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ŞTIINŢE FILOLOGICE 
 

ELIPSA – PROCEDEU SINTACTICO-STILISTIC DE OMISIUNE A 

COMPONENTELOR RECUPERABILE 

  

Victor AXENTII, 

Dr., conf.univ., 

Catedra de Filologie Română 

 

Dans la langue roumaine parlée sont utilisés diverses procédés de facture syntaxique et 

parfois stylistiques ayant eu l'aspect de la communication formellement incomplète, mais 

suffisante pour comprendre. Ce sont:  l'ellipse avec ses aspects: subînţelegerea / brahilogia, 

l'inclusion et la suspension.           

Cet article tache d'évidencier un processus syntaxique-stylistique que est 

caractéristique pour la langue roumaine - l'ellipse; le but de recherches étant présente 

concrètement dans les finalités des objectifs suivants: identifier l'ellipse comme un fait de 

langue comme une réalité linguistique  indispensable et établir dans quelle mesure ce peut 

conduire à une diversification et un enrichissement du sens. 

 

În limba română vorbită se folosesc unele construcţii (procedee) de factură sintactică, 

iar uneori şi stilistică cu aspectul unor comunicări incomplete din punct de vedere formal, dar 

suficiente ca înţeles. Acestea sunt: elipsa (cu aspectele ei: subînţelegerea / brahilogia, 

includerea şi suspensia), izolarea şi repetiţia (cu aspectul ei tautologia). 

Construcţiile eliptice, conţinând una sau mai multe elipse, reprezintă realizarea parţială, 

trunchiată, a unei construcţii neexprimate integral de către vorbitor. Componentele omise, 

subînţelese în structura eliptică fragmentară, pot fi reconstituite, spontan sau intenţionat, prin 

reformulări ale construcţiei integrale iniţiale [1, 748].  

Prezenta lucrarea urmăreşte să pună în discuţie un procedeu  sintactico-stilistic 

caracteristic limbii române – elipsa, scopul cercetărilor fiind concretizat în abordarea şi 

soluţionarea următoarelor obiective: să  înregistrăm elipsa ca pe un  fapt de limbă, ca o 

realitate lingvistică indispensabilă şi să stabilim în ce măsură acest fenomen poate duce la o 

diversificare şi îmbogăţire a sensului; să observăm elipsa în mai multe pagini de cuvinte - text 

în romanul „Ion‖ de Liviu Rebreanu. 

Am apelat la exemple ce demonstrează prezenţa masivă a  acestor fenomene în toate 

sferele limbajului şi în special în limbajul cotidian, chiar dacă mulţi vorbitori nu mai sesizează 

modificările pe care aceste fapte de limbă le-au suportat de-a lungul timpului, considerându-le 

formule încetăţenite şi luându-le drept ca atare. Mesajul pe care îl prefigurează aceste 

fenomene este puternic influenţat de atitudinea locutorului, de intonaţie, de gestică, de 

mimică, de elementul afectiv,  astfel încât acelaşi enunţ poate fi decodat diferit.  

Construcţiile sintactice conţin în structura şi elementele lor resurse expresive extrem de 

nuanţate, de la gradul zero al şablonului tocit prin uz, până la arta stilului care face imagini 

plastice din cuvinte banale. Nucleele expresive, contextele stilistice, îmbinările de cuvinte 

afective, oricum am numi aceste unităţi stilistice, ele sunt fapte de limbă obiectivă şi au o 

mare frecvenţă în limba tuturor categoriilor de vorbitori, de la vorbirea populară sau chiar 

regională, până la creaţia literară de cel mai mare interes artistic. 

Elipsa – fenomen de factură sintactică şi stilistică. În Gramatica Academiei, elipsa e 

definită în felul următor: „ este un fenomen sintactic, specific oralităţii, care constă în 

omisiunea voluntară sau involuntară, din structura unei construcţii exprimate, a unuia sau a 

mai multor componente recuperabile semantic (subînţelese)‖[1,748]. Pentru alţi cercetători [2, 

p.93] elipsa reprezintă „o construcţie prin care vorbitorul (locutorul) omite intenţionat un 
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element necesar din punct de vedere lexical sau gramatical, neexprimat mai înainte, deoarece 

îl are permanent în minte sa, el fiind intuit şi de ascultător (interlocutor).‖  

Prin urmare, într-un enunţ  există elipsă când unul sau mai multe cuvinte sunt omise, dar 

prezenţa lor nu este absolut necesară pentru înţelegerea sensului comunicării, deoarece ele se 

deduc din context, iar fraza poate fi uşor reconstituită: - Ai fost aseară la teatru? Am fost.; 

Până astă primăvară mi-a scris săptămânal, dar acum, nimic (= nu scrie, nu primesc nimic).; 

Dacă dumneavoastră sunteţi mulţumit, atunci şi eu (= şi eu sunt mulţumit). O frază care 

conţine o elipsă este o frază eliptică. Se utilizează frecvent fraze eliptice, mai ales în vorbirea 

curentă, unde situaţia concretă de comunicare ne permite să înţelegem cuvintele care lipsesc. 

Fără elipse, frazele ar fi uneori greoaie. Pe de altă parte, elipsele se produc din nevoia de 

concizie şi pot fi exploatate de către scriitori, pentru obţinerea unor efecte stilistice: Iarna la 

munte şi vara, la mare (= iarna mergem la munte şi vara mergem la mare).; El a rupt-o la 

fugă şi ursul după el (= el a rupt-o la fugă şi ursul s-a luat după el). 

Multe exemple de elipsă se găsesc în proverbe: Aşa cap, aşa căciulă; Vorba multă, 

sărăcia omului; Scump la tărâţe şi ieftin la făină; Gura soacrei, moară stricată.  

Elipsa predicatelor constituie o particularitate a proverbelor şi zicătorilor de toate 

speciile, unde nu se mai simte intervenţia, fie şi depărtată a afectului, fără ca aceasta să le 

micşoreze forţa expresivă. Producerea elipsei este legată de necesitatea de economie a 

limbajului, de simplificare sau de concizie a exprimării, precum şi de afectivitate sau de 

expresivitate, fiind valorificată stilistic, ca figură de construcţie, cu forme specifice, precum 

asindetul, realizat prin suprimarea  elementelor de relaţie dintre componenţii sintactici ai 

propoziţiei sau ai frazei: (dacă) Ai carte, ai parte.; Şi dă el să descuie uşa, (dar) nu poate; dă 

s-o desprindă, (dar nu poate) nici atâta. (I. Creangă, Harap-Alb). 

Tipologii ale situaţiilor de elipsă în limba română.  Construcţiile eliptice, care conţin 

una sau mai multe elipse, reprezintă realizarea parţială a unei construcţii neexprimată integral  

de către vorbitor. Componentele omise pot fi reconstituite, spontan sau intenţionat, prin 

reformulări ale construcţiei integrale iniţiale.  

 Cele două structuri implicate în fenomenul elipsei, structura exprimată (iniţială) şi 

structura omisă, sunt identice: Eu nu ţi-aş dori vreodată să ajungi să ne cunoşti, nici (nu ţi-aş 

dori) ca Dunărea să-nece spumegând a tale oşti (M. Eminescu, Scrisoarea III) sau 

corespunzătoare, în general, din punct de vedere semantic şi gramatical: Iarna (ne dădeam) pe 

gheaţă şi (mergeam) la săniuş. (I. Creangă, Amintiri), ceea ce permite, de obicei, 

subînţelegerea sau completarea construcţiei eliptice. În acelaşi timp, absenţa unor componente 

în cadrul construcţiei eliptice poate determina unele restructurări sintactice, în cadrul cărora 

apar poziţii sintactice fie nesaturate lexical, fie izolate. 

Recuperarea semantică şi sintactică a componentelor absente se realizează în cadrul 

contextului verbal şi situaţional. Nu există o clasificare propriu-zisă a elipselor, ci este 

prezentată natura sintactică a elementelor absente: predicat (Da-ncotro, făcăule?), 

complement (De acestea nu ştiu), subiect (Există de acestea), propoziţie (Vii cu mine? – Nu, 

nu se poate.) Autorii Enciclopediei limbii române constată că elipsa cuprinde „fenomene 

lingvistice destul de variate‖. Se desprinde ideea că specificitatea diverselor tipuri de elipsă 

este absenţa unui sau mai multor elemente, deductibile sau suplinite de context (lingvistic sau 

extralingvistic, situaţional). Tipurile de elipsă ilustrate în lucrarea sus-numită sunt: 

„contextual – situaţională‖ (în care elementul se reconstituie cu ajutorul situaţiei de  

comunicare: spaţiu, timp şi cu ajutorul gesticii, mimicii);   „independente de context‖ (absenţa 

unui element e indicată doar de intonaţie) (Aici – linişte; Noi –  sănătoşi; Pupăza – zbrrr); 

„condiţionate textual‖ (strict determinată de contextul lingvistic, constând  în nerepetarea unor 

elemente deja exprimate) Acest tip de elipsă apare mai des în două cazuri: în dialog (în care 

nu se mai repetă replicile anterioare – Când pleci? – Mâine.) şi în textul monologic, în situaţii 

de coordonare – El citeşte romane, ea poezii.[ 3, p.197-198]
 

Mioara Avram clasifică propoziţiile „după cum conţin sau nu toate componentele unei 

construcţii gramaticale explicite, propoziţiile analizabile sunt complete … şi incomplete sau 
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brahilogice. Propoziţiile incomplete sunt, la rândul lor de două feluri: fragmentare (când 

părţile de propoziţie se reconstituie uşor, subînţelegându-se din context sau din situaţia în care 

are loc comunicarea; de exemplu: Cine a venit? – Mama. – Când? – Ieri. – A venit cu 

avionul? – Cu trenul. – Ai fost la gară? – Am fost., sau Mama a venit ieri, tata azi) şi eliptice 

(când părţile absente se reconstituie mai greu şi numai aproximativ, întrucât nu figurează în 

context şi nu sunt cunoscute din situaţia de comunicare; de exemplu, Noi atunci – după el (ne-

am luat, am pornit, am fugit [4, p.317-318].
 
 Propoziţiile incomplete constituie o modalitate de 

economie comunicaţională: prin lăsarea în afara actului enunţiativ a elementelor neesenţiale, 

cunoscute şi relativ uşor de întregit, se scurtează vorba şi se transmite mai repede mesajul 

nou. Observăm că pentru termenul de „incompletă‖ se mai foloseşte şi cel de „brahilogică‖ , 

autorii Enciclopediei limbii române consideră brahilogia un tip de elipsă , care „elimină o 

repetiţie, prin neexprimarea formelor lingvistice potenţial identice cu altele.‖[2, p.198]
  
Acest 

tip de elipsă e frecvent în dialog şi în situaţii de coordonare (prin conective sau prin 

juxtapunere): El cântă la chitară, ea la vioară. În aceste situaţii nu se mai repetă elementele 

tematice, ci se exprimă direct noua temă. 

Insistenţa asupra noţiunilor importante se manifestă nu numai prin repetarea lor, ci şi 

prin eliminarea tuturor acelora care nu ne interesează. În cazul elipsei, „înlăturăm toate 

cuvintele de prisos‖, aşa că întreaga noastră forţă de  expresie se aplică asupra noţiunii care ne 

„emoţionează‖. În acest fel „înţelesul se întăreşte prin concentrarea atenţiei‖: atât locutorul, 

cât şi interlocutorul nu „simt‖ decât numele acelei noţiuni unice, pe care o percep mai 

puternic şi mai adânc, graţie tocmai izolării ei de celelalte. Elipsa presupune „că tot ce lăsăm 

la o parte nu are nici o însemnătate pentru spusele noastre, atât în sine, cât şi, mai ales, în 

comparaţie cu noţiunile exprimate.‖ [5, p.249]. O elipsă stilistică ar consta în „înlăturarea 

cuvintelor de prisos‖, obţinându-se „concentrarea atenţiei‖ pentru înţelegerea corectă a 

mesajului incomplet exprimat. 

Precizarea  făcută de Iorgu Iordan că „nu orice eliminare de cuvinte trebuie considerată 

elipsă‖
 
pune problema definirii conceptului de elipsă. Această argumentare se bazează pe 

faptul ca Iorgu Iordan consideră că „în limba noastră subiectul, sub forma pronumelui 

personal, lipseşte regulat (afară de cazul când se insistă asupra lui), fiindcă desinenţele verbale 

indică suficient de clar care persoană este autorul acţiunii.‖ [5, p.249].
 
Acest caz nu este 

considerat de autor ca fiind o elipsă. Ţinând cont că doar predicatul este singura parte a 

propoziţiei absolut necesară pentru existenţa ei, I. Iordan concluzionează că numai absenţa lui 

constituie o elipsă propriu-zisă. Elipsa, ca procedeu sintactico-stilistic, relaţionează şi cu alte 

figuri de stil: „uneori anacolutul conduce direct la elipsă, cu care formează adesea pereche‖ 

[6, p.95] , aceste cazuri sunt ilustrate de Ion Coteanu în Stilistica funcţională a limbii române 

– Murele-s pin buruiene,/ Mie-mi plac de sub sprâncene. Emiţătorul a asociat în mintea sa 

culoarea ochilor cu a murelor. 

Sorin Stati, în Teorie şi metodă în sintaxă, formulează următoarele idei: elipsa se 

diferenţiază de subînţelegere, deoarece subînţelegerea presupune existenţa antecedentă sau 

succedentă a elementelor absente (Când o face  plopul pere şi răchita micşunele. A comandat 

şi a plătit un bilet de avion)., pe când elipsa propriu-zisă depinde atât de contextul verbal cât 

şi de contextul nonverbal (situaţional) [7, p.189-191]. Cele mai multe elipse sunt fenomene 

sintactice, componentul absent putând fi reconstituit în virtutea unor trăsături lexico-

gramaticale (sintactice) ale clasei din care face parte însă componentele supuse elipsei 

condiţionate de contextul verbal imediat nu corespund întotdeauna formei şi poziţiei sintactice 

a antecedentului. Uneori reconstituirea componentului omis provoacă modificări flexionare, 

privind modul: Aş fi mers azi, mâine nu mai pot (merge, să merg)., timpul: Acum a venit, dar 

mâine (mai vine, va veni?)., persoana: Eu merg la şcoală, tu (mergi) în oraş. şi numărul: Eu 

citesc, voi nu (citiţi). Funcţia sintactică în enunţul eliptic poate fi, de asemenea, diferită de cea 

a antecedentului: „Eu n-am cunoscut niciodată dumbrava (complement direct) asta. Acum 

văd că (dumbrava – o subiect) -i o pădure ca-n poveştile pe care ni le spunea mama. (M. 

Sadoveanu, Amintire) 
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Elipsa „sugerează natura incompletă a unor structuri lingvistice, dar tocmai acesta e 

lucrul cel mai dificil, să precizezi ce înseamnă „incomplet‖: problema e de vorbire, de limbă, 

de stil, de structură gramaticală, de componenţă lexicală. De vreme ce putem comunica şi prin 

mijlocirea unor structuri „incomplete‖, înseamnă că porţiunile care le completează sunt 

omisibile, adică purtătoare de informaţie.‖ [8, p.189-191]. 

Elipsele care conţin un singur element sintactic sunt caracteristice, mai ales, pentru 

formulele imperative, în sens larg (poruncă, ameninţare), aşadar pentru momentele care cer o 

reducere până la maxim a mijloacelor de expresie (Gura!, Linişte!, Taci!) O dovadă în plus 

despre marea forţă expresivă  a elipsei: un ordin scurt este mai energic, indiferent dacă prin el 

cerem să se execute ori să nu se execute o acţiune. Elipsa presupune existenţa şi a unui 

element, pe care I. Iordan îl numeşte „intelectual‖, adică de înţelegere. Elipsa nu intervine 

decât cu condiţia că perceperea justă a celor ce spunem să fie asigurată. 

În Sintaxa limbii române, Ion Diaconescu pune problema existenţei părţilor de propoziţie 

explicite şi implicite („contextual prin includere‖, cazul subiectului pronominal de persoana I şi a 

II-a „sau prin subînţelegere. La subînţelegere nu discută doar cazul subiectului subînţeles 

echivalent cu persoana a III-a, ci cazul acelei părţi de propoziţie  care „a fost exprimată în 

contextul anterior‖ sau cazul „răspunsului conlocutorului .. construit pe structura de bază a 

enunţului sau întrebării locutorului‖: „Câţi domni a avut Ţara Românească? – Mulţi, domnule.‖ 

[8, p.90-91]. Predicaţia este, potrivit opiniei lui Ion Diaconescu, explicită şi implicită: „predicaţia 

implicită se realizează prin referinţa la context sau la situaţie, în absenţa unei baze predicative, dar 

în prezenţa unui suport nonverbal (nominal, adjectival, adverbial sau interjecţional), implicat în 

actul predicativ. Prin referinţă la contextul lingvistic, predicaţia [7, p.122]
 
implicită presupune: 

existenţa unei propoziţii/fraze cu predicat exprimat: „Înţeleptul învaţă din păţania altora, 

nesocotitul nici din a sa”. Precizăm că în acest context, există două organizări parţial simetrice, 

prima e o propoziţie cu subiect şi predicat exprimat, a doua, în care cuvintele existente dobândesc 

aceleaşi funcţii ca în prima propoziţie cu condiţia refacerii predicatului: nesocotitul nu învaţă din 

a sa; existenţa unui element de relaţie subordonator: Nu ştie unde şi cu cine vei pleca. Oricât de 

scumpă, o cumpăr. Adăugăm şi prezenţa unui element coordonator a două sau mai multe 

predicate verbale pasive, cărora le lipseşte auxiliarul şi, în consecinţă, pot fi confundate cu un 

predicat nominal cu nume predicativ multiplu: A fost interogat şi eliberat după câteva ore. 

Existenţa în replica/ replicile anterioare a elementelor absente: „– Câţi te-au strâns în braţe, Diţo? 

– Fo patru- cinci. – Numai atâţia? – Numai.‖ [2, p.137 ].  

Suspensia este „o elipsă cu caracter afectiv ce presupune întreruperea intenţionată a 

şirului comunicării de către vorbitor sau autor din următoarele motive: emoţia care îl 

stăpâneşte îl face să-şi caute în gând cuvintele necesare  formulării  propoziţiilor şi frazelor, 

cele existente la dispoziţie în acel moment fiind insuficiente; convingerea sa că partea 

comunicării, pe care ar adăuga-o poate fi dedusă de către interlocutor sau cititor sau este 

preferat să fie dedusă, din motive strict personale.‖ [2, p.96-97]   

Constatăm, aşadar, că acest tip de elipsă este influenţat de doi factori, cel 

afectiv/emoţional care îl face pe locutor să-şi „suspende‖ formularea cu scopul de a găsi alte 

modalităţi de exprimare şi unul pe care l-am putea numi „cognitiv‖, prin care interlocutorul 

este pus în situaţia să deducă partea absentă din mesajul transmis. Suspensia este dublată în 

primul rând de intonaţia specifică (de obicei cu intenţie),de gesturi, de mimică; apelează la 

ceea ce se cheamă paralimbaj, în scopul de a îmbunătăţi, „desăvârşi‖ comunicarea. Uneori 

interlocutorul poate cere lămuriri asupra unui enunţ, iar locutorul este pus în situaţia de a oferi 

noi formulări, pentru a facilita înţelegerea şi asumarea conţinutului mesajului. Aceasta e 

dovada că suspensia e mai puţin clară decât elipsa propriu-zisă. În vorbire suspensia se 

manifestă printr-o întârziere voită, printr-un ritm lent al actului de enunţare lingvistic; în scris, 

este marcată prin puncte de suspensie care indică o pauză mare. 

Suspensia este proprie tuturor părţilor de propoziţie: suspensia subiectului: Se 

pregăteşte, că altminteri ...(el nu ia examenul); suspensia predicatului: - Ai adus banii? Ion 

…nimic. (nu spuse); suspensia numelui predicativ: Asta da, este …(bună, excelentă); Asta nu, 
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este…(mizerabilă, proastă); suspensia atributului: – Are şi ăsta o nevastă …(rea, sâcâitoare),  

Sigur, are o colegă…(de încredere, corectă); suspensia complementului: Pică pară mălăiaţă 

…(în gura lui Nătăfleaţă); suspensia elementului predicativ suplimentar: Aici o văd lucrând, 

acolo..  (o văd stând). 

 Aspecte ale elipsei în romanul „Ion” de Liviu Rebreanu. Necesitatea de concizie, de 

scurtare a vorbirii sau necesitatea de a obţine anumite nuanţe afective sunt cauzele care duc la 

apariţia elipsei. Contextul în care vorbitorul face comunicare, intonaţia, pauza, mimica şi 

gesturile, faptul că toţi termenii se află într-o înlănţuire gramaticală îi uşurează interlocutorului 

înţelegerea mesajului, aşa încât nu este nevoie de completarea construcţiei cu termenii absenţi. 

Scriitorul Liviu Rebreanu foloseşte frecvent  procedeul  elipsei atunci când reproduce 

vorbirea ţăranilor. Astfel pentru  a observa fenomenul elipsei şi pentru a demonstra modul în care 

se manifestă elipsa în  romanul  Ion am selectat mai multe exemple (50 de pagini: p.240- p.292): 

 Belciug îl compătimi cu o privire stranie (substantivul propriu „Belciug‖ a preluat  sensul 

şi funcţia  substantivului omis „preotul‖); avocatul sosi de dimineaţă avînd o afacere urgentă în 

Armadia (substantivul propriu „Armadia‖ a preluat funcţia şi sensul substantivului omis „oraşul‖); 

Douăzeci şi patru! zise avocatul, făcîndu-i semn să scrie (numeralul cardinal „douăzeci şi patru‖ a 

preluat sensul substantivului „coroane‖); Cel puţin de-aici înainte să fii exact cu ratele, domnule 

Herdelea! (substantivul „ratele‖ înglobează si sensul substantivului omis „achitarea‖ ); – Da ce-i, 

doamnă? Ce-i cu domnul părinte? (substantivul subliniat presupune funcţia si sensul cuvîntului 

omis „Herdelea‖); Titu se înfiinţă exact la întîlnire (adverbul „exact‖ a preluat sensul locuţiunii 

adverbiale „după prînz‖);  – Pentru a ne asigura voturile din Jidoviţa, e nevoie de concursul lui 

Herdelea care e iubit de toţi. ( substantivele subliniate înglobează şi sensurile substantivelor 

omise „satul‖ şi respectiv „Zaharia‖);  Acuma în mai puţin de un sfert fu acasă. (substantivul „un 

sfert‖ a preluat funcţia şi sensul substantivului omis „de oră‖); – Tată, iată clipa cînd poţi arăta 

lumii întregi că eşti adevărat român! (cuvântul subliniat presupune si sensul cuvântului omis 

„cetăţean‖); Herdelea se bucura ca un copil chiar numai închipuindu-şi că Armadia ar putea 

trimite la Budapesta un deputat român (substantivul propriu „Armadia‖ înglobează funcţia şi 

sensul substantivului omis „locuitorii‖); Baciu se holbă la ea o clipă apoi ca un taur care vede 

roşu, se aruncă şi-i închise gura cu o droaie de pumni (substantivul propriu „Baciu‖ a preluat 

funcţia ţi sensul substantivului omis „Vasile‖ iar adjectivul subliniat „roşu‖ a preluat şi sensul 

substantivului omis „culoare‖). 

În elipsă pot fi omise diferite părţi de propoziţie. Următoarele exemple le-am selectat  din 

romanul sus-numit:  

a. elipsa subiectului: Nepricepînd (nimic,) intră (el) în casă zîmbitor; Cînd se sfîrşi 

(licitaţia), avocatul puse pe Herdelea să iscălească poliţele; elipsa subiectului şi a unei 

propoziţii: dar simţea că totuşi se întinde (tristeţea) mereu stăruitor, ca apa (care se întinde) 

în pămîntul nisipos;  

b. elipsa unei propoziţii:  Pe scaunul lui Ciocan se încingea o luptă între doi 

candidaţi: (care erau) Victor Grofşoru şi Bela Beck; Două lacrimi se zvîrcoleau în ochii lui 

blînzi, plecaţi – (care însemnau) regretul unei vieţi cheltuite; Trebuie să vii pe la mine, să-mi 

faci onoarea şi plăcerea!... Deci spune-mi repede: când? (poţi să vii); elipsa verbului 

copulativ -(este) Perfect!; Seara ( cînd era) în pat, Ion i se jelui cu de-amănuntul; Avocatul 

sosi însoţit de un copist (care era) de la judecătorie, (şi care era) foarte plictisit; Zenobia, 

(care se afla) peste drum, auzind gălăgia ieşi în prag şi întrebă; Noaptea,(cînd stătea) în pat, 

simţea o răceală alături de ea; elipsa unei propoziţii întregi: În inimă nu-i mai rămăsese decît 

o nemărginită părere de rău (care suna): „ De ce nu-i aici Roza?”  Hristosul (care era) de 

tinichea statea încremenit pe cruce; 

c. elipsa predicatului:  – (eşti) Bravo! Uite omul! zise candidatul cuprinzîndu-l 

prieteneşte de mijloc; Doamna Herdelea şi Ghighi (se aflau) în salon; elipsa verbului 

copulativ: (erau) revoltate, ocărau şi blestemau pe Belciug;  Atunci azi după-prînz (ne 

întîlnim), dragă poete!  - Şi urîtă (eşti), şi calică! (eşti)... strigă Zenobia în gura mare; elipsa 

verbului copulativ: Lendvay, (era) foarte reverenţios, le întîmpină cu complimente; elipsa 
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verbului copulativ: (este) Interesant!...; elipsa predicatului: Una masă de nuc, (valorează) 

douăzeci şi trei coroane! citi copistul din hîrţoagele lui; elipsa predicatului: Belciug însă se 

apropie de masă şi rosti candid: - (ofer) Douăzeci şi şase!; elipsa predicatului: Din mobila 

împricinată, aici se afla o masă lăcuită cu picioarele strungite şi un pat frumos (se afla); );  –

(sînteţi) Amator, amator? întrebă deodată Lendvay ironic; – Şi prieten (sunt)! murmură 

preotul; – Desigur, (sunteţi)  prieten care cumpără ce poate de la prietenii în nevoie! făcu 

avocatul; elipsa predicatului: Şi apoi cu dosul palmei, repede, (o lovi) peste obrazul stîng;  - 

Norocul meu (este), norocul meu (este)! murmură într-una;  A doua zi însă, pe cînd el era la 

şcoală, iar Titu (se afla) încă în pat, bătu la uşă Belciug; -(l-am adus) Pentru masă! murmură 

Belciug arătînd spre ţigan;   elipsa predicatului: (îţi urez) Noroc bun! zise Ion strîngînd din 

umeri prostit; elipsa elipsa predicatului: (am) Atîta nelinişte pentru că Roza Lang a plecat şi 

mai ales pentru că s-a consolat cu cine a putut!...;  

d. elipsa verbului de declaraţie care introduce vorbirea directă: Interesant!...  (zise); 

Norocul îmi iese în cale pretutindeni... (zise elipsa verbului care introduce vorbirea directă: 

întorcîndu-se spre copist (zise): Ei, merge?;  elipsa conjuncţiei coordonatoare şi a verbului de 

declaraţie:  – Pentru dumneata e nimic (dar) pentru cauza noastră e colosal (zise);  - De ce 

slugă? (zise Ion);  

e. elipsa complementului direct: Văzîndu-şi fata, o întîmpină nepăsător: - Da ce, te-a 

alungat (Ion)?; complementului direct: Mai adună (cărţi) şi de prin Armadia, de pe la 

prieteni, ce se nimeri...; 

Subînţelegerea (brahilogia)este un aspect  al elipsei în care elementele omise  au fost 

enunţate cu puţin înainte în cursul comunicării sau pot fi deduse din context. În propoziţie pot 

fi subînţelese aproape toate părţile propoziţiei. Particularitatea acestui tip de omisiune, numită 

şi elipsă textuală, constă în condiţionarea sa de către alte componente ale contextului verbal în 

care se produce elipsa. Componentul omis este subînţeles în construcţia eliptică, fiind 

recuperabil semantic şi sintactic prin raportare la antecedent. In brahilogie, omisiunea 

sintactică este echivalentă cu nereluarea unui component al contextului verbal, mai ales, 

pentru evitarea repetiţiei. Simplificarea exprimării se face prin renunţarea la elementele 

contextuale potenţial redundante. 

