimţire a celor ce urmau să se întâmple şi nici odată nu a 

descoperit  cel puţin o umbră a ei. Dar năpasta a fost foarte aproape... 

În acea seară de 5 spre 6 iulie 1949, care, pentru familia Nicula, a fost încărcată cu 

emoţii până la refuz, au mers la culcare mai târziu ca de obicei. Nici nu reuşise să aţipească 

de-a binelea că au fost treziţi de un zgomot de camion care se oprise în faţa casei lor. 

Neliniştea s-a coborât tot atunci în sufletul tuturor. Câţiva ani în urmă o „vizită” a oficialilor 

ce beneficiau pe atunci de maşină publică, adusese o mare nenorocire familiei: despărţirea de 

tată.  Intuind şi de această dată ceva rău, mama s-a ridicat repede dintre copii şi s-a strecurat 

afară. Până ce copiii s-au dezmeticit ce se întâmplă, ea reuşise să se ascundă la vecini. Biata 

femeie credea că lipsind ea, nu-i vor fi atinşi copiii. Dar nu a fost să fie aşa. 

Din ascunzişul ei urmărea împreună cu vecinii ce se petrece în curtea casei  şi atunci 

când a văzut că cei patru copii ai ei, cu ţipete de groază, sunt urcaţi cu forţa în camion, iar 

„şefii” satului (preşedintele sovietului sătesc şi miliţianul) au început să încarce şi ceva lucruri 

(era de fapt valiza Nadiei, cu care se întorsese de la şcoala din Cahul şi pe care nici nu 

apucase să o deschidă şi ceva haine ale celorlalţi copii), nu a mai răbdat-o inima, a ieşit de 

acolo de unde era, s-a apropiat de maşină, într-o stare de totală rătăcire, şi fără a se opune s-a 

lăsat urcată alături de copii. Se părea că pierduse darul vorbirii: nu a întrebat nimic, nici de ce, 

nici încotro vor merge şi nici măcar nu şi-a cerut voie să  mai intre odată în casă, pentru a-şi 

lua rămas bun de la vatra familiei. Copiii care au avut nenorocul să-i întâmpine pe „oaspeţii 

nepoftiţi” la fel nu fusese anunţaţi încotro vor merge, pentru cât timp şi pentru ce au fost 

ridicaţi din paturile lor în puterea nopţii, aşa că au rămas şi ei muţi şi speriaţi, neavând ce-i 

spune mamei. La acel moment mama lor nici nu era în stare să înţeleagă ceva, căci la văzul 

celor întâmplate şi în iureşul năucitor al grabei cu care se făcuse toate, sărmana femeie, parcă 

îşi pierduse raţiunea: îi îngheţase mintea, la fel ca şi sângele, în plină vară. Noroc că cineva 

dintre vecini şi-au dat seama să le pună în camion o covăţică cu făină de porumb pe care o 

ţineau în tinda casei. Aceasta le-a fost toată averea cu care porneau în necunoscut lăsând în 

urmă casa, gospodăria şi toate bunurile agonisite prin munca lor de o viaţă.   

În acea noapte din sat au mai fost ridicate două familii: cea a lui Ion Chiper şi cea a lui 

Dumirtru Moraru, aşa că maşina devenise curând neîncăpătoare pentru numărul de suflete 

îmbarcate. 

La poarta lui Ion Chiper au zăbovit destul de mult. Fiind întuneric, cei din camion nu 

puteau desluşi ce se întâmpla în curtea omului, dar înţelegeau că este ceva la mijloc. Mai 

târziu, în gara din Bolgrad (pe atunci, cel mai apropiat de sat, centru cu nod de cale ferată ) 

aveau să afle că zăboveala a fost provocată special de mama gospodarului, o bătrânică de vre-

o 70 de ani care s-a ascuns în hambar pentru a reţine intenţionat plecarea camionului de lângă 

casă, până în zori, ca să poată vedea lumea din sat ce fac autorităţile. Nu i-a reuşit însă ... 