În roman am constatat următoarele  situaţii de brahilogie/subînţelegere: a subiectului: 

Toţi vorbeau mereu de ea, (toţi) ghiceau pe unde o fi ajuns;  Belciug se miră,(Belciug) îl 

compătimi cu o pîlpîire stranie în ochi;  a subiectului şi a predicatului: Era o zi de primăvară 

minunată,(era o zi) cu miresme de flori de cîmp în aer,(era o zi) cu un aer ca o oglindă 

fermecată; a subiectului: Dăscăliţa nu răspunse, ci (dăscăliţa) se mulţumi să strîngă din buze, 

cu o înfăţişare jicnită;  a predicatului: Va să zică avem...mormăi funcţionarul întrebător. - 

(avem) Masa şi patul, sfîrşi Herdelea puţin răguşit;  subînţelegerea complementului: Atunci 

eu renunţ (la masa de nuc)! spuse Lendvay strîngînd din umeri; subînţelegerea verbului 

copulativ din predicatul nominal: Herdelea care (era) uluit şi (era) spăimîntat, avea faţa 

strîmbată de un surîs amar; subînţelegerea subiectului:  Cel puţin de-aici înainte să fii exact 

cu ratele, domnule Herdelea! zise (avocatul) strîngîndu-i mîna; subînţelegerea subiectului şi a 

predicatului: Belciug se închină şi (Belciug) trecu cu paşi măsuraţi, (Belciug trecu) cu privirea în 

jos ca totdeauna şi (Belciug trecu) cu o mulţumire adîncă în suflet; subînţelegerea subiectului: 

(Dăscăliţa) Începu să golească sertarul mesei, aproape fără să-şi dea seama ce face (dăscăliţa); 

Un tip de elipsă cu elemente afective este şi suspensia, adică întreruperea voită a 

comunicării când restul poate şi este preferabil să fie subînţeles sau când vorbitorul caută 

anumite cuvinte pentru că nu-i convine să-şi îmbrace gândurile în cuvintele pe care le are în 

minte în acel moment. Suspensia este proprie tuturor părţilor de propoziţie. Mai jos propunem 

exemple de suspensie din romanul „Ion‖ de Liviu Rebreanu:  suspensia complementului: Acu 

numai să fie cuminte şi fericită!... (cu Ion); suspensia verbului auxiliar din structura 

predicatului verbal compus: „Doar n-o fi nici el aşa de hapsân, că-i popă şi ar fi ruşine”... 

(să facă aşa ceva); suspensia complementului: Norocul îmi iese în cale pretutindeni... (chiar 

şi aici); suspensia predicatului: Nevastă-mea nu ştie ungureşte... (şi nu înţelege); suspensia  
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numelui predicativ: Ziarele dumneavoastră ţipă ca din gură de şarpe că sînteţi asupriţi, 

terorizaţi, ungurizaţi... (nedreptăţiţi); suspensia atributului: Noi aici sîntem o naţiune 

băştinaşă, despuiată de drepturi şi împovărată numai de datorii... (de tot felul); suspensia 

predicatului:  Gata... (am terminat); suspensia complementului:  Va să zică avem ... 

(următoarele) mormăi funcţionarul întrebător; suspensia predicatului: Bine... (am înţeles), 

bine... (am înţeles ) poftim! bolborosi dăscăliţa perplexă; suspensia atributului: Împreună cu 

viţelul înţărcat adus în zestre de Ana, peste doi-trei ani ar face o pereche de boi... (frumoşi); 

suspensia unei propoziţii: C-aşa ne-a şi fost vorba... (să stai la noi, să te mai odihneşti); 

suspensia predicatului: Cît trăiesc însă nu scriu nimic pe numele vostru! Aşa!... (am hotărît); 

suspensia complementului: Eu unul n-am să vă scot din folosinţa lor, cum te-ai fălit tu că ai 

să mă scoţi pe mine... (din folosinţa pămînturilor); suspensia complementului:  Alege-le! 

Cinci!... (locuri); suspensia predicatului:  Poţi să le alegi semănate gata. Nu mă supăr. Ori 

altele... (poţi să le alegi); suspensia atributului:  Să nu zică nimeni că fata lui Vasile Baciu s-a 

măritat ca o ţigancă... (fără zestre); suspensia predicatului: - Dacă ţi-i aşa vorba, socrule, 

bine... ( aşa să fie); suspensia complementului: În faţa lor i se păreau copilării şi versurile 

lui, şi pozele de poet, şi iubirea lui ucisă de gelozie, şi înflăcărarea lui naţională ... (şi multe 

altele); suspensia complementului: Dar ceea ce vreau nu-ţi pot spune aici ... (ci în altă parte); 

suspensia predicatului: Imediat... (putem să ne întîlnim) sau după – prînz... (putem să ne 

întîlnim) E bine?; suspensia predicatului:  Dar cu dibăcia lui, în mod discret  (ar putea face 

propagandă)...; suspensia complementului:  Se aşeză pe prispă cutropit deodată de mînie, de 

frică, de nedumerire, de deznădejde... (de neputinţă); suspensia numelui predicativ: - Şi urîtă, 

şi calică... (şi fără pămînt); suspensia unei propoziţii:   Ea-i de vină?... (că sînt sărac); 

suspensia unei propoziţii:   Ce-i ea de vină?... (că sunt sărac); 

Exemplele de elipsă selectate din romanul „Ion‖ denotă faptul că autorul foloseşte 

destul de des acest procedeu stilistic cu toate variantele pe care le presupune, fapt ce atestă 

excelenta cunoaştere a sufletului ţărănesc. Stilul lui Liviu Rebreanu este lapidar, realist, sobru, 

fără figuri de stil, lipsit de expresivitate, în acord cu maniera obiectivă de relatare, are forţă de 

precizie şi claritate.  

După cum am văzut, atunci când reproduce vorbirea ţăranilor, L. Rebreanu apelează 

frecvent la procedeul elipsei. Întreruperea vorbirii este determinată fie de factori interni, 

inhibitori (timiditate, dificultăţi de exprimare), fie de factori externi care impun prudenţa. 

Ţăranii n-au curajul să exprime ceea ce doresc şi de aceea vorbesc cu subînţelesuri: „ - Noroc, 

noroc, ginere!... Şi rămânem aşa: cinci auzi? strigă Baciu batjocoritor‖ sau „N-ai tu, băiete, 

nici un pic de ruşine? – Da de ce să am? se opri Ion rece şi sfidător.” 

Personajele lui Rebreanu trăiesc o viaţă sufletească de o mare intensitate. Vorbele, 

frazele lor sunt doar expresia parţială a frământărilor lor lăuntrice. Gândurile, sentimentele şi 

emoţiile acestora se comunică nu rareori în crâmpeie de convorbire sau în cuvinte care 

descoperă pentru o clipă pornirile, dramele sau revolta din sufletul eroului. 

Procesul frecvent de inhibiţie a gândurilor îşi găseşte forma stilistică în folosirea pe 

scară largă a vorbirii suspendate, a cărei funcţie stilistică fusese remarcată mai nainte:„- 

Domnule Groș foru... eu... nu... acuma... Iartă-mă! Iartă-mă! murmură deodată Herdelea cu 

ochii plini de lacrimi”.  

Viaţa sufletească a personajelor lui Liviu Rebreanu se consumă la o mare adâncime; ea 

atinge zone pentru dezvăluirea cărora limbajul pare insuficient, necuprinzător. Eroii lui 

Rebreanu comunică prin intermediul vorbelor; tăcerea care urmează după frazele unora dintre 

ei subliniază clipele de încordare lăuntrică. 

Personajele create de Rebreanu trăiesc nu numai prin manifestările exterioare ale 

temperamentului lor, ci în aceeaşi măsură prin bogăţia vieţii lor psihice, determinată de 

împrejurările în care sunt puşi. Autorul vorbeşte în locul personajelor, dar se confundă cu lumea 

gândurilor şi sentimentelor acestora. Utilizarea pe scară largă a stilului indirect, liber, constituie 

nu numai un mijloc de analiză psihologică, dar şi un argument împotriva presupusei indiferenţe 

a scriitorului faţă de soarta personajelor sale, care s-ar manifesta în forma stilului neutru atribuit 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

12 

romancierului. Arta lui Liviu Rebreanu ne impresionează prin filtrarea materialului de viaţă de 

tot ceea ce ar părea adaos subiectiv şi care creează impresia adevărului. 

După cum am observat, nevoia de economie în vorbire, de exprimare cât mai concisă, 

precum şi intenţia vorbitorului de a da comunicării sale o notă afectivă, o mai mare 

expresivitate sunt principalele cauze care determină apariţia elipselor. Elipsa este definită ca 

omiterea unor elemente necesare din punct de vedere gramatical sau lexical, pe care le au 

vorbitorii în minte, fără să fi fost exprimate mai înainte. 

Elipsele gramaticale se găsesc în propoziţiile în care lipseşte un predicat sau altă parte 

de propoziţie. Acest fel de elipsă e frecvent în cazul unor: proverbe şi zicători: Pe rouă 

(umblă) desculţ şi pe rouă (umblă) încălţat; interogaţii: Numai pâine? (Vrei); în structuri ce 

introduc vorbirea directă: Iar după aceea: - De ce nu te duci şi d-ta? (zise);în formulări cu 

valoare afirmativă, dublate de o intonaţie corespunzătoare: Altul la rând! (să vină). 

În cadrul elipsei se diferenţiază trei aspecte ale acesteia: includerea care este o elipsă a 

subiectului, determinată de cauze morfologice.(Ştiu ce să fac (eu)); subînţelegerea – o elipsă 

determinată de cauze sintactice: structurile omise fie că au mai fost exprimate înainte, fie că 

sunt deduse din context. (Să vină la mine? Cine? (să vină)) şi suspensia - o elipsă cu caracter 

afectiv ce presupune întreruperea intenţionată a şirului comunicării de către vorbitor sau autor 

(Are şi ăsta o nevastă …(rea, sâcâitoare). 

Din punct de vedere pragmatic, elipsa este un fapt de subiectivitate care reflectă relaţiile 

interpersonale, uneori un procedeu de focalizare în discurs a unor elemente: vorbitorul 

exprimă în discurs doar elementele strict necesare înţelegerii mesajului, punctele nodale ale 

structurii informaţionale, lăsând neexprimate elementele care ocupă poziţii de legătură uşor de 

reconstituit. Interpretarea enunţului eliptic se bazează pe un proces de reconstrucţie, care pune 

în relaţie structura sintactică incluzând elipsa cu bagajul lingvistic de care dispune receptorul. 

Reconstrucţia structurii neexprimate este posibilă pe baza competenţei comunicative comune 

a celor doi participanţi la actul comunicării, precum şi a raportării la actul lingvistic. 
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APORTUL LITERATURII BASARABENE DIN PERIOADA INTERBELICĂ ÎN 

TEZAURUL GENERAL AL CULTURII NAŢIONALE 

 

                                                                      Ludmila BALŢATU, 

Dr., conf.univ., 

                                                   Catedra Filologie Română 

 

 The Chisinau magazine «Viaţa Basarabiei» ( «Basarabia's life») played one of the 

major roles in promoting the literary creation on the basarabian territory. The magazine 

attracted the large public’s attention by highlighting and popularizing the literary creation of 

the Romanian writers of the basa- rabian origin. 

 There should be remarked the collaboration of this magazine with other periodicals 

from that period. One of them is “the Budjak”. The research  „ Literaty destinies” by 

Gheorghe Gheorghiu offers us interesting data concerning the activity of this magazine. In 

this research there is put in evidence the fact that namely this magazine maintained the 

necessary atmosphere  during six years 

On the South of Basarabia.  

      
Literatura română din perioada interbelică a continuat tradiţiile afirmate la sfârşitul 

secolului al XIX-lea-începutul secolului XX, cunoscând totodată o diversificare a genurilor, o 

efervescenţă de concepţii şi curente noi. Fapt confirmat şi în baza operelor literare create în 

Basarabia între anii 1918-1940. 

În această ordine de idei considerăm necesar de la bun început să atragem atenţie la 

următoarele: unul dintre rolurile principale în promovarea creaţiei literare pe meleagurile 

basarabene i-a revenit revistei chişinăuiene «Viaţa Basarabiei». 

Despre importanţa acestei ediţii periodice vorbeşte concludent criticul literar Ion 

Ciocanu: «Revista s-a impus atenţiei publicului larg prin valorificarea şi popularizarea creaţiei 

scriitorilor români de origine basarabeană Aleco Russo, Bogdan Petriceicu Hasdeu, 

Constantin Stamati, Constantin Stamati-Ciurea, Alecu Donici, Alexei Mateevici ş.a. Ea a fost 

o tribună literară de mare importanţă în procesul afirmării unor scriitori tineri, care aveau să 

constituie curând faima literaturii române din Basarabia (şi nu numai): Constantin Stere, 

Nicolae Costenco, Alexandru Robot, Magda Isanos, Petre Ştefănucă, George Meniuc, Bogdan 

Istru, Ştefan Ciobanu» [1, p.107]. 

Or, personalităţile enumerate s-au evidenţiat nu numai prin scrierea operelor literare, ci 

şi prin intensa sa activitate de renaştere a valorilor şi conştiinţei naţionale. 

Cercetarea pământului Basarabiei din punct de vedere geologic, istoric, etnografic, 

economic,, cultivarea legăturilor de convieţuire paşnică şi rodnică între locuitorii Basarabiei, fără 

de deosebire de naţionalitate şi religie ; ţinerea la curent a cititorului de pe meleagurile basarabene 

cu literatura noastră românească şi cu problemele de cultură generală; desţelenirea paraginei 

trecutului de robie, care mai persistă în unele privinţi în Basarabia; cimentarea legăturilor între 

românii de pe tot cuprinsul României Mari şi cei în afară de hotarele ei politice- acestea-s 

scopurile celora, care au înţeles, că anume lor le revine sarcina a se pune pe munca scrisului. 

Redactor –şef al revistei «Viaţa Basarabiei» a fost Panteleimon Halippa- cunoscut 

militant pentru drepturile Basarabiei şi unul dintre făptuitorii activi ai unirii acesteia cu 

celelalte provincii româneşti. În noiembrie 1918 el a fost ales preşedinte al Sfatului Ţării. Sub 

conducerea sa, Parlamentul basarabean a votat legea pentru reforma agrară şi declaraţia de 

unire necondiţionată a Basarabiei cu România, document la fel de important ca şi Actul Unirii 

din 27 martie/ 9 aprilie 1918. 

Exigeţii în materie- Alexandru Burlacu, Alina Ciobanu- în studiul «Scriitori de la 

«Viaţa Basarabiei» menţionează faptul că revista a fost inaugurată în urma unui proces 

îndelungat de determinare a unor atitudini ideologice şi aspiraţii colective care se precizau 

mereu, în funcţie de circumstanţele sociale şi de evoluţia conştiinţei artistice naţionale. 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

14 

Pornind de la necesităţile reale şi presante ale vieţii, «Viaţa Basarabiei» încearcă să 

reînvie tradiţiile vechii reviste «Cuvânt moldovenesc», editată sub conducerea lui N. 

Alexandri, S.Muraja,P.Halippa între anii 1913-1918. 

Se cere de menţionat  că «Cuvântul moldovenesc» a fost în cultura ţinutului unica 

revistă literară, tipărită în limba naţională, iar în cadrul politicii de rusificare- una dintre 

puţinele concesii făcute de ţarism spiritului naţional local. 

Aşadar, reluând după 14 ani deviza vechii reviste- «Cunoaşteţi adevărul şi adevărul vă 

va slobozi»- Panteleimon Halippa era conştient de faptul că colaboratorii săi încă nu sunr 

stăpîni deplini ai literaturii poporului său, că încă nu s-a risipit întunericul mare sub razele  

culturii naţionale. 

Concludente în acest sens sunt opiniile criticului literar George Călinescu, ce în mod 

convingător ne dezvăluie nuvelul vieţii literare şi culturale a Basarabiei acelor timpuri: «Au 

apărut o mulţime de reviste juvenile pe tot cuprinsul ţării. Ele dovedesc interesul pentru 

literatură şi din acest punct de vedere merită atenţia. Nu-i mai puţin adevărat că răsar într-o 

epocă, în care numărul de cititori scade vertiginos şi îngrozitor. E un fenomen de altfel 

european, în care nu se cade totişi să excelăm. Criza nu e de producţie, ci de consumaţie. Într-

un fel, chiar tinerii au contribuit la prăbuşirea publicaţiilor… Tinerii se grupează pe principiul 

generaţiei sau pe acela a provinciei şi nu primesc în sânul lor decât debutanţii. Antologiile 

generale ori provinciale risipesc cele mai focoase elegii unor necunoscuţi, greu caracterizaţi 

prin atmosfera lor de începuturi» [2,p.967]. 

Aşadar, anume în atare condiţii şi-a desfăşurat ampla sa activitate revista «Viaţa 

Basarabiei», care dorea să afirme nu numai drepturile unei noi generaţii ai culturii naţionale. 

«Revista avea siguranţa că comoara sufletului moldovenesc basarabean va fi o surpriză pentru 

mulţi şi va străluci neasemuit, nealterat şi în armonie deplină cu toată creaţiunea 

naţională»[3,p.6] ţine să sublinieze Alexandru Burlacu în prefaţă la studiul sus numit. 

  Colaboratorii revistei au depus maximum efortuiri pentru a susţine spiritul autohton, 

specificul naţional. Drept mărturie sunt însuşi creaţiile lor literare, ce vădesc un real talent al 

autorilor lor. 

Patosul muncii este redat în opera lui Ion Buzdugan: 

                                             «Am pornit în zori de zi, cu plugul, 

                                               Să trag brazda mea în primăvară; 

                                              Plugule, te-mplânt adânc şi ară, 

                                              Să reverse pe ogor belşugul» 

                                                                                 («Semănătorul») 

Toamna  în toată splendoarea ei o putem savura în baza  plăsmuirilor lui Nicolae Costenco: 

                                               «Galbenele mâîni ale toamnei, 

                                                 Peste pomii din grădină 

                                                S-au oprit alintătoare… 

                                                Fulguie lumina lină. 

                                                     Pe havuzul ud şi verde 

                                                     Foi mărunte-au coborât. 

                                                     O singurătate vastă 

                                                     Azi mă ţine de urât». 

                                                                           («Pentru un sfârşit»). 

Colaborator al revistei «Viaţa Basarabiei» a fost şi savantul cu renume mondial Eugen 

Coşeriu. În numărul 2  din anul 1940 al acestei ediţii periodice apare poezia cu un profund 

conţinut filosofic a lui Eugen Coşeriu întitulată «Mimoza»: 

                                             «Linişte. Pasărea Phoenix a trecut prin solitudini. 

                                             Moment mic. Moment bun. Şerpi de cer. 

                                             Arse câmpii au vibrat în latitudini: 

                                             Pasărea tremură în izvoare şi-n eter. 

                                             Filozoful blând murise topit în poeme; 
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                                                  Cineva i-a fript ochii- ca un mag, ca un zeu; 

                                                  Filozoful blând a albit stelar în gene. 

                                                  Liniştea, pasărea, azurul, zmeul sau eu?» 

Plină de semnificaţii adânci e şi poezia lui Panteleimon Halippa înserată în paginile revistei: 

                                              « Nu,nu! Să nu mă vreţi altfel… 

                                               Mai bine să rămân posac… 

                                               Aşa doar e şi el… 

                                               Poporul meu sărac!... 

                                                  Posac şi adâncit în gând, 

                                                  Eu cercetez un drum, 

                                                  Şi cred că în curând 

                                                  Va curge viaţa şi altcum!... 

                                               Dar pân-atuci de ce aş fi 

                                               Glumeţ, sau vesel, sau limbut- 

                                               Durerea, pân-a se toci, 

                                               Abia doar geme, ca un surdo-mut!» 

                                                                                           («Durere- tăcere»). 

Dragostea neţărmuită faţă de meleagurile natale răzbate din versurile lui Alexandru Robot: 

                                              «Provincie bogată în toamne şi podgorii, 

                                               Când sălciile-ngroapă hotarul mort la Prut, 

                                               Şi-n apa zării-şi scaldă aripile cocorii, 

                                               Cu luntrile-amintirii alunec prin trecut. 

                                                     Prin neguri destrămate vâd turle verzi ca brazii, 

                                                     Şi turme risipite în iarba din păşuni. 

                                                     Lumina nouă şterge vechi urme de invazii, 

                                                     Iar graiul tânăr creşte din oase de străbuni. 

                                                Hotarul de la Nistru cu apele păgâne 

                                                Îşi murmură povestea de jertfe şi victorii, 

                                                Iar stepele se culcă sub aur viu de grâne, 

                                                Provincie bogată în toamne şi-n podgorii». 

                                                                                          («Basarabia») 

 Nu vom lăsa în umbră nici lucrările în proză apărute în paginile revistei sub semnătura 

lui S.V. Cujba, G.V. Madan, N. Spătaru, V. Pogolşa etc. Iar  spiciurile din critica literară, ce-

şi găsesc un loc meritoriu în numerele revistei, vădesc o preocupare pentru problemele de ieri 

şi de azi ale ţinutului. De exemplu, Ştefan Ciobanu publică studiul «Din istoria mişcării 

naţionale în Basarabia», Nicolae Costenco- «Anul literar 1938 în Basarabia», Liviu Marian- 

«Începuturile publicisticii româneşti în Basarabia» etc. 

«Figuri notorii ale literaturii basarabene, încadraţi organic literaturii române în genere»[ 

4,p.89], această apreciere dă colaboratorilor revistei critica literară actuală în persoana 

academicianului Mihai Cimpoi.  

E de remarcat şi colaborarea revistei «Viaţa Basarabiei» cu alte ediţii periodice din 

acele timpuri. Una dintre ele e «Bugeacul». Date interesante despre activitatea acestei reviste 

ni le oferă studiul lui Gheorghe Gheorghiu «Destine literare». În el un spaţiu aparte este 

rezervat personalităţii lui Teodor Nencev care, de altfel, a şi adunat în jurul său un grup de 

tineri literaţi, dornici de a-şi pune umărul la propăşirea culturii româneşti.Or, anume 

colaboratorii «Bugeacului» au contribuit substanţial şi la susţinerea scrisului românesc în 

Basarabia. Mai exact fie spus, anume această revistă timp de şase ani a întreţinut o necesară 

atmosferă la sudul Basarabiei. 

O deosebită atenţie autorul acestei cărţi acordă personalităţii lui Teodor Nencev care, de 

altfel, a şi adunat în jurul său un grup de tineri literaţi, dornici de a-şi pune umărul la 

propăşirea culturii româneşti. În genere, toţi colaboratorii «Bugeacului» au contribuit în mod 

substanţial la susţinerea scrisului românesc în Basarabia. Mai exact fie spus, această revistă 
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timp de şase ani a întreţinut o atmosferă necesară în ţinutul şău. Ne convinge în acest fapt şi 

programaticul «Cuvânt înainte» al acestei publicaţii periodice: « Misiunea noastră e să 

formăm gustul tineretului pentru literatură şi să-l îndrumăm pe calea adevărului şi a luminii. 

Facem uz de puterile noastre neînsemnate, ca să răscolim energii nebănuite şi să dăm la iveală 

talente… Astăzi mai mult ca oricând tineretul bolgrădean şi cel de pe întinsul Bugeacului 

trebuie să-şi ridice capul din balta de toropeală în care s-au zbătut generaţiile trecute şi să se 

afirme puternic pe calea adevărului şi a luminii»[5,p.14]. 

Merită de reţinut şi următoarele: colaboratorii revistei chişinăuiene «Viaţa Basarabiei» 

erau mereu gata să dea o mână de ajutor celor, ce activau la «Bugeac», menţionând cu 

satisfacţie lucrurile utile realizate de ei, supunând criticii lacunele ce se înregistrau.  

Erau înalt apreciate şi manifestările de ordin literar-cultiral organizate de redacţia 

revistei «Bugeacul». De exemplu, în anul 1939 din iniţiativa lui Dr. Petrescu, unul din 

colaboratorii acestei ediţii periodice, în oraşul Bolgrad a fost comemorată împlinirea a 

nouăsprezece ani de la moartea poetului Alexandru Macedonski, care în 1876 lucrase aici ca 

perfect de judeţ. Scopul acestei manifestări consta în popularizarea operei marelui poet, în 

lansarea ideii de a înâlţa un bust scriitorului. 

Majoritatea colaboratorilor revistei participau şi la organizarea seratelor literare în 

Bolgrad, atrăgând un număr impunător de participanţi de toate vârstele. 

La cele relatate mai sus se impune următoarea concluzie: la dezvoltarea literaturii 

basarabene au contribuit mult revistele literare , dintre care un rol deosebit le revine  ediţiilor 

periodice «Viaţa Basarabiei» şi «Bugeacul». Ele au activat într-o perioadă de timp plină de 

evenimente istorice şi împliniri. Fapt confirmat şi de academicianul Mihai Cimpoi: «Drumul 

spre matricea stilistică a neamului al literaturii române din Basarabia a secolului XX este un 

drum întrerupt adesea, dar reluat cu forţe estetice refăcute şi cu multă înverşunare energetică, 

în ciuda obstacolelor de orice natură. Conturându-se sub semnul stingerilor aparente şi 

regenerărilor miraculoase, a întreruperilor şi reînnodărilor firului întrerupt, acest Drum se 

adună din mai multe şi diverse drumuri încheiate fericit cu toată splendoarea împlinirii. Se 

configurează chiar o sinusoidă a devenirii prin revenire, a unui drum ca şi cum inversat spre 

matricea stilistică a neamului ce trece, nu fără anumite repercusiuni, printr-o conştiinţă 

tensionată a înstrăinării şi depăşirii psihologice a limitelor acesteia… Oricum şi-ar începe 

drumul-fie zgomotos programatic, fie sub semnul senin al tradiţiei, fie sub imperiul 

cutezătoarelor înnoiri formale- scriitorul basarabean păstrează mai totdeauna dreapta cumpănă 

a sufletului românesc» [6,p.19]. 

   

                                               Referinţe bibliografice: 
1. Ciocanu,I. «Fascinaţia începuturilor» ( «Viaţa Basarabiei»-75// Metaliteratura,  anul 

VII,nr.3-4, 2007 (serie nouă). 

2. Călinescu,G. «Istoria literaturii române de la origini până în prezent»-Bucureşti: 

«Minerva»,1986. 

3. Burlacu,A, Ciobanu,A. «Scriitori de la «Viaţa Basarabiei»// Prefaţă «Atlantida literară»-

Chişinău: «Hyperion»,1990. 

4. Cimpoi,M. «O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia»-Chişinău: «ARC», 1996. 

5. Gheorghiu,Gh. «Destine literare»-Chişinău: «Tipografia Centrală»,1999. 

6. Cimpoi, M. «Drumul spre matricea stilistică a neamului»// În Dolgan,M.«Literatura 

română postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări» - Chişinău: «Tipografia 

Centrală»,1998. 

 

Recenzent: dr., conf. univ. Axentii V. 

Prezentat la 29.10.10 

 

 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

17 

ROLUL LUDICULUI ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII LA DISCIPLINA  

LIMBA  ŞI  LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Svetlana DERMENJI-GURGUROV, 

Catedra de Filologie Română 

 

L’article „ Le  rộle du ludique dans le développement de la créativité dans la langue et 

la littérature roumaine” met  l’accent sur l’application des techniques interactives pour 

l’apprentissage de la langue  roumaine. En s’appuyant sur l’idee que le jeu didactique se 

caractérise par la création d’un  univers fictif et qu’il est structuré en règles conventionelles 

qui permettent d’évidencier les apptitudes; celui-ci représente et la source d’un plaisir 

esthétique. On exemplifie par  le folklore d’enfants, par les oeuvres de Rabelais, l’auteur du 

célèbre roman Gargantua et Pantagruel, par les oeuvres de Ion Creangă,  l’auteur des 

célèbres „ Amintiri din copilărie”. La vision ludique devient prépondérente pendente la 

posmodérnité. La littérature come jeu didactique est une forme de communication par 

l’intermédiaire de plusieurs langages. En s’appuyant sur l’idée que  l’école doit etre un 

laboratoire de la vie, l’activité ludique développe la capacité de trouver des solutions pour 

les situations difficiles et facilite  le développement de la créativité des élèves. En ce contexte, 

pour les disciplines qui font partie du domain curriculaire „ Langue et communication” , 

l’important est que les manuels aussi offrent des exercices basés sur le jeu didactique. Dans 

cet ouvrage on va présenter certaines étapes des cours qui impliquent le jeu et qui sont 

réalisées par l’intermédiaire de différentes techiques créatives et interactives: clustering, 

PRO-CONTRE, le labyrinthe, „Zeppa” , le commerce avec une probleme, le graphique ( la 

diagramme) T, etc. Comme ça les leçons  deviennent intéressantes, captivantes et se 

présentent comme de vrais débat littéraires. 

 

Copilul râde:/ 

Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!/ 

Tânărul cântă:/ 

Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!/ 

Bătrânul tace:/ 

Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea. 

L. Blaga 

 

Jocul ( din latinescul „jocus‖- glumă, apropiat de „ludus‖ – amuzament, joc) se 

caracterizează prin crearea unui univers fictiv ( o adevărată reelaborare a realului, după teoria 

aristotelică a mimesis-ului), care îşi are, în sine, propria finalitate (vezi Arghezi, Din 

abecedar, Prisaca, Drumul cu poveşti, Hore etc), este structurat de reguli convenţionale , ce 

permit punerea în valoare a aptitudinilor şi a libertăţii. De aceea, în literatură, jocul ca 

libertate a elementelor, unele în raport cu celelalte, reprezintă sursa plăcerii estetice. 

Extrem de numeroase şi diferite, jocurile se adresează iniţiaţilor pentru care limbajul 

inteligibil şi plăcut devine modalitatea cea mai simplă şi mai plăcută de integrare într-un 

univers cultural. În concepţia curentă jocul numeşte nu numai o activitate specifică, ci şi 

figurile, simbolurile, instrumentele necesare activităţii ludice. 

Jocul, indiferent de tipul lui, impune imaginaţia şi viitorul. Viitorul ne distrage atenţia 

de la prezent, imaginarul ne face să uităm de realitate, agitaţia de linişte („ Cum poţi trăi  dacă 

nu eşti liniştit, se întreabă Ilie Moromete‖) dorinţa stimulată necontenit de saturaţie, căutarea 

de obţinere. 

Jocurile poetice cultivă intenţionat caracterul plastic al limbii.  Nu întâmplător plecând 

de la triunghiul joc – imaginaţie – poezie, Johan Huizinga, istoric olandez din prima jumătate 

a secolului al XX-lea restabileşte demnitatea jocului în cultură, în cunoscutul eseu Homo 

ludens. Artiştii au fost întotdeauna conştienţi de funcţia ludicului. Exemplificăm prin 
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folclorul copiilor, prin renanscentitul Rabelais, autorul celebrului roman Gargantua şi 

Pantagruel şi prin Peter Bruegel, zis cel Bătrân, care sub titlul Jocuri de copii ne-a oferit 

şaptezeci şi opt de experienţe ludice devenite lucrări de referinţă  în istoria picturii flamande şi 

europene sau, în aria culturală românească din secolul al XIX-lea, prin Ion Creangă, autorul 

celebrelor Amintiri din copilărie. 

Viziunea ludică devine preponderentă în postmodernitate, tocmai pentru că potenţează 

funcţia de comunicare a limbajului poetic şi a fantasticului transcendental.  

Literatura ca joc este formă de comunicare prin mai multe limbaje. Ca orice comunicare 

presupune intrarea în acţiune a mai multor funcţii: 

 Funcţia emotivă; 

 Funcţia conativă (persuasivă, retorică); 

 Funcţia poetică; 

 Funcţia referenţială (realitatea pe care o exprimă mesajul); 

 Funcţia metalingvistică (presupune anumite gesturi, mimică, un anumit ton); 

 Funcţia fatică, prin care este vizat canalul de comunicare şi controlul funcţionării lui. 

Pornind de la ideea ca şcoala ar trebui să fie un laborator al vieţii, ludicul dezvoltă 

capacitatea de a rezolva situaţii problematice, dificile şi facilitează dezvoltarea creativităţii 

elevilor. Graţie mijloacelor ludice, profesorul reuşeşte să sporească aspiraţia spre competenţă 

convingându-i pe elevi să devină mai buni, stimulându-le curiozitatea şi dorinţa de a învăţa, 

de a dobândi noi cunoştinţe, de a-şi forma abilităţi. 

În acest context pentru disciplinele din aria curriculară Limbă şi comunicare, important 

este faptul că şi manualele de limbă şi literatură română oferă exerciţii axate pe joc. 

De exemplu în clasa a IX-a chiar, putem demonstra că ludicul este deosebit de util, 

studiind tema: „Stilurile funcţionale‖. Pentru a realiza subcompetenţele fixate şi a înlesni 

perceperea caracteristicilor fiecăreia dintre speciile stilului publicistic, profesorul propune 

elevilor - care pot fi aşezaţi în perechi sau în echipe - să exercite rolul jurnalistului şi să 

prezinte un reportaj, respectând cerinţele unui astfel de text. Tot în aceste circumstanţe, având 

cel puţin trei echipe, profesorul le propune elevilor, la etapa de reflecţie, să elaboreze un 

panou publicitar al unui produs: rechizite şcolare, jucării etc.(important este ca toţi cei 

implicaţi să facă publicitate aceluiaşi produs.) În final vom recurge  la evaluarea reciprocă: 

aprecierea panoului care place mai mult şi comentarea alegerii. Astfel îi obişnuim pe elevi să-

şi argumenteze punctul de vedere, să convingă. 

Aceleaşi situaţii de joc pot fi utile şi în clasa a X-a. Creând  în situaţii oportune, 

profesorul va ruga să redacteze un CV:  

1) în numele unei studente din Republica Moldova, care solicită o bursă de studiu la una 

dintre universităţile din străinătate; 

2) în numele unui pilot pentru a fi admis la competiţii; 

3) în numele unui dresor de urşi, pentru a fi angajat la Circul din Chişinău etc. 

Prin situaţiile sugerate mai sus, se va comenta, se va motiva diferenţa dintre aceste trei 

acte, obişnuindu-se să-şi ţină un CV la zi, să-l modifice în funcţie de necesitate. Profesorul va 

insista asupra aşezării în pagină, asupra structurii. 

Atunci când redactarea unui CV este operaţională, profesorul poate solicita întocmirea 

aceloraşi documente din perspectiva unui personaj literar: cum arată CV-ul lui Titu Herdelea, 

elaborat la sosirea sa în România? Dar al lui Ilie Moromete? 

Jocul de rol este o tehnică de învăţare situaţională, care-i familiarizează pe elevi cu 

modul de gândire creatoare. 

Educaţia literar artistică are o pondere importantă în pregătirea elevilor pentru viaţă, 

deoarece aceasta presupune formarea lor. 

Experienţa pedagogilor din Republica Moldova, ne demonstrează că jocurile didactice 

sunt acceptate atât în clasele gimnaziale cât şi în cele liceale, stimulându-i pe elevi, sporindu-

le performanţele şi încrederea în capacităţile proprii, insuflându-le siguranţă, deblocând astfel 
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potenţialul lor creator. Înainte de a aplica jocul, profesorul trebuie să le explice elevilor că 

aceasta presupune respectarea anumitor reguli şi condiţii, ceea ce diferenţiază jocul de joacă. 

- să ne jucam în aşa fel încât să ne fie interesant tuturor; 

- să nu consideri că cele mai bune şi originale roluri îţi aparţin doar ţie; 

- dacă pierzi, nu te descuraja etc. 

La lecţiile de limbă şi literatură română, vom clasifica jocurile în următoarele categorii: 

literare, lexicale, imitative, rebustice şi jocuri ale figurilor retorice. 

Luate în ansamblu, jocurile didactice au scopul de a dezvolta gândirea logică, auzul 

fonematic, capacitatea de a percepe frumuseţea şi armonia limbii române, capacitatea de 

exprimare prin utilizarea unor expresii artistice, deprinderea de a pune întrebări şi de a da 

răspunsuri complete, de a respecta pauzele în vorbire, intonaţiile, intensitatea şi ritmul vocii 

corespunzător conţinutului celor enunţate. 

Jocurile literare descrise mai jos, utilizate în special în ciclul gimnazial, presupun 

‖iniţiativa literei‖. Agreabile „de antrenament‖, ele ne trimit la un fel de geneză a limbajului, 

oferind elevilor bucuria de „a gusta” cuvântul în toată complexitatea sa fonetico-semantică. 

Ele dezvoltă considerabil creativitatea elevilor. 

La recapitularea iniţială sau finală a unei părţi de vorbire (clasa V-VII) se poate recurge 

la jocul „litera în ambalaj‖, care constă în a găsi cât mai multe cuvinte cu fiecare literă a 

cuvântului dat. 

Un alt joc literal, indicat mai ales la etapa captării atenţiei elevilor, înainte de lansarea 

subcompetenţelor sau de anunţarea temei noi, este „Labirintul‖: elevii numesc un şir de 

cuvinte ce încep cu ultima literă a cuvântului din faţă: verb-bunic,castel-luntre-etaj-joc-

curcubeu-urcior-ritm-mugur etc. 

La studierea paronimelor e binevenit jocul literal „Zeppa‖, care constă în introducerea 

într-un cuvânt a uneia sau a mai multor litere ori silabe, pentru a obţine un cuvânt nou, cu 

înţeles diferit de al celui propus iniţial: 

Interesant-interesat 

Carte - carate 

Camion - campion etc. 

În ciclul liceal, frecvent se utilizează jocul lexical „Fabu‖, al cărui obiectiv presupune 

dezvoltarea exprimării orale. 

Algoritmul acestuia este următorul: profesorul  înscrie din timp pe fişe în funcţie de 

numărul participanţilor, câte un cuvânt, iar în dreptul lui - cuvinte ce-l determină. 

Elevul ia fişa, citeşte în gând conţinutul ei(are la dispoziţie un minut), apoi (fără a utiliza 

cuvântul din fişă şi determinativele acestuia), ajută colegii verbal şi nonverbal să-l ghicească. 

A ascunde – a camufla, a piti. 

Elevul va da următoarea explicaţie: a pune ceva la un loc necunoscut. 

Copilărie- vârstă  fragedă, amintire. 

Elevul va face următoarea precizare: Ion Creangă a vorbit despre ea cu multă pasiune. 

Baltag – topor, tăiş. 

Pentru acest exemplu  elevul va propune explicaţia: un lucru ce a devenit armă pentru 

pedepsirea ucigaşului în unele din romanele lui Mihail Sadoveanu. 

În studierea figurilor de stil sunt pertinente „Jocul epitetelor‖, „Jocul comparaţiilor‖, 

„Jocul personificărilor‖. 

Aceste jocuri-competiţie au drept scop ca elevii să compună cât mai multe figuri de stil 

sau să le selecteze din operele studiate. 

Jocurile imitative, la fel, sunt extrem de creative trezesc discuţii aprinse printre elevi şi 

îşi fac participanţi activi ai procesului de instruire. Elevii devin adevăraţi avocaţi, ziarişti, 

scriitori, personaje ale operelor literare. 

Interviul este un joc imitativ care-l folosesc cititorii…- alcătuiesc şi pun întrebări, 

răspund la ele. „Procesul penal”, „Conferinţa‖ fac parte din aceeaşi categorie şi pot fi 

aplicate la lecţiile de recapitulare şi sistematizare în toate clasele. 
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Un alt tip, jocurile rebustice, sunt interesante prin natura lor de joc al minţii, al 

memoriei, al gândirii, al imaginaţiei. 

Alcătuirea integramelor la teme concrete le produce elevilor o deosebită satisfacţie. 

Bunăoară studiind romanul Enigma Otiliei de G. Călinescu, elevii au compus (lucrând în grup) 

următoarea integramă (pe verticală se va obţine numele personajului principal al romanului): 

1. zgârcitul maniac 

2. inteligent  şi abil peste orice prevederi 

3. omul cu aspiraţii superioare 

4. rafinat şi generos 

5.  tipul fetei bătrâne 

6. ambiţioasă şi veninoasă (pe verticală elevii obţin numele Otilia) 

                                C  o  s  t  a  c  h  e 

                                 S  t  ă  n  i  c  ă 

                           F  e l  i  x 

                  P  a  s  c  a  l  o  p  o  l 

                          A  u  r i  c  a 

                         A  g  l  a  e 

Deprinderile de redactare a unui anumit text, de transmitere a unui mesaj scris, de 

exprimare corectă sunt modalităţi de îmbogăţire a vocabularului, de stimulare a creativităţii. 

Aceste forme de activitate determină elevul să trăiască diferite stări şi să ia atitudine în 

legătură cu anumite întâmplări sau personaje literare, dar şi în diverse situaţii de viaţă. 

Profesorul poate propune elevilor diverse situaţii de joc, atunci când se vor studia 

subiecte captivante din literatura românească. 

Se ştie că pentru orice copil jocul nu este doar un prileş de fericire „fără leac de 

supărare‖(Creangă), ci o formă de comunicare a personalităţii şi de explorare a lumii. 

Copilăria şi jocul alcătuiesc un spaţiu ideal pe care autorul Amintirilor din copilărie l-a evocat 

cu încântare şi nostalgie: „ Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii..., 

la cuptorul pe care mă ascundeam, când ne jucam noi, băieţii, de-a mijoarca, şi la alte jocuri 

şi jucării pline de hazul şi farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie! Şi, 

Doamne, frumos era pe atunci, căci şi părinţii, şi fraţii, şi surorile îmi erau sănătoşi, şi casa 

ne era îndestulată, şi copiii şi copilele megieşilor erau de-a pururea în petrecere cu noi, şi 

toate îmi mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă era toată lumea a mea‖! 

Clasicul şi moralistul Creangă nu se dezminte nici în episoadele în care sunt evocate cu 

lux de amănunte jocurile copilăriei. Ironia, sarcasmul şi satira sunt omniprezente. Elevii pot 

interpreta elementele de satiră din secvenţa: „ Câte drăcării le vine-n cap, toate le fac. Când 

începe a toca la biserică, Zahei al tău cel cuminte, fuga şi el afară, şi începe a toca în sative, 

de pârâie pereţii casei şi duduie fereştile! Iar stropşitul de Ion, cu talanca de la oi, cu cleştele 

şi cu vătraiul, face o hodorogeală şi un tărăboi, de-ţi ia auzul. Apoi îşi pun câte-o ţoală în 

spate şi câte-un coif de hârtie în cap şi cântă „aliluia” şi „ Doamne miluieşte, popa prinde 

peşte”, de te scot din casă. Şi asta în toate zilele de câte două-trei ori, de-ţi vine, câteodată, 

să-i coseşti în bătaie, dac-ai sta să te potriveşti lor... 

Se mai poate studia, la lecţiile de literatură română, funcţia ludicului în folclorul 

copiilor, dar şi în poezia colindelor, a descântecelor şi a cântecelor de leagăn etc.  

Atunci când se va studia L. Blaga ( Trei Feţe) se va stabili specificul jocului la cele trei 

vârste, interpretând elementele de continuitate şi discontinuitate care apar în jocurile de la 9 la 99 

de ani: „Copilul râde: /Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul! /Tânărul cântă: /Jocul şi-

nţelepciunea mea-i iubirea! /Bătrânul tace: /Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea. Profesorul va 

întreba elevii: „ cine este în viziunea lui L. Blaga cauza lumii, divinitatea cea mai veche, cum 

spunea Platon în Banchetul, iubirea, jocul sau înţelepciunea? Elevii îşi vor motiva alegerea, 

raportându-se la capodopere ale literaturii române şi universale. În felul acesta se pot compara 

personajele copii din următoarele opere literare: După melci de Ion Barbu, Moromeţii de Marin 

Preda, Amintiri din copilărie de Ion Creangă şi Gargantua şi Pantagruel de Rabelais. 
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Se pot realiza compuneri libere, la etapa reflecţie, în care să prezinte un film care 

transfigurează lumea, din perspectivă ludică.  

Deci, se poate discuta despre ludic, aplicând metode ludice (vorbind tautologic): 

„Identificaţi drăcăriile lui Nică şi comentaţi morala, cea mai mare maestră a educaţiei, ce se 

desprinde din jocurile copilului, predestinat pentru o asemenea înţelepciune şi experienţă 

cognitivă:‖ Dacă-i copil, să se joace; dacă-i cal, să tragă; şi dacă-i popă, să citească...‖‖Se va 

aplica metoda brainstorming sau brainwriting.  Un mare succes, referitor la demersul didactic, va 

avea profesorul dacă va utiliza iniţial tehnica ingenioasă – COLŢURI şi/sau CONTROVERSA 

ACADEMICĂ. Profesorul va forma două grupuri de elevi şi îi va trimite în rânduri diferite 

(colţuri diverse). La semnul acestuia echipele vor medita timp de 2-3 minute, amintindu-şi 

năzbâtiile lui Nică. După expirarea timpului ei vor prezenta soluţiile sub formă de fragmente din 

opera studiată. Colţul care a prezentat mai multe situaţii va ieşi învingător, iar dacă o idee va 

coincide, profesorul va continua dezbaterea cu o CONTROVERSĂ ACADEMICĂ. În cazul 

acesta mai vine în ajutor tehnica de tipul PRO-CONTRA – COMERŢUL CU O PROBLEMĂ.  

„Colţurile‖ îşi pun întrebări referitor la subiectul operei. Acestea trebuie să fie cât mai interesante, 

cu un grad sporit de dificultate, captivante, ingenioase. 

Se poate aplica din plin tehnica GRAFICUL T, comparând două opere literare: 

„Comentaţi motivul călătoriei  din poemul De-a  v-aţi ascuns, în corelaţie cu acelaşi motiv 

din romanul Baltagul. Motivaţi viziunea ludică asupra morţii: „ E un joc viclean de bătrâni/ 

Cu copii ca voi, cu fetiţe, ca tine,/Joc de slugi şi joc de stăpâni,/Joc de păsări, de flori, de 

câini,/ Şi fiecare îl joacă bine‖, relevând în context categoria estetică dominantă‖. 

Jocul în poemul cu structură baladească, După melci devine experienţă referitoare la actul 

de comunicare şi puterea magică a cuvântului, de a naşte o lume a iluziei, transformând în victimă 

pe cel nepregătit să recunoască iluzia. Jocul nevinovat devine un joc tragic, descântecul se 

transformă în bocet: „- Melc, melc, ce-ai făcut/Din somn cum te-ai desfăcut?Ai crezut în vorba 

mea/ Prefăcută... Ea glumea! Ai crezut că plouă soare,/ C-a dat iarba pe răzoare,/că alunul e un 

cântec.../-Astea-s vorbe şi descântec!/ Trebuia să dormi ca ieri,/ Surd la cânt şi îmbieri...‖ 

După ce se va studia poemul dat, la o lecţie de recapitulare şi sistematizare, profesorul va 

pune elevii în situaţia de a alcătui un portret spiritual şi moral al lui homo ludens, referindu-se la 

Amintiri din copilărie, După melci, Ţara pisicilor, Tom Sawyer, Alice în ţara minunilor, 

Cireşarii etc. Se vor aplica metode şi tehnici interactive de tipul: Diagrama Wenn, Graficul 

conceptual, Graficul T, Pro-Contra, Graffiti, Clustering, tehnica păianjenului etc. 
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M. EMINESCU  ŞI  BASARABIA 

 

Alexandru  TECUCI, 

                                                   Catedra Filologie Română 

 

C’est un theme qui m’a intrigue. En fait, la Béssarabie c’est un pays des orphelins. Cela 

m’a motivé d’étudier avec plus d’attention le journalisme de M. Eminescou. J’ai pénétré le 

mot douloureux et je ma suis convaincu que nous, les béssarabiens, on a encore de grandes 

dettes envers le Génial Eminescu. On va évidentier les problèmes suivants:  

 “La Béssarabie – terre roumaine” 

 “L’histoire de la Béssarabie ce n’est pas un mythe” 

 “Les passions de la Béssarabie en XVI- ième siècle” 

 “Les grandes preuves de l’unité roumaine” 

 “Les sources limpides de la Béssarabie” 

 “Les frontiers se tirent avec le crayon rouge et s’écrivent avec du sang” 

 “Le pays est en insomnie” 

 Dans les articles de M. Eminescu sur la Béssarabie an a cinq siècles d’histore. Cette 

pensée on la devine et du contenu de la lettre écrite pour Véronique Miclé: „Le passé nous a 

fasciné toujours. Les cronique et les chansons populaires forment un matériel, duquel je 

cueille mes inspirations ”. 

   M. Eminescu  avait une profonde conscience nationale. Il était un vrai patriote. Dans 

son journalisme il a été un polémiste sans marges, qui a apporté des preuves incontestables. 

 

1.  În loc de prefaţă 

„Eu sunt o lacrimă tîrzie 

din plînsul unei mii de ani 

Sunt visul care reînvie 

La vetrele celor orfani”.[ 1.p.271] 

Basarabia e o ţară de orfani. Sunt un dascăl de la finele secolului al XX-lea. Îmi place 

mult să citesc. L-am citit şi pe Eminescu, dar opera politică era interzisă. Am cercetat cu 

creionul în mînă „Basarabia‖ de M.Eminescu. 

 Am savurat jurnalul scriitorului A. Marinat „Eu şi lumea‖. Mi-a plăcut felul de a 

medita. M-a cutremurat soarta acestui om şi fără să vreau m-am gîndit şi la destinul nostru de 

veacuri. Am auzit de la bătrînii din satul Văleni, că malurile Prutului la 1812  multă vreme au 

bocit despărţirea. Şi apa Prutului a dus plînsul basarabenilor pînă la Dunăre şi mai departe ca 

să ştie toată lumea amărăciunea noastră. Neamul nostru e pietrificat: 

  „Din chiag de lacrimi, de dureri, 

Din trăsnet de mînie sfîntă, 

Şi din nădejdi, şi zbuciumări 

Din năzuinţi şi frămîntări...‖[ 2.p.165 ] 

Nu ştiu, dacă voi reuşi să redau durerile, nădejdile, zbuciumările, năzuinţele şi 

frămîntările acestei palme de pămînt, numit Basarabia după numele vestiţilor voievozi. Cînd 

am citit în săptămînalul „Literatura şi Arta‖ despre concursul „Moştenirea‖, m-am oprit la 

tema „Eminescu şi Basarabia‖. Aceasta m-a făcut să studiez cu mai multă atenţie publicistica 

lui M.Eminescu. Tema m-a intrigat. Am început să pătrund slova tăioasă şi plină de dureri şi 

m-am convins că avem noi, basarabenii, încă mari datorii faţă de marele Eminescu. În 

monografia „Viaţa lui M.Eminescu‖ de G.Călinescu găsim scris negru pe alb: „El a scris aici 

la cronica externă şi internă o mulţime de consideraţii politice asupra problemei românilor de 

pretutindeni‖. Este vorba de gazeta „Curierul de la Iaşi‖ sau cum îi zicea M.Eminescu „foaia 

vitelor de pripas‖. Mi-a atras atenţia „problema românilor de pretutindeni‖.[3.p.278] Şi m-am 

dus cu gîndul la „Plînsul Basarabiei‖, de Nicolae Lupan, unde izgonitul din Basarabia zice: 
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„Dumnezeu e mare şi... n-aduce anul ce aduce ceasul‖. De ce n-ar aduce, cînd dintotdeauna cu 

noi e istoria noastră cea adevărată; cînd îl avem ca scut de apărare şi atac pe Marele nostru 

Eminescu. Al nostru – al tuturora! Din Hotin pînă la Calafat! De ce n-ar aduce, cînd toată 

nădejdea ne este în El şi numai în El!‖.[4.p.108] Mi-am pus întrebarea de ce îl avem scut de 

apărare şi de atac pe Marele nostru Eminescu? Şi am pornit să caut răspunsul. Voi izbuti oare? 

Tare mă tem să nu mă fac de ruşine, căci atunci nu voi mai putea privi în ochii romantici şi 

frumoşi ai lui M.Eminescu. Dar voi încerca. În faţă am foaia albă şi condeiul.. Voi încerca a 

găsi izvorul „Lacrimei tîrzii‖ la vetrele celor orfani. 

2.  Scriitorii şi Basarabia 

 „Trecută prin foc şi prin sabie, 

  Furată, trădată mereu, 

  Eşti floare de dor, Basarabie, 

   Eşti lacrima neamului meu”.[ 5.p.103] 

Bătrînul cronicar Miron Costin, avînd şi el ochii îndureraţi de lacrima neamului, spune: 

„A lăsa iarăşi nescris, cu mare ocară înfundat neamul acesta de o seamă de scriitori, ieste a 

inimii durere‖[6.p.241]. Şi iată au început a depăna gîndurile din moşi-strămoşi. Mai întîi au 

aşternut compătimirile lor cronicarii. Lăsînd o dîră de lumină prin fărădelegile timpurilor 

apuse şi întunecate despre Basarabia. De la ei aflăm despre Cetatea Albă, despre Chilia, 

despre Cahul, despre Tighina, despre Soroca. Ei au deplîns soarta neunirii neamului. Ei au 

înfierat lăcomia boierilor şi a domnitorilor, ei au cîntat faptele de vitejie ale lui Ştefan cel 

Mare şi Sfînt, ale lui Ioan Vodă cel Cumplit şi ale altora. 

Cronicul Ion Neculce continuă „durerea de inimă‖ a lui M.Costin şi vădeşte de fiecare 

dată pagina dragostei neţărmurită făţă de Ţara Moldovei şi a Munteniei, în alcătuinţa cărora 

întra şi Basarabia, călcată de cotropitorii străini, fiind „aşezată în calea răutăţilor‖. El 

exclamă: „Oh! Oh! Oh! Săraca ţară a Moldovei, ce nărocire de stăpîni c-aceştea ai avut! Ce 

sorţi de viaţă ţi-au căzut!. Cum au mai rămas om trăitor în tine, de mare mirare este, cu atîte 

spurcăciuni de obiceiuri, ce se trag pînă astăzi în tine, Moldovă!‖,[7.p.129] Basarabia a avut 

nenorocul de a fi pîngărită de leşi, de turci, de tătari, de ruşi, de unguri, şi alţii. Străinii au 

îndrăgit-o pentru frumuseţea şi dulceaţa pămîntului. 

Turcii îşi dădeau bine seama de însemnătatea strategică a Basarabiei, pentru destinul întregii 

Porţi Otomane. Nu înzădar Mohamet al II-lea spunea în veacul al XVI-lea: „Pînă cînd românii 

stăpînesc Chilia şi Cetatea Albă, pînă atunci nu vom putea birui pe creştini‖[8.p.101]. Iată de ce 

G.Asachi, neamul Donicilor, A.Russo, M.Kogălniceanu, Neamul Haşdeenilor, Zamfir Arbore, 

Ştefan Basarabeanu şi-au adus aminte cu pietate de acest colţ de pămînt, zis Basarabia. 

Ştefan Ciobanu, în cartea „Cultura românească în Basarabia sub stăpînirea rusă‖ ne 

arată că „Basarabia în lunga noapte de înstrăinare‖ a avut cîţiva scriitori, care au trecut Prutul 

şi au contribuit cu talentul lor la dezvoltarea literaturii întregului neam românesc. Din aceştea 

fac parte şi Donicii, care au purtat Basarabia în suflet, în Frnaţa, în Rusia, România şi în alte 

părţi ale lumii. Ştefan Ciobanu menţionează: „Acei care au avut prilejul să viziteze biserica 

suburbiei Chişinăului „Rîşcani‖ au putut observa la stînga de la întrare lîngă biserică cîteva 

monumente ale familiei Donici... Unele din aceste monumente datează din primele decenii ale 

veacului al XIX-lea, altele mai noi, iar unele sunt chiar din zilele noastre... Şi ceea ce te 

surprinde este faptul, că toate inscripţiile de pe aceste monumente sunt scrise româneşte. Aici 

odihneşte robul lui Dumnezeu... Donici[9.p.200] „Din aceştea a răsărit acel „Cuib de 

înţelepciune‖, zis A.Donici, Matei Donici, Elena Donici care s-a stabilit la Paris şi a apărat 

cauza Basarabiei. Luînd condeiul să scriu patimile din Basarabia „trecută prin foc şi sabie‖, 

m-am gîndit, că o imagine adevărată o pot reda scriitorii cei ce „şterg colbul de pe cronice 

bătrîne‖. Ei, scriitorii, au scos din „mucedele pagîni domniile române‖. „Acei învăţaţi 

mireni‖, care „au muiat pana în culoarea unor vremi demult trecute‖[10.p.37]. Tot din aceştea 

este şi neamul Haşdeeniilor. Familia lor se trage din boieri nobili basarabeni. Fiind departe de 

baştină, prin Polonia, ei niciodată n-au uitat de tradiţiile româneşti, dorul de Basarabia nu se 

stinseră din acest neam. La începutul sec.al XIX-lea o ramură a Haşdeenilor se întoarce în 
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Basarabia dragă. Acesta a fost Tadeu Hîjdău, remarcabil poet şi literat de limbă polonă şi 

propagator al folclorului românesc în Polonia. Aceştea au fost Alexandru Hîjdeu, Boleslav 

Hîjdău, B.P.Haşdeu, Iulia Haşdeu etc. Ei au zugrăvit „Pînzele posomorîte ale trecutului 

nostru‖. Alexandru Hîjdău prin articolul „Literaţii basarabeni‖ ne duce faima talentelor 

noastre departe de hotarele Basarabiei. De mare însemnătate a fost şi ciclul de sonete ale 

scriitorului, în care se cîntă ţinutul de la Nistru pînă la Prut. Sonetele „Natura Moldovei‖, 

„Codrii Moldovei‖, „Dor de baştină‖, „Cetatea Albă‖, „Chişinău‖, „Lăpuşna‖, „Cahul‖, 

„Soroca‖, „Hotin‖, „Satul Cristineşti‖ şi altele ne vorbesc de sentimentul de mare dragoste de 

ţară, pe care îl nutrea poetul A.Hîjdău. El se adresează către căruntul Prut să-i povestească 

despre trecutul brav al lui Ştefan cel Mare. „Să se vestească pînă la Stambul că există în 

Moldova un viteaz‖. Despre Codrii Moldovei, care poartă în sînul lor gloria străbună zice. 