Până în zorii zilei au fost aduşi în gara din Bolgrad şi amestecaţi într-o „mare” de 

oameni, maturi şi copii la fel de speriaţi şi nedumeriţi: femeile plânse sau plângând, bărbaţii 

trişti şi îngânduraţi, iar copii liniştiţi cum n-au mai fost niciodată. Atmosfera de la gară era 

asemeni unei înmormântări, pretutindeni bocete şi tristeţe. Sute de oameni au intuit probabil 

suferinţele ce vor urma, de aceea în gândurile lor îşi luau rămas bun de la tot ce le-a fost drag 

la baştină, poate îşi lăsau şi sufletul deasupra acestui pământ, căci corpurile multora dintre ei 

îşi vor găsi locul de înhumare în pământ străin, rece şi foarte îndepărtat. 

Peste două zile mulţimea a fost îmbarcată în vagoane pentru vite cu destinaţia spre 

Siberia. Au mers mai multe zile, puţini mai ţineau minte câte exact. Nadia Nicula care avea 22 

de ani (născută la 1 octombrie 1926)  încercase să ducă o evidenţă şi să facă nişte notiţe, dar 

tentativa ei a eşuat, fiindcă în drum uşa vagonului nu s-a deschis de prea multe ori. Îşi amintea 

că în total au staţionat de două sau trei ori, probabil în apropiere de anumite gări dar nu li se 

spunea numele localităţii, iar la deschiderea vagonului erau anunţaţi că vor lua masa. La una 

dintre acele staţii, ceva s-a întâmplat, fie că nu fusese coordonat timpul, fie că nu erau gata 

„bucatele”, dar după vre-o jumătate de oră de aşteptare au fost din nou ticsiţi în vagoane şi au 
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continuat drumul, fără a li se face vre-o explicaţie. Oricum la acea staţie reuşise să se mai 

pecetluiască un destin amar în familia Nicula.  

Cu puţin timp înainte de a ajunge în staţia cu pricina, cel mai mare dintre băieţi, 

Gheorghe, ceru de la Nadia cinci ruble (avea în valiză ultima bursă). Ea a refuzat să-i dea 

banii fiindcă îi ghicise planurile: Gheorghe vroia să fugă, iar aceasta ar fi însemnat 

nesupunere... 

 Dispariţia lui Gheorghe Nicula a fost îndată descoperită. Mama sa, Teodora Nicula,  

Nadia şi fratele mai mic, Dumitru, au fost tot atunci interogaţi dar nu au putut da nici un fel de 

explicaţii, neştiind încotro o luase. De fapt, era clar încotro putea să se îndrepte un tânăr 

logodit de curând şi despărţit cu forţa de fata dragă. Mai târziu vor afla şi multe detalii despre 

greutăţile ce le-a înfruntat „fugarul” până a ajuns din nou acasă, dar şi după aceea. La acel 

moment era clar doar că evadase.  

Ajuns în sat, Gheorghe, a fost adăpostit de părinţii fetei, deşi nu reuşise să oficieze 

căsătoria până a fi ridicat în cumplita noapte de 5 spre 6 iulie. În grădina socrului, Ion 

Nedelcu (tatăl lui Dumitru Nedelcu, fostul ministru al asistenţei sociale), Gheorghe, a stat 

ascuns într-un stog de fîn, timp de câteva luni. Se strecura în casă numai după ce însera de-a 

binelea şi cu toate că au păstrat strictă conspiraţie, într-o bună zi l-a surprins o vecină, care l-a 

şi denunţat autorităţilor sovietice săteşti. A fost arestat, apoi judecat şi lipsit de libertate pe un 

termen de 10 (zece) ani. A avut totuşi un pic de noroc fiindcă  i s-a permis să-şi „ispăşească 

vina” alături de familie, aşa că intr-un târziu s-au pomenit cu Gheorghe în localitatea Priisc-

Cianâş, raionul Turaciac, ţinutul Altai, unde ajunsese deja familia.  

Soţia lui Gheorghe, pentru că nu au fost înscrişi la oficiul înregistrării căsătoriilor, după 

câteva cercetări, a fost lăsată în pace. La întoarcere, după anii de detenţie, Gheorghe a găsit-o 

recăsătorită, iar fiica care i se născuse după arestare, decedase. Destrămarea forţată a familiei 

lui a fost, fără îndoială, o încălcare a firescului si o intervenţie brutală în destinul lui, pentru că 

norocul nu i-a mai surâs niciodată până la sfârşitul vieţii.  Cei ce l-au cunoscut spuneau că a 

fost un bărbat, vrednic, frumos şi foarte deştept. A plecat, însă, din viaţă destul de tânăr, fără  

a lăsa vre-un urmaş pe pământ. 