„De cînd i-a îmbrăcat în zale Decebal, Codrii Moldovei ştiu a fi ostaşi‖.[11.p.51] În Al.Hîjdău 

a palpitat flacăra patriotismului, de altfel, de această căldură au fost pătrunşi toţi Hîşdeenii. Că 

ei au iubit acest pămînt al Basarabiei e dovadă şi ultima rugăminte a lui Boleslav de a fi 

înmormîntat la baştină. Osemintele sale au fost aduse în anul 1898, după 12 ani de la moartea 

sa, şi reînhumate în satul Rapce regiunea Cernăuţi, nu departe de strămoşescul ţinut al 

Hotinului. Iată de ce cuvintele Măriei sale adresate elevilor parcă sunt spuse pentru noi, cei de 

azi: „Aduceţi-vă dar aminte, că fără de istorie nu este Patrie, şi fără de dragoste pentru istorie 

nu poate fi dragoste către Patrie‖.[11.p.135] Să luăm aminte, noi, contemporanii. 

O figură proeminentă a fost şi B.P.Haşdeu. Citind „Amintiri din lumea literară‖ de Eugeniu 

Speranţia, m-au fascinat următoarele: „O altă puternică probă de normală funcţionare a unui creier 

viguros este studiul asupra Basarabilor. E o lucrare de o uimitoare erudiţie, construită după un 

plan, care pretindea o mare concentrare şi multă dibăcie în arta argumentării‖.[12.p.13] Mi-am 

pus întrebarea: Cine au fost Basarabii? În Dicţionarul enciclopedic scrie: „Basarabii este numele 

unei vechi dinastii de domni ai Ţării Româneşti, întemeiate de Basarab I. Din dinastia Basarabilor 

a făcut parte şi Mircea cel Bătrîn‖.[13.p.307] 

Am înţeles, că această dinastie a fost studiată şi de M.Eminescu. Basarab I, domn al Ţării 

Româneşti, a unificat voievodatele din dreapta şi din stînga Oltului, punînd bazele statului feudal 

din Ţara Românească. Dar cel mai important este faptul că aceşti Basarabi au luptat împotriva 

tătarilor pe meleagurile dintre Nistru şi Prut între anii 1325-1328. Basarabii au fost mîndri şi viteji, 

de aceea credem că e frumoasă şi numirea Basarabiei transmisă peste secole nouă şi urmaşilor. 

B.P.Haşdeu a avut marele noroc să se nască în acest cuib basarabean şi să îndrăgească 

pe toată viaţa locurile de la Cristineşti, Cahul, Bolgrad, Ismail, Reni, Cartal etc. Autorul de la 

Cristineşti ne-a lăsat moştenire monografia: „Ioan Vodă cel Cumplit‖, în care se scrie: „Astăzi 

sub acest nume (Basarabia) se înţelege tot teritoriul românesc, lungit între Prut şi Nistru, cu 

picioarele muiate în Marea Neagră şi cu fruntea umbrită la poalele Carpaţilor‖.[14.p.81] La 29 

iunie 1937 în oraşul Cahul se dezvelea monumentul viteazului domn. Cu această ocazie 

poetul Vasile Hondrilă scria: 

„Din sîngele domnesc 

Ce-a curs cu prisosinţă, 

Te-nalţi măreţ la Prut 

În chip de biruinţă 

Şi pregătit de luptă 

Cu mîna pe mîner 

Privirea-ţi este fulger 

Ce-a scăpărat din cer‖.[15.p.158] 

Versurile au fost încrustate pe dalele monumentului sculptorului Burcă. Monumentul a 

fost distrus după 1940, dar fulgerul privirii „a scăpărat‖ pe sfîntul cer basarabean, şi a ajuns 

pînă în zilele noastre. Cahulenii au înălţat un alt monument domnului nostru drag. Între anii 

1867-1871 B.P.Haşdeu a fost ales deputat de Bolgrad şi Cahul. El n-a uitat cuibul de dragoste 

– Basarabia, pînă la sfîrşitul vieţii. Se povesteşte că la Cahul a construit un liceu de fete în 

cinstea fiicei sale Iulia, iar la Cristineşti a înălţat o bibliotecă. Deci, n-a uitat de Basarabia. Să 
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nu uităm nici noi de dînsul. Să venim cu un buchet de flori şi să-l aşezăm lîngă obrazul 

scriitorului. Dacă am răscoli amintirile, aşa cum a făcut Tatiana Spătaru, am vedea, că mai 

sunt condeieri, care au „a inimii durere‖. Aceştea sunt: Ion Pelivan, Panteleimon Halippa, 

Mihail Vîntul, Sergiu Cujbă, Alexei Mateevici şi alţii. Apoi vine alt val de apărători ai 

Basarabiei: Onisifor Ghibu, Panteleimon Erhan, Constantin Stere etc. N-aş vrea să trec cu 

vederea poeţii din sudul Basarabiei: T.Nencev, V.Hondrilă, A.Tibereanu, I Slavov, 

V.Cavarnali, Andrei Ciurunga, care sunt alăturea de numele lui Gheorghe Meniuc şi Nicolae 

Costenco. T.Nencev în poezia „Origine‖ zicea: 

„Eu sunt din Basarabia de jos, 

De unde purcede Răsăritul. 

Zarile  sărută fruntea mea 

Şi-mi  flutură în suflet infinitul.‖[16.p.11] 

Poetul e născut în satul Văleni, judeţul Cahul. Nicolae Costenco a fost redactorul-şef al 

revistei „Viaţa Basarabiei‖. În unul din numerele ei îi îndemna pe scriitorii basarabeni de 

atunci: „Coborîţi-vă în popor, acolo e marele şi sănătosul zăcămînt al sufletului basarabean‖. 

„Sănătosul zăcămînt sufletesc‖ trebuie desfundat din pajiştea Dumnezeiască, creată de 

condeierii noştri. Ei au mers pe urmele marelui Eminescu. Astăzi ne trebuie încă multe minţi 

iscoditoare, ca cea a Luceafărului de la Botoşani. 

3.Basarabia – pămînt românesc 

 „Basarabia, cuvînt cu patru A, 

 ca o biserică 

cu patru turle albe pe zările 

istoriei, căreia nu ştiu cine 

i-a furat clopotul”.[3.p.941] 

 

Profesorul Alexandru Moşanu, aducînd de pe lumea cealaltă pe lumea aceasta, a anului 

1989, cartea „Basarabia‖ de M.Eminescu, ne relată în cuvîntul de introducere, că este o profundă 

cugetare a „cinci secole de istorie‖. Basarabeanul Tudor Plop-Ulmanu spunea că cineva ne-a 

„furat clopotul‖ acestui ţinut, unde „tot românul plînsu-mi-sa‖. Dar eu zic că n-a fost furat numai 

clopotul Basarabiei, dar i-au prădat şi sufletul, însă nu de tot. Deatîta, M.Eminescu încearcă să-i 

dovedească gazetei ruseşti „Vedomosti‖, ca Basarabia n-a fost niciodată pămînt turcesc sau 

tătăresc. Poetul menţionează cu fermitate: „Basarabia n-a fost nici întreagă, nici în parte a turcilor 

sau a tătarilor, ci a unui stat constituit, neatîrnat... a Moldovei‖.[18.p.95] 

Publicistul M.Eminescu intră într-o polemică sarcastică cu acei, ce pretind că 

Rumeanţev şi Suvorov ar fi cucerit Basarabia de la turci şi tătari. 

Aceasta era o minciună gogonată. În inimile basarabenilor nu s-a stins niciodată 

conştiinţa de drept istoric, de pămînt românesc. Autorul încearcă să liniştească condeiele 

ruseşti, care ţipă disperate, ridicînd în slavi faptele cuceritoare şi monumentele construite pe 

oasele strămoşilor noştri. Poetul conchide cu satira sa de oţel: „A rosti numele Basarabia e 

una cu a protesta contra dominaţiei ruseşti. Numele Basarab şi Basarabeni există cu mult 

înaintea vremii, în care acest pămînt devenise românesc: acest nume singur este o istorie 

întreagă‖.[18.p.96] Apoi dovedeşte cu argumente istorice, cu date cronologice de la 1240 pînă 

la 1259, că tătarii nu i-au subjugat pe basarabeni. Se pomeneşte regele maghiar Carol Robert, 

care la 1322 mîncase o bătaie zdravănă de la Basarab. Din acest Basarab se trage viţa lui 

Alexandru Vodă, Radu Negru şi Mircea cel Mare. „Această dinastie a basarabenilor a fost 

mult  stimată de poet. Căci altfel n-ar fi pomenit în „Scrisoarea a III‖ ca de „un bărbat atît de 

simplu după vorbă, după port‖. Şi el a fost din Viţa Basarabilor, om mîndru şi cu demnitate 

faţă de poporul ce i-a dat viaţă. El i-a răspuns lui Baiazid: 

„Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul 

Şi de aceea tot ce mişcă-n ţara asta, rîul, ramul, 

Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este, 

Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste, 
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N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid, 

Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!‖[10.p.148] 
Bravo acestui Domn al Ţării Româneşti, care nu s-a-nfiorat de „faima lui Baiazid!, de 

spaima turcilor. În felul acesta putem trage concluzia. Atunci, cînd pe lume abia se înfiripa 

istoria diferitor state, Basarabia actuală era pămînt românesc, stăpînit de domni români. 

Aceasta o deovedesc cronicarii G.Ureche, M.Costin, precum şi D.Cantemir şi alţi istorici, care 

au scris despre acest pămînt. Iată cum desemnează hotarele ei M.Eminescu: „Trăgînd o linie 

de la Hotin din Nistru pînă la Prut, avem o lature; de la amîndouă capetele ei tragem cîte o 

linie pînă la Marea Neagră, una de-a lungul Prutului, iar capetele acestor două linii le 

încheiem cu o a patra linie formată prin ţărmurile Marii Negre. Acest cvadrilater cam 

neregulat se numeşte azi Basarabia...‖[18.p.98] 

 Dragă, Eminescule, şi azi tot Basarabia se numeşte, dar la 1812 a fost războtezată după 

placul veneticilor. Ei au furat colopotele conştiinţei naţionale. 

4. Istoria Basarabiei nu e un mit 

„Au ridicat cetăţi, au scris balade, 

Şi au cîntat, şi-au plîns, şi-au arat, 

Au stat la ocnă, au ars pentru dreptate, 

Ei au trăit, trăind-au luminat”.[19.p.17] 

 

Veacul al XV-lea e socotit de M.Eminescu încă o treaptă spre consolidarea statului 

românesc. Cînd e vorba de Basarabia, ca bucată de pămînt cu suflet românesc, scriitorul îşi 

aminteşte de cei mai destoinici, cei mai inimoşi domnitori. Alexandru cel Bun, cică la 1407 îi 

pune pe negustorii polonezi să plătească vama la Tighina şi la Cetatea Albă. Aşa şi trebuia să 

fie. Doar Alexandru cel Bun a fost „un frumos şi scump nume‖, după cum menţiona 

M.Kogălniceanu, un bun gospodar şi administrator. La 1421 trece pe la Cetatea Albă 

cavalerul Jilbert de Lannua, care se întîlneşte cu domnitorul nostru. Apoi M.Eminescu ne 

aminteşte negustoriile, ce le avem cum Polonia, Grecia şi alte ţări. 

M.Eminescu, drept argument că Basarabia a fost un mit scornit de venetici, spune că 

Ştefan cel Mare trimite la Cetatea Albă un arhitect grec pe nume Teodor, ca să facă un turn 

nou, pe care-l găsim şi astăzi cu nişte inscripţii pe zidurile cetăţii. 

Pe hrisoavele timpului găsim numele părcălabilor Manoil, Stanciu, spătarilor Albu, 

Băincianu, Creţul, Danea, Pîntice, Văscanu, Gaură şi nicidecum nume tătăreşti, ori turceşti. 

Combatînd „basnele‖ ruseşti, M.Eminescu zice: 

„N-avem a face cu poveşti şi drepturi închipuite, ci cu oameni care au fost cum „suntem 

noi astăzi, de ne vedem cu ochii‖.[18.p.100] În felul acesta „eliberarea‖ adusă de Rumeanţev 

atunci a fost ca şi „eliberarea‖ adusă de Stalin în 1940, „au fost nişte invenţiuni, pentru a 

arunca praf în ochii Europei, neştiutoare de lucrurile noastre de la Dunăre‖. 

Cu pietate este pomenit şi numele lui Vlad Ţepeş, vestit viteaz contra ostaşilor lui 

Mohamet. Iar Constantin Mihailovici, un sîrb, care ar fi spus, „că oricine-ar lupta cu românii 

numai pagubă vor avea, fiindcă românii nu sunt un popor cuceritor, ci ei apără cu îndărătnicie 

dreptul lor...‖[18.p.101] 

Aceasta era situaţia în 1940, aceasta era condiţia de viaţă şi la 1878, tot această situaţie 

o avem şi astăzi. 

M.Eminescu trage o concluzie, care este actuală şi astăzi: „Pe cîtă vreme Basarabia este 

în mîinile noastre, Rusia nu va putea cuceri Occidentul‖. 

Iată de ce astăzi Rusia se ţine cu amîndouă mîinile de Transnistria, iată de ce Armata a 

14-cea nu-şi ia tălpăşiţa. 

Figurile lui Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş sunt nişte „sfinte firi 

vizionare‖, care îşi ocupă locul de cinste în creaţia poetică eminesciană. Adică publicistica se 

preface în poezie. După ce sufletul poetului trece prin furtunoasa „Scrisoarea III‖, 

M.Eminescu găseşte că ar putea să facă dreptate în această lume doar Vlad Ţepeş.  Deatîta el 

roagă „tot Fanarul, toţi iloţii‖. 
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„Dar lăsaţi măcar strămoşii, ca să doarmă-n colb de cronici; 

Din tecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici.‖[10.p.152] 

 „Toate mutrele‖, ce se scurseră în Ţara Românească, toţi duşmanii, ce curgeau puhoi în 

Basarabia, sunt violent înfierate în fiecare rînd de geniul lui Eminescu. În proverbiala strofă: 

„Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punînd mîna pe ei, 

Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei, 

Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni, 

Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!‖[10.p.152] 
Deci, Basarabia nu e o plăsmuire fantastică, ci e o întreagă istorie cu conştiinţă naţională 

de mare drept istoric. 

5. Patimile Basarabiei în sec. Al XVI-lea 

„Slobozenia e îndoită: cea din lăuntru şi cea din afară... ele sunt surori, una fără alta 

nu pot trăi... Slobozenia din afară este neatîrnarea moşiei, în care ne naştem şi care ne 

hrăneşte, moşia de la care ne tragem numele nostru şi dreptul de om, de subt biruirea 

oricărei alte ţări şi împărăţii. Pentru aceasta au fost bătăliile neamului nostru şi a 

neamurilor, bătăliile cele vestite, scrise cu movile şi mănăstiri pe şesuri şi pe dealuri. 

Slobozenia dinlăuntru este legea, icoana deşteptării dumnezeieşti, legea aşezată prin 

învoirea tuturor şi la care toţi deopotrivă se supun”.[20.p.151] 

Majoritatea articolelor despre Basarabia ale lui M.Eminescu sunt scrise în anii 1877-

1878. Ani de mare însemnătate pentru independenţa ţării, ani de cotitură istorică pentru 

Basarabia. Noi trebuia să le spunem verde în ochi şi să le propunem să se care pe la casele lor. 

Chilia şi Cetatea Albă au fost cucerite de turci. La 1848 Baiazid al doilea atinge scopul de 

veacuri a turcilor, pe care Eminescu îl descrie în „Scrisoarea III‖: „Cum? Cînd lumea mi-e 

deschisă, a privi gîndeşti că pot întreg / Aliotmanul să se-împedice  de-un ciot? /  O, tu, nici 

visezi bătrîne, cîţi în cale mi s-au pus! / Toată florarea ce-a vestită a întregului Apus. / Tot ce 

stă în umbra crucii, împăraţi şi regi s-adună. / Să de-a piept cu uraganul ridicat de 

semilună‖.[10.p.147] Aliotmanul, turcime cîtă frunză şi iarbă, dinastia lui socotită de nebiruit, 

dar se găsi ac de cojoc şi pentru aceste, lifte păgîne, cum zice G.Coşbuc, şi prin agerimea şi 

strategia lui Ştefan Vodă au fost înecaţi în lacul Catlabuga din judeţul Bolgrad. Tot el a 

obţinut biruinţa de la regele Albert în codrii Cozminului, mai bătu turcii la Podul Înalt, la 

Războieni şi după aceasta trimise scrisori tuturor regilor creştini, unde aducea la cunoştinţă, că 

a călcat în picioare puzderia de turci. El cerea ajutor, căci se aştepta la o nouă furie a turcilor, 

la o nouă mobilizare. Ştefan cel Mare şi Sfînt primise din toate părţile laude şi daruri pentru 

strălucitele izbînde. În studiul „Basarabia‖, în capitolul „Veacul al XVI-lea‖, M.Eminescu 

pomeneşte de moartea bravului Voievod. Prin aceasta parcă doreşte să ne atragă atenţia, că 

„slobozenia dinafară‖, adică neatîrnarea moşiei era în pericol atunci, la 1504, şi este în pericol 

şi la 1878, mai ales, Basarabia, care era în mîinile străine .Iată de ce, în legătură cu dezvelirea 

statuii lui Ştefan cel Mare la Iaşi, Eminescu scrie:  

„Ştefane, Măria Ta, 

Tu la Putna nu mai sta, 

Las, Arhimandritului, 

Toată grija schitului, 

Lasă grija sfinţilor 

În seama părinţilor 

Clopotele să le tragă 

Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă‖.[21.p.1] 
 Poetul e sătul ca de mere acre de străinătate, căci: 

„Din Hotin şi pîn la Mare 

Vin muscalii de-a călare, 

De la Mare la Hotin 

Mereu calea ne-o aţin‖.[21.p.1] 
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Ne mai aminteşte, că la 1511 Voievodul Bogdan încheie un tratat cu turcii, în care 

Poarta Otomană recunoaşte, că Moldova este ţară liberă şi nu cucerită, condeiul eminescian 

nu trece cu vederea strădaniile lui Petru Rareş, pentru a recăpăta părticelele Basarabiei răpite 

de turci. Avînd şi poetul nostru drag „a inimii durere‖, rămîne fascinat de grozăviile acestor 

vremi şi se miră, cum s-a păstrat conştiinţa vie a dreptului nostru de neam în această lungă şi 

sîngeroasă tragedie a sec.XVI-lea. 

Acum venise momentul, cînd M.Kogălnicianu la congresul din Berlin cerea să se 

corecteze greşala de la 1812. În numele celor 10000 de români, căzuţi la Plevna, el, ca 

ministru de externe, cere libertatea şi independenţa Basarabiei de la Imperiul Rus, la care 

autorităţile ruse au rămas surde ca totdeauna. 

6. Marile dovezi ale unităţii româneşti 

„Căci Basarabia nu înseamnă decît ţara basarabilor, precum Rusia înseamnă ţara 

ruşilor, România – ţara românilor”.[18.p.93] 

M.Eminescu se străduie să sistematizeze studiul „Basarabia‖ pe veacuri. El ne spune că 

Bugeac în limba tătărească ar fi un colţ de pămînt. Cronicarii noştri încondeiază cu pana lor 

fărădelegile străinilor. Eminescu menţionează, că Ţării Româneşti şi Ţării Basarabene îi lipsea 

unirea neamului. El aminteşte de M.Costin şi de destinul lui tragic, care socoate, că „istoria 

colonizării tătarilor în Basarabia e cunoscută de toată lumea‖. Numai ziarul „Le Nord‖ nu ştie şi 

scorneşte minciuni istorice. Cu mîndrie scrie M.Eminescu despre neamul Movileştilor, care au 

contribuit la dezvoltarea Ţării Româneşti şi a Basarabiei. Ne arată, că tătarii nu se ocupau cu 

plugăria, „dar se ţinea cu hergheliile de cai şi cu prădatul şi apoi conchide: „A vorbi despre aceşti 

oameni ca despre nişte „possesseur legitimes‖ ai Basarabiei, ni se pare cel puţin curios şi tot atît 

de curioasă este, deci, şi teoria, cum că Basarabia s-a cucerit de Rusia de la turci şi de la 

tătari‖.[18.p.107] 

 Ai avut o grea misiune, Domnule Eminescu: de a dovedi păgînilor, că pămîntul 

Basarabiei este pămînt românesc, şi ai crezut că prin credinţă ne putem apropia ca de nişte 

fraţi. Dar să ştiţi, că ruşii au fost abili, ei au vrut pămînt şi oameni, iar pe urmă s-au prefăcut 

în antihrişti. Dovezile despre credinţa ortodoxă şi răspîndirea ei pe teritoriul Basarabiei sunt 

bune pentru oamenii oneşti, dar nu pentru ruşi, căci nu te-au crezut atunci, că Chilia, Reni, 

Izmail, Cetatea Albă, Tighina sunt din Mitropolia Brăilei, cum nu vor să recunoască nici azi. 

E frumoasă argumentarea ta, poete Eminescu! „Dar cea mai vie dovadă, că în acest veac erau 

în Basarabia români, este desigur existenţa eparhiei Brăilei‖.[18.p.107] 

Această eparhie mai cuprinde toate satele şi oraşele româneşti dintre Nistru şi Bug. Dar ele 

au fost înghiţite de balaurul roşu, venit de la răsărit, şi episcopia Huşilor a fost desfiinţată de 

„marii credincioşi‖ a lui Rumeanţev şi Suvorov, care nu doreau altceva, decît bravura de sînge. E 

bine că le aminteşti chiar şi duşmanilor noştri de azi: „Dar la sud de Dubăsari sunt Mălăieşti, la 

nord de ei este oraşul Balta, apoi oraşul Ocna şi încă foarte multe sate, rămase azi româneşti‖. 

Da! Sunt româneşti şi astăzi, căci de aici a venit Vladimir Beşleagă, Alexei Marinat, Tudor 

Malai, de aici a venit pe lume Nicolae Ţurcanu, care sunt nişte martiri ai neamului românesc. Dar, 

iată, că a venit un venetic, Igor Smirnov, şi şi-a făcut ţara lui numită RMN şi zice că nu se duce de 

aici, că e bună mana pămîntului, e bun vinul, e bun basamacul de pe malul Nistrului. Doamne, 

oare să nu se găsească nimeni la sfîrşitul mileniului să dovedească lumii întregi, că ţinutul de la 

Hotin pînă la Giurgiuleşti e pămînt străvechi românesc? Să nu-şi amintească nimeni de sfatul 

istoricului Victor Durov, care scria: „Nu vom părăsi atît de uşor ca împăratul Aurelian această 

populaţie românească a Daciei Traiane. Vrednică de originea sa, ea a recîştigat, pas cu pas, 

teritoriul pierdut şi reconstituind după 16 secole de luptă o Italie nouă – Ţara Românească, a cărei 

înălţare în rîndul popoarelor libere o salută toate popoarele latine‖.[18.p.110] 

 Da! Să nu uităm, că sîngele apă nu se face. Deci, să nu ne înstrăinăm, căci atunci vai 

de capul nostru, ori cum zicea poetul: 

„Vai de biet român‖, săracul! 

Îndărăt tot dă ca racul, 

Nici îi merge, nici se-ndeamnă, 
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Nici îi este toamna-toamnă, 

Nici e vară vara lui 

Şi-i străin în ţara lui‖.[21.p.1] 
Străinismul ne-a mîncat viitorul. Străinismul şi-a culcuşat visele în pămîntul fertil al 

Basarabiei. M.Eminescu afirmă această idee în poezia „Doina‖ şi zice cu amărăciune: 

„Cine-au îndrăgit străinii,  

Mînca-i-ar inima cîinii, 

Mînca-i-ar casa pustia, 

Şi neamul nemernicia‖.[21.p.1] 
Izbucnetul blestemului e că n-am ştiut să ne unim ca fraţii. Şi aici, credem, că a avut 

dreptate şi poetul, dar şi scriitorul B.P.Haşdeu, care ne scrie despre „mîndria viteazului Ioan 

Vodă cel Cumplit, care înfioara pe musulmani‖: „Munteanu Petru cel Şchiop aduse armele 

păgînilor asupra eroului Moldovei. Italianul Scipione Cigala îi înfipse cuţitul în inimă. Un 

muntean, un italian, un modovean. Se sfîşiau fraţii: rîdea otomanul, zîmbea neamul, se 

pregătea a rînji Muscalul‖.[14.p.115] 

Iată aşa au rîs, au zîmbit şi s-au rînjit toţi de noi, românii, în secolul al XVII-lea. Nu s-a 

găsit nici o minte luminată, că să ducă mai departe făclia aprinsă de Mihai Viteazul şi să 

înfăptuiască în viaţa noastră mîntuitoarea idee de unire administrativă a unor ţări mai mult 

decît surori. 

Vor veni, oare, acele timpuri de aur, cînd vom fi fraţi cu fraţii noştri de sînge şi nu cu 

străinii? 

 Poate atunci nu ne-ar mînca neamul nemernicia? 

7.Izvoarele limpezi ale Basarabiei 

„Prutule, tu vii turbat 

Şi cu sînge-amestecat,  

Şi n-ai pace şi-alinare, 

Şi n-ai loc cum vii de mare: 

Ce ţi-e iar de spumegare?.. 

Spune, Prutule, măi frate, 

Spune-mi, ale cui păcate?”[22.p.143] 
Dacă în izvorul limpede al Basarabiei au căzut multe silnicii de-a lungul veacurilor, de 

aceasta nu sunt de vină izvoarele şi rîurile ei, de aceasta trebuie să răspundă străinii, care ne-

au însîngerat apele noastre dulci. 

Veacul al XVII-lea ne-a tulburat apele noastre istorice. Într-un document, trimis lui 

Grigore Ghica la 1730, se scrie amănunţit despre rugămintea tătarilor, care cer păşuni şi 

pămînturi în arendă sau cu chirie, pentru a se pripăşi pe meleagurile Basarabiei, în cele II 

puncte M.Eminescu dovedeşte, că acest pămînt este românesc,  că aici sîntem noi stăpîni, că 

tătarii vor să folosească doar mana cerului şi a pămîntului din Basarabia, că ivoarele ei sînt 

dătătoare de viaţă. Mai departe. M.Eminescu conchide: „Dar să lăsăm pe tătari de o parte şi 

ne-ntoarcem la alt şir de idei. În veacul al optsprezecelea se începe înrîurirea politicii reseşti 

în provinciile... atîrnătoare de Turcia‖.[18.p.112] 

Domnitorul Constantin Brîncoveanu este pe tronul Ţării Româneşti şi doreşte să se 

izbăvească de influenţa turcească. Strategiile lui nu s-au încununat cu succes. Intrigile boierilor au 

contribuit ca Brîncoveanu cu familia sa să fie duşi la Constantinopol să-şi dea seama de părerile 

ce ajunseseră la urechile sultanului. Aici a fost aruncat în închisoare şi supus la chinuri groaznice, 

după aceasta i s-a propus lui şi la trei feciori, cît şi ginerului lui, să-şi schimbe credinţa, dar ei n-au 

îndeplinit dorinţa sultanului, pentru aceasta i-au omorît mişeleşte, cum ştieau să facă numai turcii, 

copiii au fost decapitaţi în faţa părintelui. Vestea a cutremurat tot neamul românesc. Apele 

Prutului, Oltului, Mureşului au plîns amar. Aceasta a fost stingerea celor din urmă Basarabi, după 

care a plîns şi Basarabia, doar era de aceeaşi credinţă. 

Un alt exemplu, relatat de M.Eminescu este domnitorul D.Cantemir. El, ca şi Constantin 

Brîncoveanu, tindea să scuture jugul Porţii Otomane. A crezut că acest lucru se poate face cu 
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ajutorul ruşilor. A fost o greşeală amarnică. Adevăratul gînd al lor a fost să izgonească pe 

turci din ţările române şi din pennsula Balcanică, pentru aşi întinde stăpînirea.  

La Stănileşti, pe apa Prutului de la anul 1711, bătălia a fost pierdută de Rusia. 

D.Cantemir a fost nevoit să plece şi el odată cu ruşii. Acestea au fost evenimentele de la 

începutul veacului al XVIII-lea în Moldova şi în Ţara Românească, care n-a adus nimic bun 

pentru libertatea neamului românesc. 

Noi ne-am convins că adevărul este timpul întotdeauna, după cum spune proverbul 

latin. Iată ce aflăm după tratatul de pace de la Cuciuc-Cainargi. ...Se stabileşte, că principatele 

vor primi înapoi teritoriile pe nedrept uzurpate de turci dimprejurul cetăţilor Hotin, Tighina, 

Akherman, Chilia, Brăila şi altele. 

Apele Nistrului şi Prutului au fost tulburate de Petru cel Mare, de Ecaterina II şi, mai ales, 

de feldmareşalul Rumeanţev, care stabileşte cîte un guvern provizoriu în fiecare 

Principat‖.[18.p.113] 

Din aceste evenimente, poetul Eminescu şi-a luat dorul şi revolta, tristeţea şi mîngîierea 

blajină, „ideea daco-română ca aspiraţie‖, chestiunea dureroasă a Basarabiei, care a fost „un 

lung somn istoric‖ şi din care ar trebui să ne trezim. M.Eminescu a vibrat cu toată fiinţa sa la 

destinul tragic al neamului nostru. Să ne amintim „Visul răzbunare‖ al poetului din poezia 

„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie‖: 

„Vis de răzbunare negru ca mormîntul, 

Spada ta de sînge duşman fumegînd 

Şi de-asupra idrei fluture ca vîntul 

Visul tău de glorii falnic triumfînd. 

Spună lumii large steaguri tricolore, 

Spună ce-i poporul mare, românesc, 

Cînd s-aprinde sacru, candida-i vîltoare... 

Dulce Românie, asta ţi-o doresc.‖[24.p.15] 

Citind studiul „Basarabia‖, adeseori îţi vin în minte expresiunile din poezie: „Ţara mea 

de glorii, ţara mea de dor‖, „Fiii tăi trăiască numai în frăţie‖, „Vis de vitejie‖, „suflet 

românesc‖, „La trecutu-ţi mare, mare viitor‖ şi altele. 

Doamne, ce bine-ar fi, dacă şi în inimile contemporanilor noştri ar palpita acest 

sentiment de dragoste faţă de Patrie! 

Dacă ar scînteia în sufletul nostru ceva din inima Luceafărului eminescian! Poate s-ar 

mai limpezi izvoarele Basarabiei de azi! 

8. Frontierele se trag cu creion roşu şi se scriu cu sînge şi sîrmă ghimpată 

„Cînd cumpăna răbdării, Maria Ta, se frînge,  

O ciutură-i de lacrimi şi-o ciutură-i de sînge”.[25.p.54] 

La 1812 pe rîul Prut s-a tras cu creoionul o frontieră dintre cele mai sîngeroase. Armata 

lui Cutuzov de 53000 de oameni trebuia să plece urgent din Moldova. O rămăşită de fanariot, 

dragomanul Dimitrie Moruzi, grec de origine, a dus negocierele, „cedînd Rusiei cea mai 

frumoasă parte a Moldovei, care e situată între Nistru şi Prut, şi făcînd astfel pentru viitor din 

acest din urmă rău linia de demarcaţiune a frontierilor ruseşti‖. Dragomanul Moruzi a fost 

cumpărat de ruşi. Ei i-au promis postul de domnitor. Poarta Otomană a aflat de linguşirile lui 

Moruzi şi a numit în Moldova pe Scarlat Calimachi, iar în Valahia pe Iancu Garangea. 

Dimitrie Moruzi şi fratele său, Panaiot, au fost acuzaţi de trădare contra Imperiului Otoman şi 

duşi sub excortă la Sumla. Aici au fost tăiaţi în bucăţi. Capetele au fost trimise la 

Constantinopol pentru a fi expuse la porţile seraiului, drept răsplată Porţii Otomane. 

Pe capetele decapitate erau scrise cuvintele: „Aşa pedepseşte Împărăţia Otomană pe cei 

ce o trădează‖.  

Deci a curs sînge la Prut. A fost bucăţită Moldova noastră cea strveche. Ne-au despărţit 

de fraţi, de surori. A sîngerat neamul romînesc. Firea poetică a lui Eminescu a simţit această 

tragedie, cu toate că n-a fost martor ocular. Cugetul l-a îndemnat să ia condeiul şi să aştearnă 

pe foaia imaculată zbuciumările secolului al XIX-lea. Acesta a fost secolul eminescian. El 
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insistă tot mai mult să ne afirmăm ca popor cu drepturi în faţa lumii. Sîrma ghimpată de la 

Prut a crucificat consolidarea noastră. Basarabenilor li s-a interzis să treacă Prutul. 

Autorităţile ruseşti au declarat Moldova din dreapta Prutului contaminată de ciumă şi cei ce 

treceau apa erau ameninţaţi cu moartea. Nu s-a întîmplat ca în proverbul bătrînesc: „Cînd doi 

se ceartă al treilea cîştigă!‖ Cei doi care s-au certat au fost Rusia şi Turcia, iar cel de-al treilea, 

care a plătit gloaba, a fost sărmana Moldovă. 

Iacă aşa, tot noi, basarabenii, am pierdut şi am căzut în supuşenia altui străin. Cunoscînd 

profund istoria neamului nostru românesc, Eminescu menţionează cu amărăciune: „Dreptul 

nostru istoric...‖, cel pămînt nu l-am cucerit, n-am alungat pe nimenea de pe el, că e o bucată 

din Patria noastră străveche, este zestrea ―împărţitului şi nenorocitului popor românesc‖. 

Aceeaşi amăreală avem şi în versurile: 

„De la Nistru pîn-la Tisa. 

Tot românul plînsu-mi-s-a; 

Că nu mai poate străbate 

De-atîta străinătate‖.[21.p.1] 
Străinătatea‖ din sufletul lui Eminescu e foarte grea. Ea se egalează cu înstrăinarea 

oamenilor, care vieţuiesc în Basarabia, ea ne seacă izvoarele, căci duşmanii, care, „curg 

puhoi‖, omoară tot în calea lor: 

„Şi cum vin cu drum de fier 

Toate cîntecele pier, 

Zboară păsările toate. 

De neagra stăinătate‖.[21.p.1] 
Această „neagră străinîătate‖ ne-a măcinat fiinţa noastră mulţi ani. Ne-a colonizat 

pămînturile, ne-a scos limba din biserici şi din şcoli, n-am putut să participăm toţi basarabenii 

români la Unirea Principatelor de la 1859, n-am simţit independenţa de la 1878, n-am fost întorşi 

la sînul Patriei – mame, într-un cuvînt, am rămas, cum zice M.Eminescu: „Sărac în ţară săracă‖. 

Acestea şi alte nedreptăţi, aduse pe pămîntul nostru de ruşi, îl face pe publicistul combativ 

Eminescu să-şi încheie studiul „Basarabia‖ cu cuvintele: „Ni se scot ochii cu binele ce l-am avut 

din partea ruşilor. Pentru a răspunde şi la această întrebare ne-ar trebui să umplem un volum 

întreg: „Destul numai să pomenim, că alianţa de la Luţc dintre Petru cel Mare şi Dimitrie 

Cantemir ne-a costat domnia naţională şi un veac de înjosire şi mizerie, iar cea mai nouă alianţă 

dintre Rusia şi noi a început a aduna nori grei deasupra noastră‖.[18.p.117] 

Basarabia, mănăstirile, mii de oameni pierduţi în bătălie, zeci de milioane de lei aruncaţi în 

Dunăre şi, în fine, poate existenţa poporului românesc puse în joc, iată binele de care se cere a ne 

bucura şi a fi mulţumitori. M.Eminescu are perfectă dreptate de „binele ruşilor, n-a avut norocul 

să ne scrie volumul întreg, căci după cum spunea G.Ibrăileanu: „În Eminescu natura crease pe cel 

mai mare liric modern, şi că geloasă de propria operă, i-a plăcut să sfărîme de timpuriu minunata 

oglindă, în care s-a răsfrînt atît de încîntător‖.[26.p.95] În M.Eminescu natura mai crease marele 

publicist, marele istoric, care nu s-a desfăşurat în adevărata amploare şi poate deatîta a rămas 

nescris acel volum, care ne-ar fi trebuit azi ca aerul. Doar „cumpăna răbdării‖ e plină ochi şi 

amîndouă ciuturile sunt cu sînge, mai cu seamă astăzi. 

9.„Ţara e în nedormire‖ 

„De cînd imperiile lumii ne tot pasc 

Bucăţi din Ţara mea rîvnind, în valmă, 

De pe atunci româno-moldo-vlahii se nasc 

Cu harta Daciei în palmă”.[27.p.1] 

Cuvintele lui Eminescu „Ţara e în nedormire‖ mă fac să zic, adică e vie. Se sfîrşeşte 

războiul pentru independenţă, veniclipa multaşteptată, veneau de pe frontul sîngeros „Păstorii 

şi plugarii‖ lui Vasile Alecsandri, „toţi dorobanţi, toţi căciulari, români de viţă veche‖, 

„veneau eroii, care au dorit să scape de turci‖, „Sărmana, scumpă ţară‖. 

M.Eminescu  menţionează,  că şi condiţiile de pace ale Rusiei sunt cunoscute. I-ar mai 

departe zice: „Nu mai rămîne îndoială, că Poarta Otomană recunoaşte independenţa României 
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şi ne acordă chiar despăgubiri teritoriale‖. Aceste despăgubiri teritoriale trebuiau să fie şi 

peste Dunăre, în sfînta Basarabie, căci era pămînt, ce despărţea Rusia de Turcia. A lăsat-o 

pradă ruşilor. Ne-au mai lăsat să ne zvîrcolim în agonia ocupaţiei de la 1812 pînă la 1918. 

Pe M.Eminescu ca şi pe V.Alecsandri l-a indignat faptul, cum au fost reîntorşi copiii la 

sînul bietei ţări. Iată ce spune poetul luceafărului: „Nu sunt în toate limbile omeneşti la un loc 

epitete îndestul de tari, pentru a înfiera uşurinţa şi nelegiuirea cu care stîrpiturile, ce stăpînesc 

în această ţară trătează... pe acel ţăran, care muncind, dă valoarea pămîntului: plătind dări, 

plăteşte pe aceşti mizerabili, vărsîndu-şi sîngele onorează această ţară‖.[28.p.380] 

„Se discută mult în Europa, la Berlin, la Paris şi alte locuri, ca Basarabia română să 

treacă sub stăpînire românească. Acum venise momentul să ne întregim pămîntul, să ne unim 

românii de pretutindeni, să ne grămădim în cuibul Patriei-mamă‖. Anul 1878 pentru 

M.Eminescu e un mare zbucium găzetăresc, unde chestiunea Basarabiei arde sub condeiul lui. 

În fiecare articol se distingeau vehemenţa, ura, care pornea de la durerea nedreptăţii. Pe 

gazetarul Eminescu l-a enervat pînă în măduva oaselor felul de a se discuta despre Basarabia. 

În aceste cazuri poetul este direct şi tăios: „Drepturile noastre asupra întregii Basarabii sunt 

prea vechi şi prea întemeiate, pentru a ni se putea vorbi cu umbră de cuvînt de onoarea Rusiei 

angajată prin Tratatul de la Paris‖. Nu-i place lui Eminescu tăcerea celor din Divanul Ţării de 

atunci, deaceea exclamă: „Cerem lămuririle Guvernului!‖ Cînd este vorba de cedarea 

Basarabiei după războiul de independenţă, Eminescu spunea cu fermitate: „Cuvîntul nostru 

este: de bună voie niciodată, cu sila şi mai puţin‖. Cuvîntul răspicat al gazetarului Eminescu 

n-a fost auzit de cîrma ţării. Atunci poetul recurgea la satira politică şi scria: 

 „Şi apoi în sfatul ţării se adun să se admire  

   Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subţire: 

 Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman, 

 Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian! 

 Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi. 

 Se ajung-a fi stăpîni şi pe ţară şi pe noi‖.[10.p.151] 
Invectivele eminesciene sunt ca o ploaie cu plumb, ce cad pe elementele nesănătoase, pe 

stîrpiturile naţiei. Poetul porneşte de la zîmbetul ironic şi ajunge la clocotirea sarcastică. Cu 

cît ne adîncim cu cititul, poetul are tot mai multe întrebări arzătoare. Printre multele dureri ale 

poetului a fost şi durerea de Basarabia, căci altfel nu mai scria studiul.  

Rana aceasta mai sîngerează şi azi. Oare se va lecui cîndva? 

10. Dreptul nostru (postfaţă) 

„Croieşte-ţi drum tot înainte, 

Deşteaptă-te, o neam Român,  

Să fii în veci de veci stăpîn 

Pe drepturile-ţi sfinte”.[30.p.3] 

Studiul „Basarabia‖ se încheie cu un gînd actual şi azi: „Credinţa în trăinicia poporului 

român‖. Mă întreb şi eu de această trăinicie. Pe ce se bazează ea? Eminescu spunea, că 

temelia ei e în conştiinţa românilor. Avem noi conştiinţă? Mai avem azi Mihai Viteji şi 

Ştefani Mari? Ori planurile urzite de dînşii s-au prăbuşit? Mai vindem noi pămînturi şi azi, ca 

şi atunci? Cine sunt acei, care hotărăsc soarta neamului nostru în parlament? Mihai, Ştefani, 

Brîncoveni, Basarabi ori popuşoi, moţpani, senici, crîlovi, solonari, staţi, voronini şi răsuflaţi 

de vreme. Nu sunt ei oare aceeaşi, pe care Marele poet îi instigă la stîlpul ruşinii: ―ce caută 

aceşti oameni care pe Calea Statului voiesc să cîştige averi şi onoruri, pe cînd Statul nu este 

nicăieri altceva decît organizarea cea mai simplă posibilă a nevoilor omeneşti? Ce sunt aceste 

păpuşi, care doresc a trăi fără muncă, fără ştiinţă, fără avere moştenită, cumulînd cîte trei, 

patru însărcinări publice, dintre care n-ar putea să împlinească nici una în deplină conştiinţă?‖ 

Mi-aş pune şi eu trăitor de la finele veacului al XX-lea întrebarea: Ce facem cu trăinicia 

poporului român? Ce facem, domnilor, cînd în Parlament se ridică mîna contra limbii române, 

poporului băştinaş, contra istoriei noastre, contra a tot ce avem mai sfînt în Basarabia? Toţi se 

uită cu ochi de lup la noi, basarabenii, ori cum zice poetul: 
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„Cu ochii răi întotdeauna 

Spre neamul nostru aţi privit  

Şi-n contra noastră-aţi uneltit 

Şi semănat minciuna‖.[31.p.7] 
Nu, nu ştiu cum buneii, părinţii noştri, dar noi contemporanii ne-am tîmpit de minciună, 

ni s-a făcut amar ca pelinul în gură. Nu mai avem nici o speranţă. Şi cînd ne este greu pe 

suflet, iară ne întoarcem la Eminescu, că să ne sfătuim tot cu Măria Sa. Astăzi noi, ca şi 

Luceafărul nostru atunci, îi întrabam pe guvernanţii noştri: 

„Azi cînd fraza lustruită nu ne poate înşela, 

Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa? 

Prea v-aţi arătat arama, sfîşiind această ţară, 

Prea făcură-ţi neamul nostru de ruşune şi ocară, 

Prea v-aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei 

Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi – nişte mişei!‖[10.p.152] 
Dragă cititorule, dacă vei citi cîndva însailările mele să nu mă acuzi. Au fost primele 

încercări. Am dat şi eu la iveală, ce m-a dus capul, dar am avut curajul să scot aurul 

eminescian din adîncurile interzise. Poate n-am izbutit. Însă vă asigur că voi continua a scoate 

la lumina zilei alte frumuseţi din fîntîna sacră a lui M.Eminescu. Mă scuzaţi de abundenţa 

citatelor. Dar să nu-l citezi pe M.Eminescu nu poţi. De-atîta îmi termin cugetările mele despre 

Eminescu şi Basarabia tot cu un citat de-al poetului: 

„Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice preţ; 

Noi nu primim nici un preţ... 

Românul care ar cuteza să atingă acest principiu  

Ar fi un vînzător!‖[18.p.92] 

... Să nu fim vînzători de ţară! 
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POEZIA PENTRU COPII A LUI GRIGORE VIERU 

 

Petru BOTEZATU, 

Catedra de Filologie Română 

 

Grigore  Vieru est, sans aucun doute, les poète des enfants dans la littérature roumaine 

mais, en même temps, il reste un poète assez  remarcable et pour la littérature universalle. 

Son activite en qualité d’auteur de des manuels et d’abécédaires, occupe une place à 

part dans l’oeuvre du poète. Dans  ses  poèsies dediés aux enfants il reflète les sentiment 

spirituels de sa propre enfance, parce qu’il dit toujours que:”les hommes restent des enfnts 

tout au long de leurs vie”. 

 C’est dommage que cette periode de la vie du poète n’a pas été assez  heureux à cause 

de la faime t de la guerre, mai sil a crées toujours des vers limpide set fluents qui coulent 

comme l’eau. 

 Les poèsies de poète sont considéres comme un école des enfants où ils peuvent 

apprendre beaucoup de choses en ce  qui concerne la vie. 

Grigore Vieru a été un trésor et espoir de notre peuple. Il était sincèr comme la larme 

d’un enfant. 

 

Fiind întotdeauna un copil în adâncul fiinţei sale[1, p. 274], Grigore Vieru este, fără 

îndoială, cel mai mare poet pentru copii din literatura română şi unul dintre cei mai mari din 

literatura lumii. Mărturii întru susţinerea acestei afirmaţii constituie tirajele de ordinul zecilor 

de mii ale cărţilor de versuri pentru copii, dintre care Albinuţa – abecedar pentru preşcolari – a 

ajuns la cifra de o sută de mii de exemplare, dar şi conferirea, în 1988, a celei mai înalte 

distincţii din domeniul literaturii pentru copii – Premiul Andersen. 

La fel ca şi întreaga creaţie poetică viereană, poezia sa pentru cei mici îşi are ca punct de 

geneză acea sfâşietoare singurătate pe care a fost nevoit s-o îndure poetul în copilărie. De fapt, 

deşi se spune că cea mai frumoasă vârstă este copilăria (chiar şi în pofida tuturor intemperiilor 

care ar putea caracteriza-o), această perioadă din viaţa lui Grigore Vieru, ca şi a milioanelor de 

semeni de-ai săi, nu a fost una tocmai fericită: a avut imprimată pe ea – ca urma unui fier înroşit 

pe pielea fragedă a unui copil – foametea şi războiul, fenomene care, vom vedea, ies din timpul 

real şi-l însoţesc pe cel care le-a gustat amărăciunea întreaga sa viaţă. În acest sens, Grigore Vieru 

spunea:  Copilăria mea a fost pârjolită, săraca de ea, de focul războiul şi a fost umilită de 

urmările sale. Jocul meu principal era culesul spicelor pe mirişte în urma recoltării, unde găseam 

mai mult gloanţe ruginite, pentru că nici şobolanii nu stăteau degeaba. O muncă, în fond, 

zădarnică şi un joc destul de trist. Mă legănam pe picioare bolnăvicios, topit de slabă nutriţie. 

Miriştea sub tălpile mele goale era un fel de acupunctură moldovenească, nu mai puţin veche ca 

cea chineză, dar întrecând-o ca efect curativ [1, p.275].  

Probabil că incomensurabila durere a mereu copilului Vieru, dar şi grija ca aceasta să nu 

mai fie trăită, sub nicio formă, de către copiii care, având avantajul de a se naşte mai târziu, nu au 

cunoscut drama foametei şi a războiului, îl determină pe artist să se apropie de copii prin 

intermediul poeziei, să le arate frumuseţea lumii, a plaiului natal, dulceaţa păcii care trebuie 

gustată cu plenitudinea sentimentului că e cel mai mare dar pe care oamenii pot să şi-l fac lor 

înşişi. Fără pace, ţine Grigore Vieru să-i atenţioneze pe micii cititori care vor fi conducătorii lumii 

de mâine, nu este posibil niciunul din elementele indispensabile unei vieţi fericite pe care o 

descrie în Mulţumim pentru pace: nici pâinea albă, care, evident, e în poezia lui Grigore Vieru 

mai mult decât un simplu aliment, nici voioşia zburdalnică a copilăriei, nici cântecul duios al 

fluierului făcut de tata (şi poate că nici tata, aşa cum a fost în cazul poetului) şi nici chiar pomii 

plini de floare sau cerul luminos. De aceea, în acest Pentru pace, pentru pace / Mulţumim frumos 

se poate citi îndemnul: Să preţuiţi pacea şi să mulţumiţi întotdeauna pentru ea: 
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Mama pâine albă coace, 

Noi zburdăm voios, 

Pentru pace, pentru pace 

Mulţumim frumos. 

 

Tata fluiere ne face, 

Noi cântăm duios. 

Pentru pace, pentru pace 

Mulţumim frumos. 

 

Înfloresc în jur copacii, 

Ceru-i luminos. 

Pentru pace, pentru pace 

Mulţumim frumos. 

(Mulţumim pentru pace) 

 

Or, setea de pace este, la poporul nostru şi, probabil, la alte neamuri ale lumii, mult mai 

veche decât cea mai mare conflagraţie a umanităţii. În folclorul pentru copii, atestăm această 

sete de pace în formula de leagăn Dormi în pace pe care Grigore Vieru o consideră Un imn, 

un măreţ şi fundamental imn închinat păcii. Cel, poate, mai vechi cântec de pace de pe aceste 

locuri unde ne-am întemeiat [2, p. 89]. Copilul care a avut cântec de leagăn şi de trezire 

ţăcănitul maşinii de cusut (…Iar noaptea mama / lucra croitoreasă. /Cosea cămăşi de pânză / 

din cânepă scorţoasă. / Şi cântecul maşinii / sunând fără oprire / fu cântul meu de leagăn / şi 

cântec de trezire. – Cântec cu acul) a oferit, peste ani, cele mai frumoase cântece de leagăn 

copiilor acestui meleag.  

Această apropiere (despre care am menţionat anterior) a poetului de micii săi cititori 

este una reuşită deoarece aici, în spaţiul imaculat al poeziei pentru copii, poetul se regăseşte 

pe sine, ea constituie pentru acesta ploaia curată care îl spală de colbul zilei, îl înseninează şi 

îl întăreşte pentru plug, spre deosebire de poezia pentru maturi, care reprezintă în cazul lui 

Vieru aratul pe arşiţă într-un pământ uscat [2, p. 266]. Mai reuşeşte această apropiere şi 

pentru că, aşa cum spune Mihai Cimpoi, poetul dispune de toate calităţile necesare în acest 

sens: bunătate, tact, inteligenţă, fantezie vie, dragoste faţă de toată fiinţa fragedă [3, p. 8]. 

Poeziile pentru copii ale lui Grigore Vieru au un vădit caracter educativ. Majoritatea lor 

dezvăluie capacităţile de pedagog înnăscut ale artistului. Prin catrenele sale pe care copiii le 

pot memoriza cu uşurinţă datorită ludicului şi muzicalităţii din ele, Vieru altoieşte în 

conştiinţa micilor cititori valori general-umane, respectul faţă de părinţi, dragostea pentru 

patrie şi pentru limba maternă. Important e că reuşeşte să facă acest lucru fără a fi plictisitor 

deloc, ba chiar mai jucăuş şi mai vesel decât, poate, toţi educatorii şi învăţătorii cu toată 

metodica şi metodologia pe care aceştia au învăţat-o pe băncile şcolilor. Grigore Vieru, 

posedând o artă deosebită a laconicului, a concisului încărcat de semnificaţii profunde, îi 

spune micului şi fidelului său cititor: 

Mama ne mângâie, 

Soarele luceşte,  

Soarele e unul,  

Mama una este.  

(Mama) 

şi aceste patru versuri, care constituie o metaforă revelatorie ce plasează mama, ca 

simbol al genezei, în centrul existenţei umane, aşa cum soarele este centrul universului şi 

dătător de viaţă, vor înrădăcina în conştiinţa micuţilor această imagine a mamei-soare, 

imagine ce se va păstra, peste ani, în dimensiunile subconştientului personalităţii care îşi va 

aduce aminte, probabil, numai poezioara, fără a mai şti cine este părintele ei, aşa cum mulţi 

dintre cei care ieri erau copii azi nu ştiu cine este autorul versurilor Pentru pace, pentru pace / 
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Mulţumim frumos (Mulţumim pentru pace) sau - Pui golaşi, cum staţi în cuib voi / Fără 

plăpumioare / - Ne-nvelim cu ale mamei calde aripioare. / - Dar  când mama nu-i acasă / Şi 

ploiţa cerne? / - Ne-nvelim atunci cu frunza / Ramurii materne. / - Dacă n-o să vină mama / 

Şi-o să cadă frunza? / - Cum nu o să vină mama, / Cum să cadă frunza?! (Puişorii). Acest 

lucru se întâmplă pentru că Grigore Vieru a devenit un poet popular şi chiar dacă poezia lui 

pentru copii nu ar mai fi (să nu dea Domnul!) editată, dacă ar dispărea cărţile care o conţin, ea 

va continua să fie învăţată şi recitată de către micuţi, la fel cum copiii basarabeni ştiau, în anii 

de după război, La oglindă şi Pe lângă boi de George Coşbuc deşi nu văzuseră niciodată o 

carte de poezii ale acestui mare poet. Versurile lui Grigore Vieru, afirmă Adrian Păunescu, 

odată ce le-ai auzit sau citit, te trezeşti într-o zi că le ştii pe de rost, în simplitatea lor măreaţă 

şi întreagă dăltuită de vremi şi vânturi ca piatra râului şi obrazul ţărmului parcă ieşită din 

adâncuri anonime la vedere precum scoica întru a-şi dărui perla şi încovoiată coroana 

pentru a-şi desprinde fructul auriu în poala copilului [4, p. 567]. 

O altă poezie în care mama devine un simbol cosmogonic şi în care fiecare element al 

universului – atât al spaţiului teluric, cât şi al celui celest – trebuie să-şi amintească de mamă 

mai ales în clipa sa de manifestare plenară (iarba când înverzeşte, floarea când înfloreşte şi 

steaua când se iveşte) este Tu, iarbă, tot ai mamă?:  

Tu, iarbă, tot ai mamă?  

De ai – de bună seamă: 

Atunci când înverzeşti, 

De ea îţi aminteşti.  

 

Tu, floare, tot ai mamă?  

De ai – de bună seamă: 

Atunci când înfloreşti,  

De ea îţi aminteşti. 

 

Tu, steauă, tot ai mamă? 

De ai – de bună seamă: 

Atunci când te iveşti,  

De ea îţi aminteşti.  

Poetul reuşeşte, prin intermediul jocului, al metaforei şi al personificării să „traducă‖ o 

complexă filozofie a vieţii şi a cunoaşterii realităţii înconjurătoare pe înţelesul copiilor, 

urmând, aşa cum afirmă criticul Mihai Cimpoi, filozofia lor elementară, care însă nu este mai 

puţin serioasă decât a maturilor
 
[2, p. 10]. În acest sens, se poate afirma că poezia lui Grigore 

Vieru constituie, pentru multe generaţii, alături de cei şapte ani de-acasă, întâia şi cea mai 

durabilă şcoală a adevăratelor valori, a omeniei şi a bunului-simţ. 

Frumuseţea plaiului natal este evocată, fără descrieri împovărătoare, în Satele Moldovei: 

Pe vale, pe culme, 

Stau satele mele, 

Aproape de codru,  

Aproape de stele. 

Apropierea de codru şi de stele a satelor de pe văi şi culmi dau senzaţia unui spaţiu 

mirific, originar, în care tehnicizarea nu a reuşit să distrugă acea indisolubilă comuniune a 

omului cu natura. E, cu siguranţă, spaţiul despre care Lucian Blaga a exclamat: Eu ştiu că 

veşnicia s-a născut la sat. E spaţiul pe care, când vor mai creşte, îl vor regăsi şi îl vor privi 

dintr-o altă optică şi cu o altă capacitate de înţelegere în Mioriţa sau în Fiind băiat… sau în 

Sara pe deal ori Mai am un singur dor. 

Cine oare nu-şi aduce aminte poezia Satul meu din Abecedarul copilăriei – 

Satul nostru-i mare tare, 

Satul nostru capăt n-are. 

Până la bunicul Petru  
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Este cam vreun kilometru 

Până la unchiul Andrei 

Kilometri sunt vreo trei. 

Nu-i cunosc pe cei din vale,  

Da-i salut pe toţi în cale –  

(Satul meu) 

în care, ca într-o povestioară, micul personaj îşi împărtăşeşte descoperirile. Pentru acesta, 

satul constituie întregul univers, este un fel de Alfa şi Omega al spaţiului, iar naratorul se 

configurează în viziunea micilor lectori ai primei cărţi de citire ca un fel de personaj-model, care, 

deşi nu-i cunoaşte pe cei din vale, le dă bineţe tuturor – dovadă de educaţie şi creştere aleasă. 

Instructiv este şi jocul din poezia Curcubeul pe care cenzura a interzis-o întrezărind în 

ea culorile Tricolorului românesc. Cei trei tovarăşi de joacă – creţul, cârnul şi pistruiatul – au 

dat curcubeul jos şi l-au împărţit între ei, luându-şi fiecare câte o culoare: primul – galbenul 

de soare, al doilea – albastrul de cicoare, iar al treilea roşul şi-a ales. Întrebarea întrebătoare, 

mărul discordiei e, în cazul celor trei „ băieţi nătăfleţi‖, al cui curcubeu e cel mai frumos, 

când, de fapt, niciunul din ei nu este posesorul curcubeului, ci doar al unei singure culori. De 

aceea, răspunsul pe care îl dau părinţii când sunt întrebaţi care e curcubeu e mai frumos este 

expresia unei nedumeriri: Zice cârnul: Uite, mamă, / Curcubeul meu din mână / Nu-i aşa că-i 

fără seamăn?! / Poate, cârnul meu, dar eu / Nu văd nici un curcubeu. / Creţul mi se lăuda: / 

Tată, curcubeu aşa / Zi, mai are cineva?! / Tata zice: Ştiu şi eu? / Nu văd nici un curcubeu. / 

Dar şi cel’lalt cu pistrui: / Curcubeu / Ca al meu / Altu-n lume, mâcă, nu-i! / Iar bunica: Ştiu 

şi eu? / Unde? Care curcubeu? 