Drumul spre Siberia parcurs de miile de basarabeni ridicaţi în acea noapte năprasnică, a 

fost un adevărat calvar: au îndurat sete, foame, incomodităţi, lipsuri şi mare frică. La fiecare 

oprire din vagoane erau coborâte cadavre ale oamenilor decedaţi şi înmormântate nu se ştie pe 

unde. Drumul părea fără de sfârşit, cei patru membri ai familiei Nicula nu mai aveau nici o 

speranţă că vor supravieţui. Spre deosebire de alte familii cu care mergeau împreună, lor le 

rămăsese doar un pumnişor de făină de porumb pe care o păstrau pentru sora mai mică, 

Vasilina. Dumnezeu i-a avut totuşi în pază: ajunşi la capătul puterilor, ajunsese, de fapt, şi la 

capătul drumului de cale ferată. S-a anunţat debarcarea... 

Era localitatea Biisc. Mulţimea a fost mânată în nişte încăperi asemănătoare cu 

hambarele pentru cereale din Basarabia. Aici au fost înştiinţaţi despre repartizarea familiilor 

în diferite raioane. Familia Nicula şi alte câteva (vre-o 10-12) au nimerit în localitatea Cianâş, 

raionul Turaciac, ţinutul Gorno - Altai. Încă nu cunoşteau ce se va întâmpla cu ei acolo la 

destinaţie: vor fi închişi sau omorâţi, vor munci, sau vor sta după gratii, dar faptul că părăsise 

trenul le trezea anumite speranţe de viaţă. 

Calea din Biisc spre Cianâş i-a readus însă, nu o singură dată la starea de nelinişte şi 

frică ce au trăit-o odinioară în tren.  Până în centrul raional Turaciac  au fost transportaţi cu 

maşina. Drumul şerpuia printre munţi de-a lungul râului Biia. Altădată priveliştea ce se 

deschidea în cale ar fi părut frumoasă, poate chiar misterioasă, dar atunci locurile necunoscute 

păreau străine şi mute, drumul – priporos, iar şuieratul sporadic al vântului le provoca o frică 

egală cu moartea. S-au liniştit puţin abia când au zărit în depărtare construcţiile unei localităţi. 

Era orăşelul Turaciac.  Din Turaciac au  mers pe jos încă trei zile până au ajuns în localitatea 

Cianâş. Calea pe jos  a fost şi mai anevoioasă, mai ales pentru copii. Sora Nadiei, Vasilina, 

care avea doar 13 ani, de la un timp nu se mai putea ţine pe picioare, încât Dumitru şi Nadia 

erau nevoiţi  să o poarte pe braţe, improvizând prin încleştarea mâinilor un fel de leagăn. La 
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fel procedau şi membrii altor familii, care aveau copii şi mai mici, unii chiar bolnavi. Era 

îngrozitor să priveşti la acel cortegiu de oameni mânaţi sub escortă de parcă ar fi fost 

criminali. În mintea Nadiei apărea o singură întrebare, care rămânea oricum fără de răspuns: 

pentru ce sunt chinuiţi aceşti copilaşi? 

În cele din urmă au ajuns în localitatea Cianâş (i se mai spunea Priisc- Cianâş). I-au 

întâmpinat preşedintele sovietului de deputaţi din localitate (tov. Bodarev) şi secretarul 

organizaţiei de partid (tov. Zuraev). Ca reprezentanţi ai puterii locale, ei şi-au îndeplinit 

operativ misiunea (despre care, desigur, primise indicaţii din timp), au repartizat familiile de 

basarabeni în gazdă la localnici, le-au distribuit produse şi i-au înştiinţat că vor avea o 

săptămână de odihnă. Preşedintele Sovietului de deputaţi ,tov. Bodarev, s-a arătat destul de 

afectuos şi compătimitor la adresa celor sosiţi, lucru care nu a încălzit atunci inimile mulţimii 

chinuite. Dar mai târziu în privinţa lui Bodarev, basarabenii aveau să se convingă că era un 

om bun la suflet şi chiar din prima zi a fost sincer cu ei.  

Zilele libere au trecut destul de repede, fiecare familie fiind preocupată de crearea unor 

condiţii elementare de trai. Au dispus şi de ceva timp pentru a medita asupra celor întâmplate. 

Pentru Nadia  şi nu doar pentru ea, deveni clar că nu au fost aduşi în acele locuri pentru a fi 

nimiciţi : omorâţi, dacă acesta ar fi fost scopul întregii operaţii, au putut fi şi acolo, în satul lor 

de baştină, dar aduşi în adâncul Siberiei, aceşti oameni nu erau pur şi simplu izolaţi ca 

elemente periculoase pentru puterea sovietică, ci trebuiau să servească ca braţe de muncă 

ieftine pentru stat.  

La expirarea săptămânii de odihnă, toţi maturii mai sus de 14 ani au fost repartizaţi la 

lucru, majoritatea în minele de scos aur. Din cei patru membri ai familiei Nicula, trei au fost 

angajaţi: Dumitru în vârstă de 17 ani, (până a fi „ridicat” reuşise să încheie doar primele două 

cursuri ale şcolii de medicină din Cahul) –  miner („zaboişcic” în mină),  Nadia – muncitor 

(hamal) în mină, (având diploma de soră medicală, a fost sfătuită de preşedintele sovietului 

local, Bodarev, să înainteze o cerere pe numele şefului organelor afacerilor interne din 

Turaciac pentru a fi angajată după specialitate, dar se va aproba mai târziu), iar mama , 

Teodora Nicula – servitoare în şcoala din localitate. Condiţiile de muncă s-au dovedit foarte 

anevoioase pentru toţi. Dumitru dărâma tone de pământ în mină, inhala kilograme de praf şi 

se întorcea din schimbul de lucru extenuat complet.  Nadia executa o muncă fizică peste 

puterile ei - cărând cu roaba pământul dărâmat şi răsturnându-l  în vagonete speciale, iar 

mama lor, deşi avea un serviciu mai puţin istovitor, făcea ordine în sălile de clasă, a fost 

nevoită să abandoneze lucrul peste câteva luni având serioase probleme din cauza 

necunoaşterii limbii ruse. Din aceleaşi motive şi sora mai mică, Vasilina,  nu a putut frecventa 

şcoala decât câteva săptămâni. 

La început a fost enorm de greu pentru toţi basarabenii, atât sufleteşte cât şi fizic, şi 

material. Gratuit au primit produse doar până la primul salariu, apoi întreaga întreţinere s-a 

pus în seama membrilor familiilor angajaţi în serviciu, indiferent de mărimea salariului sau de 

numărul de suflete din familie. În familia Nadiei situaţia era mai bună pentru că în baza celor 

două salarii, pe care le aduceau ea şi fratele ei, Dumitru, existau  4 persoane, pe când în alte 

familii,  cu mai mulţi copii sub 14 ani, un singur salariat întreţinea uneori cinci şi mai multe 

suflete. Condiţiile de trai erau şi mai complicate: în gazdă au stat până la finisarea reparaţiei în 

barăci, după care au fost transferaţi în ele. Fiecare baracă avea 4 (patru) odăi şi în fiecare 

odaie erau  cazate câte două familii. Cel mai umilitor şi dureros lucru era, însă, faptul că 

periodic se făcea apelul şi li se spunea că sunt deportaţi pe veci şi nu vor putea părăsi aceste 

locuri niciodată. 

Tinerii s-au acomodat mai repede fiindcă cunoşteau sau au deprins mai uşor limba rusă 

şi se aflau mai mult în mediul social. Ei  încercau chiar să-şi organizeze cumva timpul liber, 

să se distreze,  însă persoanele în vârstă nu se puteau obişnui nicidecum cu noile condiţii, 

tânjeau mult după baştină şi nu era zi să nu-şi amintească cu lacrimi în ochi de căsuţa lor şi de 

locurile natale.  
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Treptat durerea sufletească a mai slăbit, condiţiile de trai şi de muncă s-au mai 

îmbunătăţit, iar în familia Nicula s-a mărit şi numărul de salariaţi pentru că, peste câteva luni, 

se alăturase fratele Gheorghe căruia i s-a permis să-şi  ispăşească sentinţa stabilită pentru 

evadare, la locul de repartizare a familiei. Deja din câştigul lunar aveau posibilitate să facă şi 

unele economii, iar peste trei ani şi-au putut cumpăra o căsuţă nu prea mare. Nu făceau o 

excepţie: la fel şi alte familii de basarabeni, pentru că erau oameni harnici şi buni gospodari 

(care mai devreme, care mai târziu) reuşise să părăsească barăcile, cumpărându-şi locuinţe 

proprii. Continuau însă să se ţină aproape, se vizitau reciproc, se ajutau la nevoie. Tinerii în 

general se aflau împreună, tot timpul liber. 