Morala pe care micuţii o pot desprinde din această poezie este următoarea: Frumosul 

poate exista numai în unitate, nu însă şi atunci când dezmembrezi unitatea lui [5, p. 70]: 

Trece-un ceas ori nici atât, / Singuri li s-a cam urât.  / Şi acum se-adună iarăşi / Să se joace 

buni tovarăşi / Şi cu-albastrul de cicoare  / Şi cu galbenul de soare / Şi cu roşul ca de foc... / 

De! Ca fraţii! La un loc! / Zice omul bucuros: Măi, ce curcubeu frumos! 

Cu siguranţă, raţionamentul enunţat mai sus, desprins din versurile citate, îl poate avea 

ca destinatar, şi astăzi încă sau îndeosebi astăzi, nu numai pe cititorul-copil, ci şi pe cei care 

ţin în mână frâiele destinului românesc. Aceasta, însă, este o altă temă…  

Din poezia lui Vieru copiii află că, aşa cum spune un vechi dicton, trebuie să-ţi iubeşti 

patria nu pentru că e frumoasă, ci pentru că e a ta. Ca şi în Patria lui Ştefan Baciu, în care 

cuvântul din titlul înseamnă orice îţi aduce aminte de baştină, în Puiul orb a poetului 

basarabean aflăm, împreună cu puiul care nu a văzut niciodată mestecenii albi pe care cântă, 

că patria e în suflet şi că o poţi găsi fără să o vezi, e necesar, pentru aceasta, ca să-ţi vibreze 

coardele sufletului atât de intens, încât ochii să-ţi devină izvoare de lacrimi: 

– Dar primăvara, mamă, 

Când voi zbura-ndărăt, 

Voi nimeri pădurea, 

Doar eu de fel nu văd?! 

– Acolo unde lacrimi 

Simţi-vei că-ţi vor da, 

Acolo, măi copile, 

Va sta pădurea ta. 

(Puiul orb) 

Maestru neîntrecut al metaforei încărcate de semnificaţii profunde, Grigore Vieru îi 

transmite micului cititor ideea de superlativ absolut al frumuseţii limbii materne, creând, în 

Frumoasă-i limba noastră, o imagine de-a dreptul extraordinară: până şi pasărea măiastră, în 

clipele sale de reculegere, îşi pleacă urechea pentru a asculta, cu drag şi cu mirare, limba noastră:  

Pe ramul verde tace / O pasăre măiastră / Cu drag şi cu mirare / Ascultă limba 

noastră. 
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Şi, conchide poetul, sigur de frumuseţea neţărmurită a limbii noastre, dacă această 

pasăre (şi nu e vorba de o pasăre obişnuită, ci de cea măiastră care în basme este înzestrată cu 

puteri supranaturale) ar spune şi cuvinte, ea le-ar lua din limba română, adică din cea mai 

frumoasă dintre limbi: 

De-ar spune şi cuvinte 

Când cântă la fereastră, 

Ea le-ar lua, ştiu bine, 

Din limba sfântă-a noastră. 

(Frumoasă-i limba noastră) 

Prin metaforele revelatorii pe care le creează, Grigore Vieru îi explică prietenului său cititor 

o serie de realităţi, fenomene ale naturii, norme de conduită etc. De exemplu, ţurţurul se topeşte în 

amiază pentru că nu este altceva decât o bomboană a soarelui din care acesta se înfruptă cu 

plăcere când răsare în zilele friguroase ale iernii (Sub streaşina saraiului / Stă bomboana soarelui 

/ Stă-n amiază şi străluce… / – Dulce-i soare?/  – Tare dulce! – Ţurţurul), soarele primăverii este 

comparat cu un ou de ciocârlie (Cald e soarele-n câmpie / Ca un ou de ciocârlie. – Primăvara) sau 

cu o pâine mare-mare, ce răsare pentru toţii copiii lumii (Peste codrul meu străbun / Iese soarele 

cel bun, / Iese rumen peste mare / Peste văi şi munţi cu brume / Ca o pâine mare-mare / Pentru 

toţi copiii lumii. – Bună dimineaţa), zmeul copiilor este o scrisoare trimisă soarelui (Am un zmeu, 

am un zmeu / Ce sus zboară zmeul meu! / Bucuros e mândrul soare: / „Am primit şi eu 

scrisoare!” – Zmeul), iar razele sunt nişte „linii telefonice‖ prin intermediul cărora păsărelele 

vorbesc cu soarele: (S-a trezit şi rămurica. / S-au trezit frunzarele / Printr-o rază păsărica / A 

vorbit cu soarele. – Telefonul păsăruicii). Iar micii cititori vor accepta întotdeauna „explicaţiile‖ 

din poeziile lui Grigore Vieru, deoarece, susţine Mihai Cimpoi, poetul are în persoana copilului 

nu un învăţăcel, căruia trebuie să-i dea sfaturi, ci un convorbitor egal, pe care, ţinând un ou găsit 

pe prag, nou ca roua şi cald „ca gura mamei mele”,  îl poate întreba ca pe un om care l-a citit cel 

puţin pe Kant: „Luri-la, lumină lină / Ia ghiciţi ce am în mână: / E rotund, alb ca o floare, / Nu e 

mare, capăt n-are!”[6, pag 8]. 

Poezia pentru copii a lui Grigore Vieru se identifică cu bucuriile şi „nefericirile‖ 

copilăriei înseşi, este, cu certitudine, mai mult decât o carte, ea capătă proporţiile unei mari 

şcoli, ale unui templu în care copiii sunt iniţiaţi în tainele cunoaşterii vieţii şi ale receptării 

frumosului artistic.  
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LES FORMES EN – ANT: POSITIONS ET PROPOSITIONS 

 

Ecaterina  MORARU, 

Catedra de Filologie Franceză 
 

Termenul însăşi de „ participiu” ( care depăşeşte cadrul formelor în – ant ) reprezintă dificultatea 

simţită mereu pentru gramaticieni  de a-l defini şi a-l situa în ansamblul părţilor de vorbire. 

Cuplajul cu gerunziul, asociaţia nu mai puţin obscură cu adjectivul verbal, contribuie la 

cercetarea dificultăţilor de marcare a limitelor între trăsăturile de funcţionare, poziţiile şi 

specificul  formelor în –ant. 

În acest articol se pune accentul, prin imtermediul exemplificărilor, asupra formelor în –

ant. Proiectul acestui articol este de „a îmbrăţişa” ansamblul de forme în –ant; se presupune 

între ele un principiu unificator; realitatea sa formală serveşte la formarea  termenilor, 

aparţinând claselor sau părţilor  de vorbire diferite, dotate cu funcţii sintactice proprii. 

Parcurgerea va comporta două orientări: la început forme şi funcţii, apoi funcţii şi 

forme. Pentru a le recunoaşte şi a le deosebi se va accentua conform fragmentării 

tradiţionale principiile raporturilor acestor forme. Se va studia, deci succesiv: 

● Două forme verbale 

- participiul prezent; 

- gerunziul. 

●Forma pur adjectivală: adjectivul verbal.  

●Forma substantivală: substantivul în –ant. 

●Forma gramaticală: 

- prepoziţia; 

- adverbul; 

- conjuncţia de subordonare. 

A doua parcurgere ne va conduce la evidenţierea funcţiilor următoare: 

- epitet; 

- apoziţie; 

- atribut; 

- predicat; 

- ansamblu de funcţii substantivale. 

În aşa fel, acest material va putea scoate în relief mai explicit proprietăţile comune şi 

specificul formelor în –ant. 

 

1. Introduction 

Le terme même de « participe » (qui déborde le cadre des formes en -ant ) dit bien la 

difficulté éprouvée de tous temps par les grammairiens à définir et à situer dans l‘ensemble 

des parties de discours cet objet étrange, lié d‘un côté au domaine nominal, comme adjectif, 

pour un autre au verbe, dont il constitue un élément de la conjugaison.  

Le couplage trouble avec le « gérondif », l‘association non moins obscure avec l‘ « adjectif 

verbal » contribuent à corser une question qui pourrait bien être exemplaire des difficultés de 

marquer des limites entre des entités morphosyntaxiques formellement apparentées et dont les 

traits de fonctionnement ne ressortent pas toujours avec une claire originalité. Si l‘on ajoute que la 

distinction, nécessaire mais à effet quelque peu déformant, d‘un « participe présent » et d‘un 

« participe passé », amène à étirer l‘écart entre le premier et ses proches morphologiques en -ant  , 

on conclura que tous les éléments sont réunis pour pousser, soit à éluder une question décidément 

bien difficile, soit-ce qui revient à peu près au même- à la simplifier, soit encore, et ce sera la 

justification de cet article, à tenter de reprendre le problème à la base, sans succomber au mirage 

de la table rase, dont le caractère n‘a d‘égal que la négativité. 

Ayant déjà ailleurs exposé en détail la chronologie des débats auxquels ont donné lieu, 

dans la tradition grammaticale, les formes en -ant, on se bornera ici à en rappeler les points 
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forts, en marquant bien que, constamment, c‘est de rien de moins que de toute l‘architecture 

des parties du discours qu‘il est question, à partir de ce point stratégique, ou névralgique. 

Le projet de cet article est d‘embrasser l‘ensemble des formes en -ant , on suppose entre 

elles un principe unificateur ; sa réalité formelle ne fait pas de doute : l‘élément  -ant sert à 

former des termes appartenant à des classes (on postulera, sans hardiesse excessive, la validité 

de cette notion) ou à des parties de classes différentes (autre postulat peu aventureux) dotées 

de fonctions syntaxiques propres. 

Que cet  élément soit un véritable morphème, c‘est-à-dire une unité de sens, largement 

conçue, est vraisemblable, mais il faudra attendre pour établir ce point, en évitant à la fois la 

simplification un peu niveleuse et la différenciation trop rapide. 

2. Analyses : premier parcours  

La démarche comportera deux orientations : d‘abord des formes aux fonctions, puis, plus 

rapidement, des fonctions aux formes. Pour reconnaître celles-ci, on s‘appuiera sur les divisions 

traditionnelles, (qui, on l‘a vu, font l‘objet d‘un très large consensus à l‘époque moderne) au 

moins au premier niveau d‘analyse, les dissensions n‘apparaissant, rapidement, que pour définir 

les principes commandant les rapports entre les emplois. On étudiera donc successivement : 

Les deux formes verbales (en partie) : 

- le participe présent; 

- le gérondif. 

La forme purement adjectivale : 

-l‘adjectif verbal; 

La forme substantivale : 

-le substantif en –ant. 

Les formes « grammaticalisées » : 

-préposition; 

-adverbe; 

-conjonction de subordination (locution, en fait). 

Le deuxième parcours nous conduira à envisager les fonctions suivantes : 

Epithète. 

Apposition (ou épithète détachée). 

Attribut : du sujet et de l‘objet ; nucléaire et périphérique. 

Circonstant. 

Prédicat. 

En bloc, l‘ensemble des fonctions substantivales qui n‘auront pas été enregistrées 

auparavant (sujet, objet…) 

Les fonctions de relation, propres aux mots grammaticalisés. 

On poursuivra en s‘attachant de plus près aux valeurs partagées par formes ou par 

quelques-unes, ou spécifiques. Appuyé sur une description plus complète et mieux 

argumentées que celles proposées ailleurs, on pourra envisager d‘expliquer de façon plus 

convaincante propriétés communes et spécificités. 

2.1. Le participe 

Il se caractérise par son invariabilité, acquise depuis le XVII –ième siècle. Que la variabilité 

s‘installe, et on obtient l‘adjectif dit « verbal » du fait de son rapport de dérivation avec le verbe. 

Le participe en –ant , simple ou composé, a vocation à compléter un terme nominal ou 

pronominal, comme épithète jointe, c‘est-à-dire comme composant du syntagme : 

Les rues débouchant sur la place étaient envahies par la foule 

… ou détachée (en apposition), comme prolongement du syntagme : 

Jacques, débouchant sur la place, fut frappé par la beauté du palais ducal 

Cette deuxième situation est la seule possible avec certains pronoms : 

- personnels clitiques (avec antéposition forcée) : 

Débouchant sur la place, il fut frappé par la beauté du palais ducal  

- démonstratifs : 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

42 

 Débouchant…, celui-ci… 

alors qu‘un pronom incomplet requiert la jonction : 

Des deux tables, je préfère celle comportant des rallonges.  

Peu différent, en dépit des apparences, est le cas correspondant à la transformation d‘un 

attribut de l‘objet, où la forme en –ant est séparée du verbe par le participe passé, qui pourrait 

bien être le véritable attribut : Il a été surpris dérobant des livres   

Le participe peut, dans tous les cas, être analysé comme un attribut périphérique ou une 

apposition, selon que le rapport au verbe est repérable ou non. 

Le statut syntaxique du participe en –ant est donc celui d‘une forme qui fonctionne : 

comme composant (en tant que complément, épithétique ou apposé) d‘un syntagme 

nominal ou pronominal ; 

comme composant d‘un syntagme verbal, dans le type particulier à attribut de l‘objet, 

où, en fait, la forme est aussi composant d‘un syntagme nominal ou pronominal inclus dans le 

syntagme verbal; 

comme constructeur d‘un syntagme verbal : 

autonome (quasi propositionnel) ; 

dépendent.  

2.2 Le gérondif 

Invariable lui aussi, de façon permanente à travers l‘histoire – les causes en sont 

étymologiques : le gérondif latin est invariable en nombre, et structurelles : il y a de l‘adverbe 

dans le gérondif , comme de l‘adjectif dans le participe. 

La correspondance forme simple-forme composée n‘est pas, de loin, aussi régulière que 

pour le participe : les formes de passif (« en étant vu ») ne sont pas de grand usage, celles 

d‘accompli sont rares (« en ayant vu »). Il est probable que l‘association du gérondif à la 

valeur sécante est plus forte qu‘au participe : le rôle de « en » est d‘apporter une « surcharge » 

aspectuelle, qui rend malaisée l‘expression aussi bien de l‘accompli que celle d‘un passif 

exposé à devenir résultatif.  La surcharge est accrue lorsque l‘adverbe « tout » vient 

déterminer la suite. 

Si on se limite, pour le moment au moins, aux emplois prépositionnels, on notera que le 

monde d‘incidence est nécessairement différent de celui du participe : pas de caractérisation, 

occasionnelle ou permanente, ici, incluse dans un procès, mais une situation, au sens le plus 

large, manifestant le temps, la manière, le moyen, la cause …, rapportées naturellement à un 

procès, donc à un verbe :  

Il s’est perdu en ramassant des champignons   

…mais aussi, dans le même mouvance sémantique, à : 

-un adjectif : Très enthousiaste en arrivant, il ne tarda pas à déchanter 

-un substantif : Caporal en s’engageant, il devient vite sergent 

-ou un participe, passé : Réconforté en apprenant la bonne nouvelle, il put se remettre 

au travail tranquillement 

-ou présent : Reconnaissant en sortant son erreur, il rebroussa chemin pour tenter de la 

corriger 

-un adverbe  ou une locution adverbiale : 

Aussitôt en partant, je pris conscience de mon erreur 

A droite en sortant, on trouvait un escalier 

Tout naturellement, le gérondif fonctionnera comme authentique complément de phrase 

(marque d‘énonciation) , si l‘on veut bien recevoir ce type d‘énoncé (forgé) : 

En parlant franchement, voilà ce que je pense. 

On pourra établir  le statut syntaxique  du gérondif de la façon suivante, il fonctionne : 

comme composant, à titre de circonstant, d‘un syntagme verbal, restreint ou étendu ; 

comme composant d‘un syntagme nominal ou adjectival, lorsque celui-ci est détaché du 

noyau propositionnel (sujet + verbe) ; 

comme constructeur d‘un syntagme verbal 
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dépendant 

 « quasi- phrastique » (comme centre prédicatif). 

La situation correspondant au b. du participe (supra) n‘est pas réalisée : il n‘y a pas de 

construction « absolue » au gérondif. 

La situation 3. est compatible avec 1. comme avec 2. 

2.3. L’adjectif verbal 

Toutes les fonctions de l‘adjectif lui sont évidemment ouvertes , avec les 

déterminations, adverbiales et autres, requises, comme composant : 

-du syntagme nominal 

Les affaires restantes seront classées plus tard. 

-du syntagme pronominal, en détachement : Surprenante, elle (la proposition) fut cependant 

retenue ou avec la préposition « de » : Voilà quelque chose de surprenanat. 

-du syntagme verbal, comme attribut : 

   du sujet : Voilà qui est bien surprenant 

   de l‘objet : Je le trouve surprenant 

Aucune difficulté à produire des constructions : 

-en focalisation : C’est brillante que je l’aime 

-en dislocation : Brillante, elle l’est plus souvent qu’à son tour 

-en centre prédicatif : Brillante, cette fille ! 

La construction « absolue » n‘est possible qu‘avec certaines formes, le moins 

nombreuses (comme pour tout adjectif), celles qui ne marquent pas un état durable : Juliette 

consentante, l’affaire s’engagea. 

Ces facultés, qui font de l‘adjectif (pseudo-) verbal un pur et simple adjectif, empêchent 

de voir en lui une simple extension du participe. 

On n‘a tenu compte ni du mode de détermination (utilisation des adverbes d‘adjectif     

« très » et « si » ; place libre des autres adverbes : « aussitôt, enfin, maintenant, beaucoup », 

etc.) ; ni des propriétés morphologiques : 

-  variation en genre et en nombre : si l‘accord n‘est pas un simple phénomène 

mécanique. 

-  changement de la consonne finale du radical : « convainc-ant » face à « convainqu-

ant », ou « navig-ant » à côté de « navigu-ant ». 

- présence d‘une variante désinentielle en –ent avec certains éléments du groupe : « 

adhérent, coïncident, confluent, convergent, détergent, excellent, influent, négligent, 

précédent, résident, somnolent » (rappelés, avec quelques autres, par Wilmet 1997, p. 293) 

2.4. Le substantif en – ant 

Dans une syntaxe et une morphologie qui sont, sans restriction, celles de tout nom, il 

apparaît sous les variantes qui suivent : 

 •  substantif dans une suite où, au plus près de l‘adjectif, il fonctionne, déterminé par 

l‘article, en reprise d‘un nom : 

- en proximité immédiate, dans les désignatifs historiques :  Henri le conquérant (comme « 

Charles le chauve ») , ou parodiques : Jacques l’entreprenant. 

C‘est en fait une extension d‘emploi de l‘adjectif verbal, sur le modèle de l‘ensemble des 

adjectifs. 

- à distance : le mécanisme est le même ; seule diffère la construction, qui comporte 

d‘ailleurs deux variantes, postposée : De ces deux photos, je préfère la brillante, antéposée, 

moins naturelle : La brillante est la plus jolie de ces deux photos – sauf dans le tour 

superlatif : La plus brillante de ces planètes est Mars. 

• substantif « autonomisé » ; le référent est animé :le surveillant est féroce, ou inanimé – il 

peut être alors concret : Prends un calmant. Le sentiment de l‘origine verbale peut être obscurci : 

Ce restaurant est très chic. Ou abstrait ( soit : continu ) : Elle a du brillant. Quel  clinquant ! 

La relation avec un adjectif verbal correspondant n‘est pas systématique : « restaurant » 

n‘existe pas  comme adjectif, et  « étudiant » n‘est pas fréquent dans cet emploi. On peut faire 
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l‘hypothèse – provisoire – d‘une dérivation « courte » à partir du participe, sans « passage » 

par l‘adjectif verbal. C‘est ce mécanisme qui paraît s‘imposer dans le moderne Bernard 

Thibault contre « le moins- disant social » (Midi Libre, 22 janvier 2002, p.8) où « social » est 

adjectif, et dans le plus anciens « les ayants droit », « les ayants cause », « un faisant fonction 

» ( où le complément d‘objet direct originel est effacé par la composition). 

2.5. Les formes grammaticalisées 

Ce parcours s‘achèvera par les dérivés et les composés constitués à partir d‘une forme en – 

ant : 

-prépositions : « durant, pendant, moyennant, concernant, touchant » et même « s‘agissant 

de » ( locution ) ; le figé « nonobstant » (aussi adverbe) ; 

-conjonctions de subordination – parfois extension des précédentes :  

« pendant que, moyennant que, nonobstant que » ; 

-adverbes : « cependant ». 

-circonstants figés : « chemin faisant », « soi- disant» (quand il n‘est plus adjectif). 

Les trois premiers types sont obtenus à partir de constructions « absolues» comportant 

des verbes porteurs de valeurs temporelles ou logiques : le centre verbal y a abandonné son 

rôle de prédicat verbal pour devenir introducteur de syntagme ou de proposition. Rarement, le 

tour peut être en partie réactivé, par passage en fin de groupe de la forme en –ant : Tout ce 

temps durant, ou lorsque la forme est en charnière de groupe : Ses observations 

touchant /concernant cette affaire. 

Le dernier type (qui compe aussi « argent comptant », « clairement parlant », « donnant 

donnant ») doit relever de gérondifs sans préposition avec objet antéposé. 

 3.  Analyses : deuxième parcours. Propositions 

Le parcours inverse, des fonctions aux formes, permet  de synthétiser certains traits et 

d‘en mettre en évidence d‘autres. 

L‘ensemble des fonctions essentielles, celles qui se déterminent à partir du verbe,est 

possible pour le substantif en –ant. Parmi elles, celle d‘attribut, est ouverte sans restriction à 

l‘adjectif verbal. Le participe ne l‘exerce que dans des conditions très particulières ( et un peu 

« douteuses »), à distance du verbe, ou en relation avec un objet. 

Comme complément circonstanciel ( de verbe, ou de phrase), on trouve, de façon claire, 

le gérondif, prépositionnel, détaché ou non, et, quelles que soient les limites qu‘on lui 

accorde, si l‘on reconnaît son existence, non prépositionnel. Avec les mêmes valeurs 

circonstancielles, il détermine des éléments non verbaux. 

En apposition, participe et adjectif verbal sont tous deux possibles.  

Les constructions      « absolues » peuvent comporter des participes plus facilement que des 

adjectifs verbaux – mais non des gérondifs, que la préposition oriente vers un contexte-support. 

Les emplois «prédicatifs» (ou phrastiques) sont possibles pour le gérondif comme pour 

l‘adjectif verbal, fermés au participe, dans la variante forte, celle où la phrase est un tout, en 

détachement :  

     * Manquant  de netteté, ton exposé (vs Dépourvu de netteté, ton exposé)... 

comme en jonction :  

Le président fêtant son élection 

possible seulement si le participe est épithète – alors que les deux constructions sont 

possibles pour le participe passé : 

Le président élu (= est élu) avec 51 % des voix / Le président élu (= qui est élu) en   

partance pour l’Afrique 

... moins nettement dans la variante faible, où la structure est du type question-réponse ( 

une phrase, ou deux ?) : 

Comment était son exposé ? – Manquant de netteté. 

Que  le participe comme le gérondif soient à la fois non chronologiques et non 

personnels ne fait aucun doute ; on ajoutera seulement que ces propriétés s‘harmonisent avec 
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le fonctionnement adjectival et adverbial de ces deux modes : l‘adjectif et l‘adverbe, comme 

classes, ont ce même statut. 

Comme conclusion, on notera que trois évolutions parallèles, mais non sans rapport 

entre elles, caractérisent l‘ensemble des formes en –ant : 

- en morphologie, la systématisation de l‘invariabilité sanctionne la force de la 

distinction verbal-non-verbal ; 

- sur un terrain partagé entre la morphologie et la syntaxe, les progrès de la préposition 

(«en », seule sélectionnée après d‘autres tentatives) isolent nettement le domaine du participe 

de celui du gérondif ; 

- en syntaxe, la tendance de la forme en –ant ( surtout non prépositionnelle) à s‘éloigner du 

voisinage du verbe manifeste de mieux en mieux ce que l‘on a appelé plus haut sa plasticité ou sa 

disponibilité aspectuelle et temporelle, sans préjudice d‘autres facteurs, plus textuels. 

Quant à l‘histoire immédiate, elle nous présente un ensemble dont un des composants, 

le participe, a presque quitté la langue parlée, en passe de rejoindre l‘équipe des exclus : 

passés simple et antérieur, subjonctifs imparfait et plus-que-parfait ; on tentera ailleurs 

d‘expliquer cette évolution. 

Au terme de ce parcours, il paraît légitime de maintenir les principes d‘unification et de 

distinction traditionnels : une étude que nous avons voulue scrupuleuse et –s‘il se peut – 

exhaustive est de nature à la conforter : ce n‘est pas un acquis si négligeable. 

Bien des points restent à élucider, qui touchent : 

- les relations en profondeur entre les formes constituant l‘ensemble (l‘éventuel principe 

de cohérence) d‘une part, et, d‘autre part, entre elles et celles qui, hors du complexe en –ant, 

leur sont proches ; 

- la contribution aux dimensions, temporelle, aspectuelle, personnelle, logico-

sémantique, de la phrase et du texte, à la fois comme produit et comme production. 
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LES BUTS ET LES MOYENS POUR UNE ANALYSE STYLISTIQUE 

 

Lilia ANTOHI, 

Catedra de Filologie Franceză 

 

Prezentarea de faţă face parte dintr-un studiu amplu rezervat metodologiei cercetării 

stilistice, încercând să demonstreze că stilistica nu a apus încă, iar interesul pentru analiza 

stilistică nu a scăzut. 

Plecăm de la premisa că elaborarea şi aplicarea analizei stilistice reprezintă un punct forte 

în recunoaşterea autonomiei şi a caracterului ştiinţific al stilisticii - disciplină lingvistică aflată 

într-un amplu dialog cu teoria, critica şi estetica literară, poetica, semiotica, pragmatica ş.a. 

Eterogenitatea modelelor analitice este datorată deschiderii spre anumite formule de interpretare 

a textului, izvorâte tocmai din caracterul deschis, mobil al stilisticii. Prin schimbarea modului de 

abordare a textului literar, prin utilizarea mijloacelor moderne pe care le are la dispoziţie, acest 

domeniu şi-a lărgit orizontul, rafinându-se o dată cu trecerea timpului. 

Chiar dacă ezitările teoretice şi metodologice ale stilisticii au condus la considerarea ei 

ca disciplină „nedecisă", „dilematică", „de graniţă" sau „de intersecţie", putem afirma cu 

certitudine că aceasta îşi are specificul în studiul stilurilor individuale şi funcţionale, al 

valorilor expresiv-estetice ale faptelor de limbă/ limbaj. 

Studiul de faţă este şi o încercare de a demonstra că analiza stilistică nu este doar o 

metodă, ci o tehnică de cercetare a textului (literar). 

 

L'analyse stylistique. Approche générale 

À présent, on constate que l'enseignement prête attention à quelques aspects de la 

stylistique. L'une des compétences du processus instructif-éducatif est la formation 

d'habitudes d'appliquer l'analyse stylistique aux textes littéraires ou non-littéraires. Dans ces 

circonstances, nous allons essayer de présenter des méthodes et des solutions pour résoudre 

les problèmes qui nous intéressent, en insistant évidemment sur l'analyse stylistique. 

Le démarche fait partie d'une étude sur la méthodologie de la recherche stylistique qui 

nécessite un trajet qui suppose quelques étapes fondamentales : mettre en évidence la 

spécificité de la recherche stylistique; définir les concepts de méthodologie, de méthode et de 

technique; présenter l'analyse stylistique comme technique d'interprétation  du texte littéraire; 

établir un système de méthodes et de procédés spécifiques. 

L'élaboration et l'application de l'analyse stylistique représentent un facteur essentiel 

pour reconnaître l'autonomie et le caractère scientifique de la stylistique. Il faut se poser la 

question si la stylistique est une science ou non. Pour y répondre, on doit premièrement 

définir ce concept. Une science suppose un objet, une théorie et une méthodologie. Une 

science autonome doit délimiter son objet de recherche, en supposant l'existence d'un système 

bien organisé d'éléments et de relations, d'un langage spécialisé, bien encore d'une 

méthodologie adéquate au contenu. Généralement parlant, la stylistique remplit les conditions 

requises, étant un embranchement de la science de la langue, sans doute. Elle se trouve en 

dialogue avec l'histoire et la critique littéraire, la poétique, la sémiotique, la pragmatique, 

l'analyse du discours, la narratologie etc. Ces principales directions de recherche doivent être 

exploitées pour servir aux études stylistiques. À son tour, la stylistique prête une partie de ses 

« outils » aux sciences énumérées. L'hétérogénéité des modèles analytiques est due à 

l'ouverture sur les diverses formules de lecture et d'interprétation qui résultent justement du 

caractère mobile de la stylistique. La délimitation de son objet a depuis toujours constitué un 

grand problème pour les chercheurs. Par exemple, selon Michael Toolan la stylistique (« 

linguistique littéraire ») n'est pas quelque chose de précis[1] et il reconnaît ses relations avec 

d'autres disciplines. C'est pourquoi le stylisticien doit avoir une large culture de spécialité. 