Nadia a lucrat în mină  11 (unsprezece) luni, după care a primit (la 15 iunie 1950) postul 

de soră medicală în dispensarul din localitate. Aici avea program stabil de lucru, munca, deşi 

foarte responsabilă, nu mai era atât de istovitoare, şi avea mai mult timp liber. Citea, mergea 

uneori la clubul din localitate, începuse să o curteze un tânăr dintre localnici. Familia lui la fel 

o simpatizau, îi făceau invitaţii în ospeţie. Dar mama  Nadei, care se ruga mereu şi credea ca 

nimeni altul că va veni timpul când se vor întoarce la baştină, într-o bună zi i-a zis foarte 

răspicat: „Nădica, draga mamei, nu te înclina către acest tânăr, nu ţi-l apropia de suflet căci 

dacă dă Bunul Dumnezeu să ne întoarcem acasă, nu cred că va merge după tine, mai degrabă 

te va obliga pe tine să rămâi aici”. Nadia a ascultat-o cu luare aminte şi n-a mai fost nevoie să-

i fie repetat îndemnul. Era deja anul 1952 şi avea 25 de ani. 

Curând a fost transferată cu lucrul într-o altă localitate, Priisc-Talun, care era ceva mai 

mare decât Cianâş, adică un mic orăşel. Localitatea era însemnată prin faptul că acolo se 

prelucra materialul extras din mine. Exista o instalaţie specială ce plutea pe apă căreia i se 

spunea „Dragă”, în care aurul era separat de pământ, impurităţi  şi alte elemente. Lucra în 

aceeaşi calitate de soră medicală, munca îi plăcea, colegii de serviciu şi pacienţii o stimau. Se 

simţea aproape fericită. Destinul a vrut să-i întregească, însă, fericirea şi într-o bună zi i l-a 

adus în cale pe Gheorghe Pasat, un tânăr ridicat împreună cu părinţii în aceeaşi noapte de 5 

spre 6 iulie 1949 din satul vecin, Slobozia Mare. Ironia sorţii – la baştină, unde îi despărţea 

doar un kilometru, nu s-au văzut niciodată, iar printre străini, la aşa depărtare, s-au găsit unul 

pe altul atât de uşor. Fusese şi el, aproximativ în aceeaşi perioadă, transferat cu lucrul la 

„Draga” din Priisc-Talun, de la mina din Bolişaia Siia.  

S-au înţeles din primele clipe ale cunoaşterii şi au rămas fideli bunei înţelegeri până la 

capătul vieţii. În anul 1953 s-au căsătorit, iar peste un an, în martie 1954, în familia lor s-a 

născut fiica Olguţa. Erau nespus de bucuroşi iar Dumnezeu a vrut ca în anul acela bucuriile să 

vină una după alta. În octombrie 1954 se întoarce după 10 ani de închisoare tatăl Nadiei, 

Vasile Nicula şi se alătură familiei.  

Se cuvine de povestit aparte despre capul familiei, Vasile Spiridon Nicula. A fost un 

simplu gospodar din sat, care din păcate, „a deschis” drumul pribegiilor pentru întreaga 

familie, fiind pedepsit de autorităţile sovietice pentru faptul că a activat un an în calitate de 

primar al comunei Câşliţa – Prut în perioada administraţiei româneşti (1941-1944). După 

reanexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, Vasile Nicula a fost declarat duşman al 

poporului şi arestat la 3 octombrie 1944.  

Arestarea tatălui a fost primul coşmar trăit de întreaga familie. În după amiaza zilei de 3 

octombrie 1944, lângă poarta lor s-a oprit un camion şi în casă au intrat miliţianul din sat, 

Nicolaie Şarban (Culai Potop, cum îl poreclea satul, deşi nu se cunoştea când anume i-a fost 

atribuit acest pseudonume, i se potrivea de minune, căci pe unde se abătea el se făcea mare 

dezastru), însoţit de alte două persoane necunoscute, probabil „enkavedişti”. Ei au anunţat că 

Vasile Nicula este arestat şi i-au ordonat să-şi adune repede lucrurile de primă necesitate şi să-

i urmeze. În timp ce tatăl se lega la opinci, mama s-a urcat în podul casei (intrarea era prin 

tindă) să-i coboare câteva bucăţele de săpun. Culai Potop, aşezat pe un scaun în tindă, fără a 

avea vre-un motiv, a ţintit cu arma în sus şi a apăsat pe trăgaci. La împuşcătura asurzitoare, au 

muţit toţi de spaimă. Peste o clipă în uşa podului a apărut mama, albă ca varul, cu fusta 

ciuruită de gloanţe. Fiind la momentul împuşcăturii, aplecată din spate pentru a lua săpunul, 
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fusta formase un evantai între mâinile şi picioarele ei, aşa că numai unul Dumnezeu a salvat-

o, făcând să treacă  gloanţele prin fustă, fără a-i atinge corpul. Copiii au crezut întotdeauna că 

acest caz a fost o minune dumnezeiască: Cel de Sus a vrut să păstreze pentru ei mama în timp 

ce de tată îi lipsea puterea sovietică.  

Vasile Nicula a fost dus în  Cahul, unde l-au ţinut câteva săptămâni şi unde a fost 

judecat, primind 10 ani de privaţiune de libertate. Feciorul lui, Nicula Dumitru, care mai este 

astăzi în viaţă, a mărturisit că mama lor, adică soţia, îi făcuse două sau trei  vizite în timpul 

aflării sale în Cahul, dar nu cunoaşte dacă i-a fost alături şi în ziua judecăţii. Primele veşti de 

la el le-au primit din oraşul Uhta, Republica Autonomă Komi. Tatăl lor era un om tăcut din 

fire şi nu a povestit niciodată copiilor cum i-a fost acolo şi ce a suferit. Doar celor mai 

apropiate rude, de la care au aflat şi copii mai târziu, le-a destăinuit că în anii de detenţie  a 

tăiat lemn în pădurile nordice, a suferit lipsuri şi frig, că prin locurile acelea băteau vânturi 

puternice încât pentru a nu fi „rupţi” de furtună, deţinuţii erau legaţi cu funii de nişte fire 

metalice întinse dea lungul drumului, că a fost umilit de nenumărate ori, dar s-a străduit să 

reziste şi a rămas în viaţă. A rămas scump la vorbă şi a continuat să îmble abătut şi după 

amnistiere, când s-au întors la baştină, de parcă el purta întreaga vină pentru suferinţele 

familiei. Nu replica nimănui nimic, dar nici sub cămaşă nu băga pe nimeni. Mama, însă, era 

alt tip de om, ea nu scăpa nici o ocazie de a-l mustra  pe Culai „Potop” (Şarban). Ori de câte 

ori îl întâlnea prin sat îi zicea în faţă: „Ce mă, ne-aţi trimis în Siberia ca să nu ne mai 

întoarcem, să ne prăpădim cu totul? De ce nu v-aţi făcut gospodari în lipsa noastră, că v-aţi 

însuşit toate averile noastre? De ce n-aţi făcut satul acesta înfloritor, că aţi rămas stăpâni peste 

toate? Nu v-a dus capul ! Ai ! Tot noi am venit ca să vă arătăm cum se gospodăreşte!”. Poate 

nu era frumos din partea ei să le reamintească de atâtea ori autorităţilor de trecutul lor 

nedemn, dar în fond avea dreptate.  

Familiile deportate din sat au fost deposedate de averi, care au trecut în proprietatea 

sovietului sătesc, iar în casele acelor gospodari au deschis diferite localuri de menire publică : 

grădiniţă de copii, cârmuirea colhozului, depozite, ş.a. Din gospodăria familiei Nicula după 

arestarea şi judecarea tatălui, autorităţile sovietice au confiscat 4(patru) cai, un porc, plugul de 

fier, boroana, tot grâul descoperit în groapa din grădină, pe care au căutat-o înfigând cu o 

suliţă de metal toată grădina şi alte lucruri mai mici. În iulie 1945, când le-au luat porcul, 

Culai „Potop”, nu s-a sinchisit să le i-a până şi cuţitul pentru a-l înjunghia. Ca urmare, familia 

rămasă fără întreţinător şi fără provizii a suferit mult în timpul foametei din anii 1946-1947, 

dar au supravieţuit toţi, reuşind să împartă chiar uneori puţinul ce-l aveau cu vecinii. După 

deportare le-au fost luate şi toate celelalte: casa, hambarele, uneltele de muncă, obiectele 

casnice de primă necesitate, lucrurile personale. Rămăsese doar cu sufletul, dar şi acela 

traumat, şi cu braţele, care i-au ajutat să reziste. 