Malgré le fait que la stylistique a été considérée beaucoup de temps une discipline indécise, 

elle est vraiment la science du style. Elle s'est spécialisée à établir les caractéristiques des styles 
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individuels et fonctionnels (collectifs) et à mettre en évidence les valeurs expressives-esthétiques 

des faits langagiers. La stylistique étudie la manière dont la forme se trouve en adéquation avec le 

contenu dans un acte de langage (poétique ou non-poétique). 

Les linguistes considèrent qu'il existe apparemment deux façons « d'entrer dans l'étude 

stylistique » : on étudie soit l'expression soit les effets. Nous considérons qu'il faut étudier 

tous les deux. Il faut examiner les déterminations formelles d'un texte et voir comment tel ou 

tel effet se produit dans un corpus donné. L'étude du style d'un écrivain ou l'analyse 

stylistique d'un texte littéraire met en évidence l'expression individuelle de l'auteur, sa 

réaction par rapport au contenu du message. L'initiateur de la stylistique (affective), Charles 

Bally, affirmait : « La stylistique étudie (...) les faits d'expression du langage organisé au point 

de vue de leur contenu affectif, c'est-à-dire l'expression des faits de la sensibilité par le 

langage et l'action des faits de langage sur la sensibilité. »[2] Nous n'absolutisons ni la valeur 

de la stylistique affective, ni celle de la stylistique littéraire / esthétique, ni la valeur de la 

stylistique fonctionnelle. Nous sommes d'accord avec la conception integraliste d'Eugenio 

Coseriu : la stylistique signifie la stylistique de la langue, mais aussi la stylistique de la parole. 

Dans cette étude, nous allons essayer de démontrer que l'analyse stylistique n'est pas 

seulement une méthode, mais aussi une technique d'investigation et d'interprétation du texte. 

Dans ce but, on commence par la définition des concepts de méthodologie, de méthode et de 

technique. Le terme de méthodologie désigne la totalité des méthodes appliquées à un certain 

domaine de la science. Il est un mot dérivé du nom / substantif méthode qui provienne du 

grec. Au sens large, la méthode est une modalité systématique d'investigation, de 

connaissance et de transformation de la réalité objective, un « ensemble de démarches que suit 

l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité ; ensemble de démarches raisonnées, suivies pour 

parvenir à un but » [3]. Elle est constituée par un ensemble de procédés appliqués 

systématiquement à un domaine spécialisé par un individu qui suit un but bien déterminé et 

efficace. La méthode applique une théorie et, pour prouver son efficacité, il est nécessaire de 

respecter quelques conditions: la sélection rigoureuse des procédés, leur cohérence et leur 

constance, l'adéquation à l'objet investigué, une grande capacité d'application. En linguistique, 

la méthode se définit comme une manière systématique d'étudier les faits langagiers, un 

ensemble de procédés utilisés dans la recherche d'une certaine langue. 

Pour argumenter que l'analyse stylistique est une technique d'investigation, on part de 

l‘origine du terme grec qui signifie art, profession, métier, habileté. Les Anciens affirmaient 

qu'on peut parler de téchnë seulement quand, en partant des expériences individuelles, on 

arrive, par la généralisation, à la connaissance des causes. Ainsi, la technique désigne-t-elle 

l'« ensemble de procédés employés pour produire une œuvre ou obtenir un résultat déterminé 

» [4] dans un domaine spécialisé de l'activité ou de la connaissance. 

Comme technique d'interprétation du texte littéraire, l'analyse stylistique suppose un 

système de procédés et de méthodes, une suite de démarches applicatrices, en s'appuyant sur 

une base langagière. Elle constitue un type d'analyse qui se propose de souligner les 

ressources expressives-esthétiques du texte ou son appartenance à une certaine variété 

fonctionnelle de la langue. En essence, ce type d'analyse est descriptif.  

Quant à l'analyse stylistique du texte littéraire, plusieurs hypothèses ont été émises: 

a.  L'analyse stylistique est la synthèse entre la linguistique et la littérature / l'esthétique. 

b. L'analyse stylistique est une partie intégrante de l'analyse littéraire. 

c. L'analyse stylistique complète l'analyse grammaticale. Les Valeurs stylistiques sont 

extraites des valeurs grammaticales. 

d. L'exégèse   stylistique   représente un art de l'interprétation, une démarche   créative 

qui aspire à devenir herméneutique. 

De suite, pour illustrer notre propos, nous allons présenter l'inventaire de méthodes et de 

procédés qui se trouvent dans notre sphère d'intérêt, en prouvant ainsi la complexité de la 

recherche stylistique. 
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1.   L'analyse stylistique du texte 
On pose les postulats suivants : une manière littéraire est le résultat d'une structure 

langagière et la structure langagière qu'on examine répond à la fonction poétique / esthétique ; 

l'analyse est un travail post-factum (le texte existe déjà comme enchaînement de mots, de 

propositions et de phrases) ; la première condition de l'analyse est la compréhension du texte ; 

chaque texte exemplific un style (on ne peut pas dire qu'il existe deux catégories de textes : 

textes ayant un style et textes sans style). 

Pour décrire une structure langagière, il faut démonter ses éléments, découvrir les 

relations qui existent entre eux, (en) continuant par la compréhension des effets. Le 

stylisticien est intéressé par la structure et le fonctionnement du texte littéraire. Il doit 

dépasser le niveau phrastique et atteindre le niveau supérieur - transphrastique, du discours. 

L'analyse stylistique, dans ce cas, répond aux questions suivantes : 

Le texte, par quels aspects se remarque-t-il ? 

-     Qu'est-ce que le texte et l'auteur veulent dire ou transmettre ? 

-    Quelles sont les modalités adoptées par chaque écrivain pour exprimer le message 

littéraire ? 

Dans ces circonstances, on prouve la relation de l'analyse stylistique avec l'analyse 

littéraire et avec l'analyse linguistique aussi. 

Nous allons y avoir en vue seulement le texte littéraire (texte entier ou fragment de 

texte, texte en vers ou en prose, texte épique, lyrique ou dramatique). Voilà quelques 

modalités d'interprétation d'un texte littéraire : 

a.  L'analyse par des niveaux linguistiques / des « postes langagiers »
 
qui est la plus 

connue. Les phénomènes sont interprétés systématiquement du point de vue de leurs valeurs 

expressives-esthétiques   à   chaque   niveau   linguistique :   phonétique,   phonologique,   

lexical, sémantique, morphologique, syntaxique. Il s'agit de tous les faits susceptibles d'être 

sources de signification. C'est un travail fastidieux, mais indispensable. Par conséquent, ce 

type d'analyse aide à individualiser le style de l'auteur, à remarquer l'originalité de son œuvre, 

de son art littéraire. 

b.  L'analyse « graduelle » / l'analyse des aspects fragmentaires qui s'applique sur 

les fragments bien-déterminés qui appartiennent à un texte littéraire. Ce type d'analyse 

s'achève par l'intégration des significations partielles dans l'ensemble du texte. 

c.    L'analyse  du  texte  littéraire  suivant  l'importance  des  procédés  utilisés  par 

l'écrivain, démarche qui peut illustrer l'idée centrale et saisir les particularités du style 

individuel. Ce type d'analyse se combine souvent avec l'analyse par les niveaux de la langue. 

d.    L'étude des figures 
II s'agit de l'univers (complexe) des figures d'une œuvre littéraire à l'intention de 

récupérer des aspects de la rhétorique, de la période classique de la stylistique. Ce type 

d'étude doit rencontrer le trajet du stylisticien. Il conduit à l'estimation du degré d'expressivité 

du texte et à l'individualisation du style de l'auteur. 

Les grandes étapes de cette démarche sont les suivantes : 

a.  l'étape « anatomique » ou descriptive ; 

b. l'étape « physiologique » ou fonctionnelle.Georges Molinié considère que «trois 

tâches semblent nécessaires pour l'examen du discours figuré : identifier qu'il y a figure, 

décrire le système langagier, traduire » [5]. Il faut parcourir les pas suivants : identification, 

démontage, investigation (de la forme de la figure, de son degré et son niveau), interprétation. 

Le même linguiste distingue deux grandes catégories de figures : 

a.   « macrostructurales » : l'allocution, la caractérisation quantitative, l'amplification (la 

périphrase, la paraphrase, l'expolition, la conglobation), l'hypotypose, l'opposition (l'antithèse, le 

paradoxe) etc. 

b.  « microstructurales » : la répétition, les figures de construction (l'oxymore, le pléonasme, 

l'hypallage,  le  zeugma,  l'épanode,  l'anacoluthe,  l'hyperbate),  les tropes  (la métonymie,  la 

métaphore) etc. 
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Nous voulons expressément mettre en évidence le parcours interprétatif  de  type  sémio- 

stylistique qui représente un moment très important dans le devenir sémiotique de la 

stylistique. Selon   Ileana  Oancea   « l'exégèse   stylistique   représente,   en   dernière   

instance,   un   art  de l'interprétation,   démarche   créative   par   excellence»,   «démarche   

qui   aspire   à   devenir herméneutique » [6]. On ne parle plus d'une analyse du texte littéraire, 

mais de son interprétation. Les solutions proposées par Ileana Oancea sont les suivantes : 

mettre l'accent sur l'intertexte et l‘intertextualité; -  voir le fonctionnement du texte comme 

hypertexte; comprendre le mode d'institution / de production du sens dans le texte; souligner 

la relation entre la poétique et la poïétique, entre la poéticité et la figuralité. Par conséquent, 

avec la sémiotique et la critique, la stylistique partage le vaste mouvement herméneutique. 

2.   L'analyse du style de l'écrivain 
Les études sur la langue et le style de l'écrivain affirment la liaison étroite entre la 

linguistique et la littérature et proposent comme objectif principal la recherche des inflexions 

personnelles dans une œuvre littéraire en vertu de la fonction poétique de la langue. 

L'expressivité résulte de la sélection et de la combinaison originale des mots dans le discours. 

Le mode propre de comprendre, voir, sentir le monde et la vie est très important dans ce cas. 

Par l'analyse du texte littéraire et du style de l'écrivain on peut suivre aussi d'autres objectifs  

a. l'étude stylistique d'une période littéraire ; 

b.  l'étude des styles des écrivains en fonction de leur appartenance à un courant 

ou à un groupement littéraire ; 

c.  l'étude des styles des écrivains en fonction d'une particularité de style commune, 

conformément aux affinités ou filiations ; 

d. l'étude stylistique d'un genre ou d'un sous-genre littéraire. 
À chaque genre correspondent des modes d'expression bien définis. « La notion de 

genre en effet est inséparable de celle de style (...) » Pierre Guiraud affirme[7]
 
et il distingue 

en gros les genres suivants : lyrique, épique, dramatique, didactique, pastoral ou bucolique, 

oratoire, historique, didactique en prose et romanesque. 

Selon G. Molinié une grande partie de ces procédés s'intègre dans la méthode de la 

stylistique sérielle. 

3.   L'analyse stylistique sélective 
C'est une méthode d'analyse partielle qui peut être accessible et efficace. L'attention du 

chercheur se dirige vers un champ restreint d'activité : des éléments de langage / de style 

(familier, populaire, soutenu, figuré etc.) dans un corpus donné, des faits langagiers 

susceptibles d'être analysés à un certain niveau ou dans un fragment de texte, une particularité 

d'une œuvre ou d'un écrivain, l'étude de l'emploi d'une certaine figure dans une œuvre 

littéraire etc. Par cette méthode, on essaie d'épuiser les valences (les valeurs) stylistiques 

expressives et impressives (d'intention) surtout. Cependant, il y a l'inconvénient de ne pas 

offrir une image complète de l'œuvre et du style de l'auteur. 

Moyens d’analyse stylistique 
Les connaissances théoriques dont il vient d'être question représentent un investissement à 

long terme. Si les affinités de la stylistique avec la linguistique justifient l'emploi d'une 

métalangue spécialisée, il convient d'en maintenir la plus grande intelligibilité possible. Le niveau 

de compétence des destinataires est un premier critère. Mais on se gardera de l'illusion de 

scientificité produite par l'usage immodéré de termes techniques. Une appellation grammaticale, 

linguistique ou rhétorique n'est exigible, ou préférable, que si elle cumule les avantages de la 

clarté (désignation univoque) et de l'économie (un mot remplaçant une périphrase descriptive). 

A l'ordre alphabétique, on a préféré le regroupement sous trois rubriques : linguistique, 

rhétorique, stylistique - - sans ignorer leurs nombreux recoupements. 

1. Linguistique. — L'ENONCE est constitué de PHRASES, simples ou complexes. Toute 

phrase porte une ou plusieurs MODALITES (assertive/interrogative/jussive/exclamative, etc.) 

qui en déterminent l'intonation et la ponctuation. Les constituants d'une proposition ou les 

propositions constitutives d'une phrase complexe sont associés par COORDINATION OU par   
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SUBORDINATION. La JUXTAPOSITION (OU ASYNDETE) est une variante de la 

coordination. La coordination explicite ou implicite (= asyndétique) opère des mises en 

relation par PARATAXE; la subordination relie par HYPOTAXE. Un élément ou un segment 

phrastique peuvent être insérés dans une phrase par ENCHASSEMENT, s'ils se substituent à un 

de ses constituants (subordonnée remplaçant un complément d'objet ou un circonstanciel) ou 

adjoints par EXPANSION, s'ils prolongent un de ses constituants (qualificatif épithète, 

complément de nom, relative déterminative, etc.). 

Le MORPHEME étant l'unité significative minimale, un mot est constitué d‘un morphème 

(mot simple), ou de plusieurs morphèmes associés (mot construit par COMPOSITION ou 

DERIVATION AFFIXALE). Les morphèmes grammaticaux incluent les terminaisons grammaticales 

(marques de pluriel, de féminin, désinences verbales) et les mots-outils (prédéterminants, 

pronoms, prépositions, conjonctions - - éventuellement formés de plusieurs morphèmes). 

La LEXIE est l'unité fonctionnelle porteuse d'une signification dans la phrase énoncée. 

On réservera cette appellation aux groupes de mots intégrés (locutions adverbiales, 

prépositives, conjonctives : tout à coup, au-devant de, de sorte que), ou aux suites 

partiellement figées (locutions idiomatiques : prendre la peine de, en prendre pour son 

grade). Un segment d'énoncé dont les éléments sont associés par la fonction syntaxique (et 

généralement par la signification) sera traité comme SEQUENCE. 

Mot et lexie sont des signes linguistiques constitués d'un SIGNIFIANT (face perceptible 

du signe, phonique ou graphique) et d'un SIGNIFIE (face notionnelle du signe, renvoyant au 

concept d'une réalité extralinguistique, le REFERENT). Chaque signifié est analysable en un 

nombre variable de traits sémantiques minimaux, les SEMES. Un mot ou une lexie renvoyant à 

un signifié unique sont UNIVOQUES; renvoyant à plusieurs signifiés différents (mais 

originellement apparentés), ils sont POLYSEMIQUES. Par ailleurs, chaque mot ou lexie peut, 

auprès de ce signifié fondamental (DENOTATION), présenter des valeurs de sens annexes, 

instables mais souvent prééminentes dans la communication littéraire (CONNOTATIONS). 

Un énoncé est à appréhender non seulement dans sa constitution linguistique 

(phonétique, morphologique, syntaxique, lexicale) mais comme produit d'une ENONCIATION 

incluant des partenaires de communication, un code plus ou moins complexe d'élaboration du 

message (règles linguistiques, pragmatiques génériques) et une ou plusieurs finalités 

(informer, s'exprimer, établir un contact avec le destinataire ou agir sur lui, créer un objet 

esthétique). Les DEICTIQUES (ou EMBRAYEURS) sont des marques énonciatives (pronoms 

personnels ; possessifs ; démonstratifs; appellatifs; certaines formes verbales; adverbes 

référant au temps et à l'espace) permettant d'établir le rapport entre l'énoncé et les données 

(personnelles spatiales temporelles) de sa production. La distinction des PLANS ENONCIATIFS 

(DISCOURS/RECIT ou HISTOIRE) se fait sur ces repères, également pertinents dans la distinction 

des DISCOURS RAPPORTES. Enfin, la prééminence de la FONCTION ESTHETIQUE (ou POETIQUE) 

dans la constitution formelle d'un énoncé est un critère de LITTERALITE. Tout texte, quelle 

qu'en soit la catégorie générique, fonctionne à des degrés divers comme un DISCOURS 

ARGUMENTATIF, qui vise à agir sur le destinataire en entraînant son adhésion intellectuelle ou 

affective. Le texte se fonde donc, entre émetteur et récepteur(s), non seulement sur une 

communauté de code langagier mais sur la référence à un univers de savoirs et de valeurs au 

moins partiellement partagé. L'identification des lieux communs sur lesquels se construit le 

raisonnement, la disposition des arguments, la part de l'explicite et de l'implicite dans 

l'énoncé, son degré de cohésion syntaxique et sémantique : autant d'éléments qu'il faut 

observer pour dégager le FONCTIONNEMENT PRAGMATIQUE du texte. C'est bien suivant cette 

visée d'une élocution efficace (et non à titre d'accessoire ornemental) qu'il convient 

d'identifier les techniques d'expression recensées et préconisées par la RHETORIQUE. 

2. Rhétorique. Si la notion d'ÉTAT DE LANGUE est linguistique (référant à un stade 

donné dans l'évolution diachronique de l'idiome), celles de NIVEAU DE LANGAGE, REGISTRE, 

TON sont en partie communes à la linguistique, la rhétorique et la stylistique. Par NIVEAU DE 

LANGAGE, on désignera ici une utilisation de la langue commune marquée par l'appartenance 
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sociale du locuteur/scripteur (variations socioculturelles), par les conditions d'énonciation 

(langue parlée / langue écrite) ou encore par les conventions de genres (élocution noble de la 

tragédie / élocution basse de la farce). Les niveaux de langage, identifiables à travers le 

vocabulaire, la grammaire, la prononciation, forment un continuum dont la classification 

traditionnelle indique les principaux jalons (niveaux vulgaire, familier, médian, soutenu, sublime). 

REGISTRE réfère au secteur social ou professionnel où un mot (une lexie, un tour) est plus habi-

tuellement employé. Plus spécifique ou technique est la désignation, plus distinct le registre (ainsi 

: testamentaire, sous-seing privé, nonobstant, qui évoquent le français juridique ou notarial). Le 

TON, dont la définition est la plus malaisée à fixer, désignera une dominante de l'expression 

interprétable comme marque d'une attitude intellectuelle ou affective de l'émetteur (ton grave, 

badin, mélancolique, sarcastique, etc.), ou comme signal d'adhésion aux normes langagières d'un 

genre (ton tragique, comique, burlesque, élégiaque, etc.). La juste reconnaissance de ces trois 

catégories est décisive pour identifier les connotations d'un texte, situer un procédé stylistique, 

mesurer les compatibilités ou les discordances entre expression et contenu. 

Tout bon traité ou dictionnaire de rhétorique fournit un descriptif systématique de 

l'ensemble des figures traditionnellement répertoriées. Faisons cursivement le point sur 

quelques figures fréquentes. Dans l'expression d'une analogie, on appellera SIMILITUDE la 

comparaison figurative (« Paul est blond comme les blés »), à différencier de la comparaison 

grammaticale (« Paul est blond comme / moins blond que son frère »). Pour la METAPHORE, 

expression d'une analogie qualitative sans conjonction explicitée, seront maintenues les 

espèces IN PRAESENTIA (quand il y a désignation du comparant et du comparé : « Paul est un 

ours », « Quel ours, Paul ! », « Cet ours de Paul a téléphoné ») et IN ABSENTIA (s'il y a 

désignation par le seul comparant : « Cet ours a téléphoné »). Parmi les autres TROPES 

(substitution occasionnelle d'un sens figuré au sens habituel d'un mot), on ne différenciera de 

l'ensemble des METONYMIES (transfert de sens par contiguïté) que la SYNECDOQUE de la partie 

pour le tout (transfert de sens par inclusion). La présence de tropes dans un énoncé pose le 

problème de L'ISOTOPIE ou compatibilité sémantique entre les éléments d'une séquence. Les 

tropes sont des figures particulièrement susceptibles de banalisation (CLICHES), de 

lexicalisation (CATACHRESES), mais aussi, le cas échéant, de réactivation. 

Dans l'ensemble des figures de construction, les divers COUPLAGES, fondés sur la 

répétition, sont un dispositif caractéristique de l'énoncé littéraire : PARALLELISMES, etc. Les 

figures par correspondances phoniques et prosodiques (rimes, assonances, allitérations, 

groupements rythmiques, groupements strophiques) réclament même attention. 

Pour ce qui concerne les figures macrostructurales, la plus grande vigilance est requise par 

les « feintes » de la parole que sont I'HYPERBOLE, la LITOTE, L‘EUPHEMISME, et bien entendu 

L'IRONIE. Toutes présupposent la capacité du récepteur à rétablir la signification réelle, qui diffère 

de la signification littérale. L'hyperbole exagère (magnifie, l'intensifie). La litote atténue, 

amoindrit, mais pour faire entendre un sens fort. L'euphémisme atténue, estompe la référence à 

une réalité tenue pour pénible ou malséante. L'ironie enfin procède d'une inversion du signifié 

(ironie par ANTIPHRASE : un mot renvoie au contraire de son sens ordinaire; « les sages » = les 

fous, les imbéciles); ou d'un décalage délibéré entre l'expression et le contenu notionnel 

(expression sérieuse, ou solennelle, d'une réalité plaisante, ou futile; expression badine, ou triviale, 

d'une réalité grave ou noble; on parlera alors d'IRONIE HUMORESQUE). [8] 

Qu'il s'agisse de figures macrostructurales ou de figures microstructurales, 

l'environnement textuel (COTEXTE) et l'environnement situationnel (CONTEXTE énonciatif) sont 

déterminants pour l'efficacité stylistique, voire pour la simple perceptibilité du procédé. 

Si l'on envisage enfin les figures dans la plus large perspective de leur déploiement, on 

invoquera les concepts de lieux et d‘intertextualité. Les lieux renvoient aux modèles culturels, plus 

ou moins rigidement figés, qui déterminent le choix, l'organisation de certains thèmes; c'est par 

rapport à eux, s'ils ont pu être identifiés, que le degré d'originalité ou de stéréotypie d'un texte est 

mesurable. Quant à l'intertextualité, elle sera détectée dans le jeu de rappels, d'échos, de citations 
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voilées ou ostensibles qu'un énoncé instaure avec un ou plusieurs textes antérieurs, dans une 

relation connotative dont le pastiche et la parodie sont les manifestations les plus explicites. 

3. Stylistique. Quelques termes utilisés sont à entendre dans leur acception exacte. 

Résultat d'un PROCEDE STYLISTIQUE, le FAIT DE STYLE peut aussi être appelé caractérisant. Il 

tient à l'efficacité significative d'une expression (mot, segment, figure), en relation avec son 

cotexte (récurrence ou rupture) et/ou avec son contexte (repère énonciatif, signal de genre). La 

caractérisation du texte est ainsi à établir à partir de l'observation de ses marqueurs (répartis en 

comarqueurs, qui instaurent une régularité formelle, et contre-marqueurs, qui rompent une 

régularité formelle). Si l'on entend par modèle un « schéma abstrait de production textuelle, 

régularité formelle selon laquelle s'organise le déploiement expressif »" [9], l'extraction et la 

reconnaissance de ce modèle sont l'objectif du stylisticien. Il y parvient en appliquant à 

chaque texte une grille d'analyse appropriée. Cette grille est élaborée pour chaque exercice en 

fonction de la dominante tonale reconnue par lecture attentive du texte. C'est au moyen de la 

grille, si elle est adéquate, que sont repérés, sélectionnés puis regroupés en faisceaux les faits 

langagiers dont l'interdépendance fonctionnelle constitue la structure stylistique, et donc la 

littérarité, de l'énoncé considéré. 

3.1. Stratégie du commentaire. — Trois étapes : identification de la dominante tonale 

et repérage sélectif des faits d'expression; dégagement de la structure stylistique par 

regroupement cohérent des faits relevés; rédaction de l'étude de style. 

3.1.1. Identification, repérage. — La première approche du texte est une lecture que l'on 

aimerait dire « accueillante » : posée, libre autant que faire se peut d'idées préconçues, attentive 

tout à la fois aux signes rencontrés et aux significations obvies ou latentes qu'ils transmettent. 

Suivront, s'il en est besoin, une ou plusieurs relectures tout aussi peu hâtives : la bonne conduite 

du commentaire dépend de cette calme mise en route, qui est le contraire du temps perdu. 

On en retirera une identification globale de l'énoncé : 

-  Contenu thématique : De quoi est-il question? La teneur notion-nelle sera mieux 

cernée si l'on connaît l'œuvre ou le recueil dont le texte est extrait. Mais, si ce n'est comme 

préventif aux contresens, ce savoir externe doit n'être sollicité qu'avec parcimonie. L'objet 

d'étude à ne jamais perdre de vue est l'expression d'un contenu thématique, que les limites du 

texte font, dans la plupart des cas, apparaître avec une suffisante intelligibilité. 

-  Typologie : Le texte appartient-il à un genre littéraire étroitement codifié (sonnet, 

tragédie) ou relativement libre (fable, roman, essai)? Peut-on, en dépendance plus ou moins 

étroite avec cette appartenance générique, en discerner la dominante tonale (lyrique ou 

oratoire, ironique ou pathétique, narrative ou descriptive, par exemple)? Si plusieurs tons s'y 

associent, lequel paraît prépondérant? Un peu d'intuition, une solide culture littéraire aideront 

à ce balisage initial du texte que la pratique rendra de moins en moins hésitant. 

Intervient alors la grille d'analyse : non pas préfabriquée et transférable telle quelle d'un 

exercice à l'autre, mais à chaque fois ajustée à l'objet qu'elle doit tout en même temps scruter 

et structurer. Ce qui n'implique pas qu'il faille indéfiniment forger à neuf puis jeter l'outil pour 

travailler sur nouveaux frais. La méthode, s'il y en a une, tient pour beaucoup à la bonne 

gestion d'une batterie de grilles efficaces. Ajoutons de suite que, sauf exception, plusieurs 

grilles sont concevables pour un énoncé donné : suivant la dominante retenue, la priorité 

donnée à un éclairage, le degré de précision exigé de l'analyse. 

La double identification établie par première(s) lecture(s) — identification thématique et 

typologique - fournit un premier profil : quelle configuration expressive devient probable? Quels 

postes langagiers peuvent en être les supports? Démarche encore supputative et tâtonnante, il ne 

sert à rien de se le dissimuler. La validité des hypothèses est à vérifier par retour au texte, suivant 

des parcours exploratoires répétés, et non seulement linéaires mais croisés. Donc, relire, sans 

lésiner sur les reprises et retours en arrière. Les faits d'expression ainsi repérés seront consignés au 

fur et à mesure au brouillon, par fiches ou colonnes amorçant une classification temporaire. 

Il s'agit là d'une lecture « rapprochée », concentrée sur l'organisation des signifiants. 

Lecture déjà orientée, donc partiellement sélective (avoir idée du gibier que l'on traque, par 
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impératif d'efficacité); mais lecture à maintenir « ouverte », afin de ne pas refouler ce qui 

s'écarterait des directions pressenties, et qui, au bout du compte, pourrait s'avérer essentiel. 

L'aiguillage de départ indique, d'une part, un ensemble d'éléments textuels qui sont les 

porteurs probables de caractérisation stylistique, d'autre part, les dispositifs formels 

susceptibles d'alerter sur la mise en jeu et l'interdépendance de ces caractérisants. 

Postes langagiers à visiter systématiquement : la forme, la présentation grammaticale, la 

signification dénotative et connotative des mots notoires (mots clés manifestant une 

thématique; mots révélateurs de l'identité ou de la subjectivité de l'énonciateur; mots 

évocateurs d'une catégorie littéraire); l'emploi des déictiques, des formes verbales; la 

construction des phrases (ordre des constituants et des propositions, relation entre les termes, 

faits d'inversion, d'ellipse, de redondance) ; la gamme des figures, avec une attention 

particulière aux tropes et répétitions; les faits phoniques et prosodiques (spécialement, mais 

non exclusivement, dans les énoncés versifiés). [10] 

Dispositifs d'alerte pour circonscrire les caractérisants : la récurrence (emploi réitéré 

d'une même forme, ou de formes analogues, concentré dans un secteur du texte ou marquant 

des segments disséminés dans l'espace textuel); la rupture, intervention d'un élément 

hétérogène par rapport au cotexte (rupture d'autant plus sensible qu'elle contredit une 

récurrence : un mot vulgaire dans un ensemble lexical de niveau soutenu ; une phrase à 

subordinations multiples dans un développement construit jusque-là par asyndète); rupture 

encore, par rapport au cotexte, un changement des marques énonciatives (le passage du vous 

au tu dans un dialogue; le glissement du passé simple au présent narratif ou au passé 

composé) ou la dérogation occasionnelle aux conventions stylistiques d'un genre (l'insertion 

de vocables ou figures réputées « poétiques » — onde, val, nuées, blonds cheveux, astre des 

nuits — dans une narration moderne; une prose romanesque coupée de vers mesurés); enfin, 

les diverses sortes de transformations, où se conjuguent souvent récurrence et rupture (dérivés 

d'une même base lexicale, variations sur un schéma syntaxique, ou sur une structure 

rythmique, ou encore sur une métaphore déployée en allégorie). 