Nu le-a fost uşor nici în Siberia, dar au supravieţuit şi acolo derând cu alte mii  de 

familii basarabene ... 

La momentul eliberării tatălui (3 octombrie 1954) întreaga familie se transferase deja în 

Priisc-Talun pentru a fi mai aproape de familia tânără a Nadiei, şi  locuiau separat într-o 

căsuţă mică dar proprie. Din păcate, nu mult după întoarcerea tatălui se întâmplă o mare 

tragedie cu soţul Nadei, Gheorghe Pasat. În timpul lucrului s-a defectat „Draga” şi un 

dispozitiv masiv de metal a căzut de la înălţime peste Gheorghe traumându-i capul şi gâtul. 

Viaţa i-a fost  salvată dar în schimb a rămas invalid pentru totdeauna. 

După moartea lui Stalin (1953), în anul 1956, persoanele deportate conform odioaselor 

planuri „Sever” şi „Iug” au fost amnistiate. Mii de basarabeni au primit atunci dreptul de a se 

reîntoarce în locurile natale. Şi în familiile Nicula şi Pasat dorul de locurile unde s-au născut 

şi au copilărit se aprinsese cu o nouă văpaie. Dar pentru sănătatea soţului Nadiei, căruia 

medicii îi recomandau să respire aer în păduri de cedru, era mai bine să rămână în Siberia. 

Nadia era gata să rămână acolo pentru totdeauna numai să i se facă bine soţului. O 

predispunea şi atmosfera de la serviciu, unde se remarcase ca lucrător bun, devenise soră 

superioară şi era stimată de toţi colegii. Dar soţul ei a fost categoric împotrivă. El s-a exprimat 
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că dacă ar şti că va mai trăi doar doi ani sau şi mai puţin, fără aerul siberian, oricum ar prefera 

să-i trăiască în satul lui de pe malul Prutului. 

Astfel, după îndeplinirea tuturor formalităţilor, în anul 1957, s-au întors la baştină: 

familia Nicula în satul Câşliţa – Prut , iar familia Pasat în satul Slobozia – Mare. Au trebuit să 

se oprească în familiile unor rude apropiate, fiindcă organele puterii locale nu s-au îngrijorat 

să le găsească cel puţin gazde acestor „elemente periculoase pentru societate” cum continuau 

să fie trataţi foştii cetăţeni deportaţi. Părinţii Nadiei cu cei doi fraţi şi sora au fost găzduiţi de 

un unchi, fratele tatălui, Nicula Petru, care deşi avea o familie numeroasă (opt copii) a găsit 

loc şi pentru ei. Nadia cu soţul şi fiica au dorit să se stabilească în satul natal al soţului, dar a 

fost imposibil: întâi de toate pentru că nu au putut reveni în casa părintească a soţului, plus la 

aceasta nici loc de muncă pentru Nadia nu s-a putut găsi în satul Slobozia - Mare, iar acest 

aspect era foarte important fiindcă Nadia rămânea în continuare unicul întreţinător al familiei. 

Au fost nevoiţi să se stabilească în satul vecin, Văleni, unde era un post de soră medicală liber 

şi au putut închiria o locuinţă. În acel sat au rămas şase ani, după care visul lui Gheorghe 

Pasat de a se stabili în satul de baştină a devenit realitate. În Slobozia-Mare şi-au construit 

casă, Gheorghe s-a străduit întotdeauna să fie util familiei chiar dacă din cauza invalidităţii nu 

a putut avea niciodată un serviciu, Nadia a lucrat soră medicală în spitalul local şi împreună 

şi-au crescut şi educat fiica, care a urmat profesia mamei (Olga Pasat (astăzi Belîi) a absolvit 

Institutul de medicină din Chişinău, actualmente lucrează în calitate de şef al Secţiei 

Cardiologice la Centrul Mamei şi Copilului). Olga s-a căsătorit cu un băiat bun, Liviu Belîi, 

care de asemenea provenea dintr-o familie de deportaţi (actualmente redactor la revista 

Alunelul) şi au rămas cu serviciul în capitală.  

Nadia şi Gheorghe Pasat au ajuns să-şi vadă şi nepoţii, Lucica şi Adrian. Lucica Belîi a 

făcut două facultăţi şi s-a specializat în domeniul ştiinţelor umanitare iar Adrian Belîi a 

continuat profesia bunicii Nadea şi a mamei, recent a susţinut teza de doctor în medicină, 

peste hotare,  în Franţa.  

Gheorghe Pasat a avut parte de cea mai bună îngrijire din partea soţiei. Ea s-a străduit să 

găsească posibilităţi de a-l duce la tratamente şi la sanatorii pentru a-i prelungi viaţa pe care o 

iubea atât de mult. Iar el, a ajuta-o şi a respectat-o întreaga viaţă. Aşa neputincios cum era, îşi 

găsea mereu ocupaţii utile, a încercat să aducă chiar şi un ban în familie, creându-şi o prisacă 

pe lângă casă. A plecat, totuşi din viaţă (în anul 1976) înainte de a ajunge la adânci bătrâneţe. 

Ultima dorinţă a sa a fost ca Nadia să se stabilească mai aproape de copii (familia fiicei). 

După ce au fost posibile atâtea şi atâtea în viaţa ei, care păreau a fi cu neputinţă, a părăsi 

satul de dragul copiilor şi nepoţilor, nu a mai fost o greutate. A vândut casa din Slobozia - 

Mare şi s-a stabilit cu traiul în satul Dănceni, de lângă Chişinău, unde o vizitau fiica cu 

familia în fiecare săptămână şi de unde îşi putea permite şi ea să-şi vadă nepoţii oricând dorea.  

Nu se ştie ce soartă ar fi avut dacă nu ar fi fost în viaţa ei acea noapte de 5 spre 6 iulie 

1949, dar probabil nu ar fi avut atâtea suferinţe. Ar fi avut poate soţul alături, până la adânci 

bătrâneţi şi  nu i-ar fi murit atât de tânăr fratele drag. Ar fi putut să se manifeste mult mai 

impunător în serviciu şi în viaţa de toate zilele şi ar fi făcut în mod nobil o carieră,  dacă  nu ar 

fi purtat până aproape la capătul vieţii pecetea infractorului de stat. Ar fi fost probabil mult 

mai veselă şi mai zâmbitoare, dacă n-ar fi avut amintirea permanentă a acelor scene de groază 

pe care le-a trăit în anii tinereţii.   

 Nadejda Vasile Pasat (născută Nicula) a fost reabilitată împreună cu miile de 

basarabeni ce au trăit coşmarul deportărilor, la începutul anilor 90, prin Legea nr.1225-XII din 

8 decembrie 1992 cu privire la reabilitarea victimelor represiunilor politice. I-a fost înmânată 

legitimaţia de reabilitare, seria IRU, nr.100, eliberată în data de 03 noiembrie 1993. 

  Din păcate această femeie inteligentă pe care am avut ocazia să o întâlnesc, nu mai 

este în viaţă. A decedat în anul 1999 ducând cu sine în mormânt şi  marea durere a 

suferinţelor din anii deportărilor sau de mai târziu, dar provocate tot de acel blestemat exil.

  Să-i fie cel puţin ţărâna uşoară, dacă regimul de atunci nu a făcut ca să-i fie şi viaţa 

uşoară. 
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 Astăzi mai sunt în viaţă puţini dintre cei ce au supravieţuit exilului siberian, dar, cu 

părere de rău, nu putem spune că aceşti oameni au fost reabilitaţi în sensul deplin al 

cuvântului. După felul cum se comportă cu aceşti oameni conducerea actuală a Republicii 

Moldova, nenea Mitea, sau mătuşa Vasilina, ultimii care au mai rămas din familia Nicula, de 

altfel, ca şi toţi ceilalţi supravieţuitori ai valurilor de represiuni, nu cred că pot spera la 

anumite despăgubiri morale şi materiale pentru toate suferinţele ce le-au avut de pe urma 

deportărilor. 
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