Vaut-il la peine de se chercher des garanties statistiques? Elles ne sont guère envisageables 

dans les limites d'un texte pour commentaire, où comptages et calculs de fréquences donneraient 

de maigres résultats, sauf peut-être si l'on aborde des textes (lyriques, parodiques) saturés de 

formes réitératives. On s'accommodera donc non pas du flou, mais des variables conjoncturelles. 

Il serait aussi vain que fastidieux de prétendre dresser une liste exhaustive des « points expressifs» 

à passer en revue : parce qu'il est possible de faire style de tout bois, d'un article, d'un suffixe aussi 

bien que de la plus opulente périphrase; et surtout parce qu'il ne s'agit pas de «points » mais bel et 

bien de « nœuds », dans une configuration à chaque fois spécifique. On renonce. Ou bien on va 

bravement de l'avant, la grille aidant à y voir plus clair. 

Trois exemples, pour un aperçu rudimentaire. A-t-on affaire à de la poésie en vers? Les 

parallélismes y sont normalement obligés (mètres, groupements accentuels, rimes). Reste à établir 

leur plus ou moins grande conformité avec la métrique traditionnelle; à observer les répétitions 

optionnelles (anaphores, homophonies internes); à examiner le niveau du vocabulaire, l'éventail 

des figures (métaphores, métonymies, périphrases, épithètes rhétoriques, apostrophes); à préciser 

quel ancrage énonciatif dans la particularité ou l'universalité opèrent l'indicatif présent et les 

pronoms de première personne. Le tout, sans négliger tel enjambement ou mot prosaïque qui, en 

perturbant le modèle global, ont aussi, ou surtout, une expressivité. 

Rencontre d'une page de prose narrative. Quelle combinaison des temps verbaux? 

Quelles relations intra- et interpropositionnelles ? Quelles occurrences d'ellipses, de 

redondances, de répétitions ? Quels champs sémantiques? Le questionnement obligé est là. Il 

ne doit pas inhiber, le cas échéant, la prise en compte d'une insertion descriptive ou dis-

cursive, ni l'infléchissement vers le lyrisme qu'opèrent sur tel ou tel segment un léger 

archaïsme syntaxique ou l'affleurement d'une cadence sensible. 

Confrontation avec un portrait satirique : détecter, bien sûr, les antiphrases; les 

accumulations ou intensifications menant à une représentation dilatée et déformée du réfèrent; la 
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non-pertinence flagrante de ton ou niveau entre les signes et ce qu'ils désignent; la disparate tonale 

ou le travestissement de citations. Il arrive que la grille essayée soit de mauvais rendement : 

l'aiguillage initial s'était fait sur un choix erroné de la dominante; ou bien marquage et contre-

marquage stylistiques semblent (dans des textes parodiques, en particulier) brouiller la 

caractérisation à dégager. On insiste, en prospectant vers des postes qui auraient été négligés (il 

peut y avoir une expressivité des terminaisons féminines, de la prédétermination numérale, de la 

position du qualificatif, etc.), et en portant sur les faits repérés un regard plus méticuleux. S'il y a 

manifestement blocage et impasse, le changement de grille s'impose, en tout cas préférable au 

placage d'une interprétation qui fait violence au texte. 

Réintégrons le scénario plus optimiste où la grille fonctionne. Elle aura permis de 

collecter une masse de faits d'expression entre lesquels il est licite de supposer des relations 

non aléatoires, et qui, si le dépouillement a été conduit avec un peu d'ordre, ébauchent déjà 

des regroupements catégoriels. Le matériau est disponible pour la seconde et décisive 

opération de tri et mise en faisceaux. 

3.1.2. Dégagement d'un modèle, élaboration d'un plan. — Triage et assemblage 

s'effectuent en complémentarité. Seront normalement retenus les faits d'expression compatibles 

avec d'autres, et donc susceptibles de leur être associés en faisceaux, eux-mêmes intégrables à des 

ensembles d'échelon supérieur. Les corrélations s'établissent sur la seule appartenance linguistique 

et/ou rhétorique des éléments, ou sur leur commune incidence sémiologique. Dans le premier cas, 

on évolue dans les limites d'une stricte stylistique de l'expression, en recherchant l'interdépen-

dance fonctionnelle d'un corpus de marques déterminatives, par exemple, ou de faits d'ellipse, de 

figures par substitution, de signifiants polysémiques... Dans le second cas, c'est l'inventaire des 

effets de style que, bon gré mal gré, on retrouve sur sa route : effets d'ennoblissement ou de 

dérision du réfèrent, de dramatisation, de réalité, ou de fantastique; de pathétique ou de distorsion 

subversive... Cette option-ci, à quoi l'on peut faire grief d'une trajectoire heuristique moins pure — 

on raisonne non point sur des faits, constatables, mais sur des effets, tirés par induction ou 

approximations — est plus clémente aux débutants. Ce qui n'autorise pas pour autant les 

inférences aventureuses et montages factices! 

La sélection faite, de l'une ou l'autre manière, deux manœuvres restent à effectuer qui en 

contrôlent la pertinence. Les faisceaux de procédés seront à leur tour hiérarchisés et organisés 

en une suite démonstrative. Plusieurs dispositifs sont acceptables, pourvu qu'ils manifestent 

une progression : du simple au complexe; des données de surface aux formes reconstituables 

ou significations latentes; de l'élément matriciel vers les transformations qu'il génère, etc. Ce 

travail, qui est à la fois de mise en correspondances et de hiérarchisation, aboutit au dégage-

ment d'une structure stylistique, qui peut être elle-même l'assemblage organique de 

microstructures ordonnant les différents secteurs (phonique, grammatical, lexical) de l'espace 

langagier occupé par le texte. La mise au jour d'un modèle de production, si gratinante soit-

elle, ne permet pas encore de gager qu'on a gagné la partie. Un retour s'impose vers les « 

laissés-pour-compte » de la sélection : sont-ils vraiment des faits mineurs, mal intégrables 

dans les séries constituées, inaptes à jouer le rôle de pôles contrastifs? Ou bien, même s'ils 

sont minoritaires, voire isolés, incompatibles, n'agissent-ils pas comme contre-marques, en 

déplaçant du même coup l'expressivité de l'ensemble majoritaire, qu'il faut par conséquent 

resituer en fonction de ce paramètre? Le jeu structural est là, dans ces équilibrages en chaîne, 

à ne pas esquiver sous peine de fausser le tout : un seul vulgarisme à la chute d'un sonnet, et le 

poème bascule rétroactivement du ton galant ou héroïque dans la bouffonnerie. Ces 

précautions prises, on tient une structure défendable, sinon inattaquable — c'est-à-dire, fondé 

sur l'observation et la réflexion, le plan du commentaire. Le gros de l'ouvrage est fait. 

3.1.3. Rédaction. — On s'achemine vers le produit fini. La présentation en est importante. 

Nulle élégance de plume ne saurait masquer la vacuité d'un commentaire qui n'aurait ni substance 

ni charpente. Mais l'armature, toute solide qu'elle puisse être, sous-tend un développement 

discursif qui, comme la dissertation, a ses étapes obligées et son style propre. 
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La présentation d'une étude de style diffère peu de celle qui est en usage pour le 

commentaire ou la dissertation littéraires. Il s'agit dans tous les cas de mettre en valeur la 

démonstration argumentée, explicitée, étayée d'exemples, des corrélations que l'on a établies 

entre des faits, et des conséquences à en tirer. L'encadrement d'un développement, lui-même 

construit, par une introduction et une conclusion y est de règle. Pour plus de clarté, il est 

souhaitable de faire apparaître les articulations du commentaire stylistique au moyen d'une 

numérotation, d'alinéas, de lettres capitales. Les renvois au texte étudié, nécessairement 

nombreux, sont démarqués par le soulignement ou les guillemets, et si possible localisés par 

renvoi à des lignes numérotées. 

A défaut d'une recherche d'écriture que les délais de rédaction rendent peu concevable, une 

expression correcte est de bon aloi dans une réflexion sur le style : des phrases simples, mais 

construites, économes en ellipses ou tours idiomatiques, nettement articulées; un vocabulaire 

incluant sa juste dose de termes techniques pour être aisément compris du destinataire (un jury 

d'agrégation? une classe de seconde?) et précis sans verser dans le jargon. Les marques 

personnelles et subjectives sont à restreindre au strict minimum. Le stylisticien observe, analyse, 

décrit, explique, interprète; point n'est besoin qu'il se place à l'avant-scène. On rendra compte des 

faits sur le mode du constat. Si l'émergence d'un énonciateur s'impose, le ON est moins 

individualisant que le JE, moins solennel que le NOUS. Les exclamations, interrogations oratoires, 

interpellations du lecteur sont à prohiber, tout comme les images ou hyperboles qui sentent le 

style journalistique (« expressions décapantes, percutantes, époustouflantes », etc.). De façon 

générale, pas de familiarismes, et le moins possible d'évaluatifs. Le travail stylistique ne vise pas à 

décerner blâmes ou éloges, mais à rendre compte d'un fonctionnement sémiologique. Si, dans la 

conclusion, on en vient à porter jugement sur l'efficacité ou sur l'originalité du dispositif examiné, 

il convient de le faire avec mesure et sobriété. 

-  Introduction : Elle définit succinctement le type de texte abordé : identification du 

genre; indication du contenu thématique. La localisation circonstanciée du passage dans 

l'œuvre dont il est extrait est ici superflue, de même que les considérations générales sur 

l'auteur ou sur le mouvement littéraire auquel l'énoncé peut se rattacher. 

Le problème stylistique posé par le texte doit être alors formulé nettement, et rester sur 

le plan de l'expression : Quelles formes langagières concordantes organisent cet énoncé ? 

Comment ces formes langagières manifestent-elles des contenus de sens? 

Une brève annonce des étapes de la démonstration suivante opère la transition entre 

introduction et développement. 

-  Développement : II n'existe pas, on l'a déjà dit, de « plan passe-partout »; au mieux, un 

certain nombre de plans types, correspondant aux grilles applicables aux divers types de textes. La 

plus grande circonspection est de rigueur dans le réemploi de ces outils. L'individualité têtue de 

chaque texte aura toujours raison des feintes ou dérobades de l'analyste. 

Deux itinéraires envisageables, suivant la procédure adoptée pour dégager la 

caractérisation formelle du texte. La voie la plus austère est de s'en tenir aux formes. Il ne 

suffit pas de dresser le catalogue des procédés (phoniques, prosodiques, grammaticaux, 

lexicaux, rhétoriques) — même si, dans les situations d'urgence panique, cette prestation vaut 

toujours mieux qu'un abandon pur et simple de la partie! L'important est de montrer comment 

ces moyens langagiers se combinent par complémentarité, transformations sérielles ou 

interférences. Au terme de ce montage formel, il est difficile de ne pas retrouver, de quelque 

manière, le notionnel : la vision péjorante que véhicule la reconstitution du parler populaire ou 

le dynamisme figuré par un système expressif centré sur l'ellipse. Inéluctable tentation 

sémasiologique
18

 ! La réticence est grande, à ne saisir des signes que leur présence signifiante. 

L'autre démarche ressortit à l'onomasiologie : partir d'une notion (effet de sens) et 

montrer quelle constellation de moyens linguistiques la manifestent. On a dit quelle vigilance 

est requise contre l'arbitraire de prétendus effets posés a priori au lieu d'être extraits par 

décodage attentif. Même exigence déontologique dans les connexions établies entre effets et 

procédés ou entre procédés complémentaires. 
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Que l'on emprunte l'une ou l'autre avenue, il convient, uns fois qu'on y est engagé, de s'y 

tenir avec cohérence. L'usage est qu'un développement se subdivise en un petit nombre de 

mouvements disposés en progression logique. Pas de digressions, ni de fausses fenêtres (par 

soumission superstitieuse à la tradition de l'exposé en trois points). L'important est de savoir 

où l'on va, et d'y conduire le lecteur par un cheminement qui ne soit ni abrupt ni capricieux. 

— Conclusion : Elle permet, après récapitulation succincte des orientations stylistiques, 

de formuler par synthèse la caractérisation formelle du texte étudié. La conclusion peut alors 

s'ouvrir en débat : esquisse 

Conclusions 
Nous avons essayé de démontrer la complexité de la méthodologie de la recherche 

stylistique. On a prouvé en même temps que la stylistique n'a pas pâli, l'intérêt pour l'analyse 

de ce type non plus. La stylistique reste la stylistique: non seulement pas l'histoire littéraire, ni 

la psycho-critique, ni la psychologie des personnages, ni les considérations sur l'habileté de 

l'auteur ou des protagonistes, ou sur l'atmosphère de la scène...mais même pas l'analyse de la 

profondeur ou de la beauté du passage, ni de la portée idéologique de ce qui est exposé ni des 

sentiments du lecteur à la réception. La stylistique s'attache exclusivement et exhaustivement 

au repérage et au démontage des déterminations formelles, à leur combinaison et à leur portée 

dans le système expressif global. 

Par le changement de la modalité d'approche du texte littéraire et par l'utilisation des 

moyens modernes, la stylistique a diversifié son horizon et s'est raffinée à la longue. Elle 

suppose une méthode et une pratique à la fois. Une méthode valorise autant que la personne 

qui l'utilise. La décision méthodologique appartient à chaque chercheur qui est responsable de 

ses analyses. La méthode est choisie en fonction de son expérience, de l'aire et du but de 

l'investigation. La stylistique est l'étude de la langue en action. 

Parce que la stylistique est une science controversée, ses méthodes sont diverses et 

multiples. II faut travailler, trier la matière; user et changer les outils; mais il vaut mieux rester 

sur le terrain. On ne peut pas oublier le fait que chaque type textuel sollicite, par ses besoins 

d'ordre intrinsèque, une méthode ou une autre. La compétence de l'auteur y intervient. 
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INFLUIENŢA LITERATURII FRANCEZE ÎN OPERA LUI 

 VASILE ALECSANDRI 

 

                                                           Oxana GHEŢIVU,  

                                                Catedra de Filologie Franceză 

 

Etudiant les influences du romantisme français sur la littérature roumaine d'après 

1848, et portant leur attention sur la sélection opérée par celle-ci parmi les différents 

représentants français du mouvement, selon le jeu des affinités, les historiographes montrent 

que dans l'art les romantiques roumains ont préféré les cheminements clairs, sans 

complication dans le sens psychologique ou métaphysique, les oeuvres à message servant un 

but éducatif tangible. Les auteurs affirment plus loin, rejoignant ainsi directement notre 

propos, que les mêmes écrivains se sont détournés du romantisme cérébral de Vigny, comme 

de l'onirisme de Nerval, de la calligraphie de Gautier ou de la gratuité de Mérimée, optant en 

revanche pour Lamartine, Hugo, Béranger, Quinet, Lamennais, c'est-à-dire pour la 

sentimentalité, le pittoresque, l'élan humanitariste et la ferveur révolutionnaire. 

  

Două nume, Lamartine şi Victor Hugo, prezidează avîntul strălucit al poeziei româneşti 

pînă în preajma anilor 1860. Nu pentru că Chateaubriand de exemplu, sau Gautier, sau 

Mérimée nu şi-au exercitat, şi ei, influenţa asupra dezvoltării literaturii române din această 

epocă. Dar autorii Meditaţiilor, Odelor şi Baladelor şi Orientalelor, Lamartine şi Hugo sînt 

cei care au cucerit imaginaţiile, au încîntat inimile şi au dat generaţiei române de atunci starea 

sufletească propice creării unor opere, acea formă a spiritului capabilă să realizeze anumite 

caractere ale romantismului francez. 

Baladele lui Hugo le oferă o sursă fecundă de poezie, cea a creaţiilor gingaşe sau 

teribile, duioase sau groteşti, pe care le constituie basmele populare, cu zîne şi monştri, 

joimăriţe şi vîrcolaci „ale căror nume baroce sînt o trăsătură în plus  a personajului‖, precum 

şi vechile legende ce sînt o istorie a timpurilor cînd nu se scria. 

De la Orientale li se transmite gustul exoticului în spaţiu cum spune Gautier, dragostea 

cerurilor Andaluziei si Bosforului, căutarea pitorescului în costume şi în moravuri, în culori vii şi 

împestriţate [1]. Impresia produsă de Orientale este atît de puternică încît scriitori români obosesc 

să le tot traducă şi să se inspire din ele. În poemul său în proză Cîntarea României, în care Alecu 

Russo zugrăveşte cu trăsături simple, în stilul biblic al operei Paroles d'un croyant trecutul eroic şi 

dureros al naţiunii sale, el recurge, pentru a trasa tabloul înfrîngerii lui Sinan Paşa la Călugăreni de 

către Mihai Viteazul, la anumite detalii din Bataille perdue, după cum împrumută din aceeaşi 

piesă de Hugo, ideea de a pune în antiteză conducătorul unei „puternice armate" cu prăbuşirea 

prezentă a visurilor sale, cu fuga-i solitară şi disperată de pe cîmpul măcelului. Amintirea 

Orientalelor îl va urmări pe Alecsandri treizeci de ani după ce va fi scris, sub efectul primei lor 

lecturi, Pescarul Bosforului şi O noapte la Alhambra. Se va inspira nu numai din temele poetice, 

dar şi din procedeele retorice, precum amplificarea, prin enumerarea părţilor sau indicarea 

contrastului de culoare al obiectelor, nu conformă cu datele realităţii ci după cerinţele unei iubiri 

excesive pentru simetria antitetică. 

De fapt, prestigiul lui Lamartine şi Victor Hugo se mărginea, pentru generaţia poeţilor 

români de la 1830—1850 la ceea ce le-au oferit primele culegeri ale acestor scriitori francezi. 

Ritmul după care s-a dezvoltat poezia lui Lamartine le-a rămas în mare parte necunoscut. 

Manifestările pioase şi umanitare din Harmonies şi Recueillements nu-şi mai găsiră nici un 

ecou în opera lor. Viziunea sumbră, sălbatică şi măreaţă a naturii pe care o transmite Les 

Contemplations nu i-a uluit şi nu au mai vrut să audă ce revelaţii stranii şi surprinzătoare 

povesteşte „Glasul din umbră" [1]. Nu există nici un poet român din această generaţie şi nici 

chiar din cea următoare, care să fi crezut în funcţia mesianică a poetului, nici să fi adoptat 

tonul inspirat, accentele autorului lui Ibo şi Mages. Sentimentul întristat al lui Vigny la adresa 

solitudinii noastre morale, a omului părăsit în mijlocul naturii ostile, a divinităţii impasibile şi 
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a conflictului surd şi tragic dintre sexe nu a cucerit nici publicul, nici scriitorii români. Şi dacă 

spre anii 1870—1880 sensibilitatea fremătîndă din Nuits şi Souvenir se transmit unor poeţi de 

mîna a doua, niciodată groaza unei inimi zbuciumate de existenţa infinitului, care ar vrea să 

creadă şi nu poate, acel „mal du siècle" din Rolla şi clin l'Espoir en Dieu, nu au fost 

exprimate de poezia românească. 

Romantismul integral va fi reprezentat în poezia românească de Mihail Eminescu 

(1849—1889). Acest romantism este de origine germanică. In timpul studiilor sale la Viena şi 

Berlin, Eminescu a găsit în romantismul german felul de a gîndi şi simţi, precum şi 

modalităţile de exprimare ce corespundeau tendinţelor măreţe ale fiinţei sale intime. Puse în 

lucru temele preferate ale romanticilor germani, ura lor împotriva filistinilor, setea lor de ideal 

reprezentată de căutarea „florii albastre „  melancolia chemărilor cornului de vînătoare, 

misterul pădurilor adînci cu bolţi întunecate, teroarea legendelor gotice, panteismul naturalist, 

admiraţia pentru înţelepciunea hindusă. Pătruns de doctrina filozofiei lor, Eminescu transpune 

în versuri tristeţea sa înnăscută, sensibilitatea pe care boala, decepţiile sentimentale si 

vicisitudinile unei existenţe precare şi vagabonde o făcuseră dureroasă, dezamăgirea în 

prezenţa realităţii, colorînd totul cu o ideologie kantiană şi schopenhaueriană. 

Lansat de revista Convorbiri literare, organ al Junimii, întemeiată pe la 1865, la Iaşi, şi 

ai cărei membri mai reprezentativi îşi făcuseră studiile în Germania, Eminescu cuceri publicul 

prin geniul său. Unul din vîrfurile grupului, Maiorescu, profesor de filozofie la Universitatea 

din Iaşi, apoi la cea din Bucureşti, răspîndi, datorită talentului său oratoric remarcabil şi 

formei interesante pe care o dădea analizei doctrinelor celor mai greu de înţeles, gustul şi 

admiraţia pentru metafizica şi estetica germană. Aceasta era o nouă orientare dată gîndirii 

române care pînă atunci se dezvoltase sub influenţa senzualiştilor şi eclecticilor francezi. Dar 

dacă Maiorescu a împins tineretul român spre filozofia germană, în calitate de critic literar şi 

eseurile sale critice au fost timp de douăzeci de ani literă de lege pentru public , el dovedi un 

mare  rafinament. Convorbirile literare, revistă al cărei director era, au acceptat uneori prea 

uşor versuri cu iz nemţesc , nu este mai puţin adevărat că această revistă acceptă şi lucrări ce 

în mod vizibil primiseră sugestii franceze. Astfel Alecsandri îşi publică aici producţia din a 

doua parte a carierei sale literare. In poemele sale epice, Alecsandri reia ideea Legendei 

Secolelor, dar îi restrînge aplicarea numai la trecutul ţării sale şi la cîteva scene din istoria 

otomanilor, suzerani ai principatelor române timp de patru secole. In fresca pe care o 

zugrăveşte, găsim nuanţe ce amintesc de Hugo, dar gîndirea sa dovedeşte în acelaşi timp o 

imaginaţie originală şi putere creatoare. Poetul naturalizează elementele pe care le împrumută, 

dîndu-le o tonalitate specific românească. Drama sa istorică Despot-Vodă ţine de asemenea de 

poetica romantică, dar dacă formula piesei datorează mult pieselor Cromwell, Marion 

Delorme si Lucrèce Borgia, ea se realizează cu mijloace foarte personale. 

În ceea ce priveşte Alecsandri, există  monografii interesante care se ocupă de multe din 

chestiunile biografice, istorice, literare, bibliografice, ce se pot pune relativ la acest scriitor. 

Ne lipseşte însă o biografie de felul celora dorite de Sainte-Beuve asupra scriitorilor mari, o 

biografie, spre a ne servi de termenii săi, „largă", „copioasă" şi chiar „difuză", [2]care ar lega 

prin povestirea a o mulţime de detalii pe autor de existenţa lui reală, care, între altele, ne-ar 

vorbi despre cărţile pe care le-a studiat, dascălii care au contribuit la formarea sa intelectuală, 

care ar enumera volumele conţinute de biblioteca sa, ar insista asupra adnotaţiilor lor, ne-ar 

dezvălui cercurile literare pe care le-a frecventat, convorbirile cu contemporanii relatate de 

corespondenţele sau memoriile publicate sau inedite ale epocii... O astfel de istorie a vieţii şi 

operelor lui Alecsandri
  
pentru care cîteva elemente preţioase ni le oferă unele articole ale d-

lui Bogdan-Duică , ne-ar fi sugerat negreşit apropieri cu texte literare pe care nu le bănuim şi 

ne-ar fi împiedecat, poate, să comitem unele erori actualmente greu de evitat.  

Examinarea influenţelor literare, ce le-a încercat Alecsandri are o deosebită şi multiplă 

însemnătate. 

Mai întîi ea oferă un interes psihologic si literar. Stabilind raporturile de dependenţă ce 

leagă versurile sau piesele de teatru ale lui Alecsandri de modelele lor franceze, disociind 
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elementele împrumutate de cele proprii, discernînd în aceeaşi bucată elementele de 

provenienţă străină de cele răsărite din fondul intim al scriitorului, dîndu-ne seama de 

modificările pe care le-a impus materialului luat de la alţii şi cercetînd natura acestor 

transformări, vom deduce cu privire la dispoziţiile sufleteşti ale poetului nostru, vom distinge 

însuşirile esenţiale ca şi lipsurile şi limitele geniului său poetic. Din faptul că Alecsandri s-a 

înflăcărat numai pentru unii din romanticii francezi, că versurile altora, Nopţile lui Musset, de 

exemplu, sau poemele filozofice ale lui Vigny, 1-au lăsat rece, că din culegerile lui Lamartine 

sau Hugo pe care le-a citit, cu atîta fervoare, sînt aspecte ce nu s-au răsfrînt în opera lui , vom 

găsi  nişte motive care ne vor ajuta să clasăm pe autorul nostru într-o anume familie de spirite 

şi ne vor înlesni desemnarea portretului său literar. 

In ceea ce priveşte comediile de moravuri ale lui Alecsandri, studierea raporturilor ce le 

susţin cu piesele ce le-au inspirat, pe care le-au imitat sau le-au localizat, prezintă şi un interes 

istoric. Omisiunea unor particularităţi ale textelor franceze, modificarea unor detalii ale 

intrigii, sau a unor trăsături ale personajelor, înlocuirea aluziilor sau a cuvintelor de spirit cu 

altele, ne îndrumează toate către o stare de lucruri, către obiceiuri, către tipuri care puteau 

singure să fie pricepute de societatea românească a timpului. Schimbările acestea devin 

mărturii preţioase despre viaţa şi oamenii de atunci. E drept că uneori localizările şi imitaţiile 

lui Alecsandri ţinîndu-se prea strîns de textul francez, oferă tablouri de moravuri, personaje  şi 

dialoguri care sînt în dezacord cu cele ce ştim despre felul de a trăi, de a cugeta, de a simţi, de 

a vorbi a indivizilor din realitatea epocii. Fraza celebră a d-nei De Staël : „literatura este 

expresia societăţii", trebuie aplicată cu prudenţă repertoriului comic al lui Alecsandri [2]. In 

sfîrşit, constatarea felului în care influenţele literare franceze s-au exercitat asupra lui 

Alecsandri are o semnificaţie specială. Căci nici unul din poeţii care au luat drept maeştri pe 

romanticii sau — mai rar — pe clasicii francezi, nici Cârlova, nici Eliade Rădulescu, nici 

Grigore Alexandrescu, nici Costache Negruzzi, nici Bolintineanu, nu s-au bucurat de onoarea 

lui Alecsandri, nici unul n-a fost salutat de contemporani ca un „rege al poeziei". 

Personalitatea lui Alecsandri, lipsită de un relief puternic, reprezintă minunat, prin însuşirile şi 

prin scăderile ei, pe cele ale generaţiei de intelectuali care a făcut Revoluţia din 1848 şi 

războiul Independenţei. Un studiu asupra influenţelor franceze în opera lui Alecsandri capătă 

aşadar un înţeles semnificativ, la care nu poate ajunge cercetarea izvoarelor unor scriitori, al 

căror glas n-a fost ca al său „ecoul sonor" al vremii . 

 Primele versuri care ni s-au păstrat de la Alecsandri sînt, lucru curios, scrise în franceză  

şi redau atmosfera de poezie lamartineană în care trăise la Paris. În Buchetiera de la Florenţa, 

nuvelă unde sînt consemnate amintirile călătoriei sale în Italia, în 1839, în momentul 

întoarcerii sale în ţară, se află intercalat un fragment ( în  versiunea   din  Dacia literară   din  

1840  a  lui  Kogălniceanu). Mai tîrziu versurile franceze (care sînt reproduse printre 

variantele acestei nuvele din ediţia „Minerva" a Prozei lui Alecsandri) au fost înlocuite de 

autor cu versuri româneşti. Intr-o  scrisoare  din  12  aprilie  1878  către I. Negruzzi, 

amintindu-şi  de o vară petrecută la 1840 la moşia părintească a prietenului său, Alecsandri îi 

declară : „Sînt 38 de ani de atunci ! Nu făcusem încă nici un vers românesc şi de abia întrasem 

în   domeniul   literaturii   cu   o  nuvelă   intitulată   Buchetiera   de   Florenţa"   (Scrisori 

publicate de I. Chendi si E. Carcalechi, Bucureşti, Socec, 1904)[3] care ar putea, ca şi o 

meditaţie vestită a lui Lamartine, să poarte titlul Invocation : în amîndouă bucăţile ne 

întîmpină acelaşi cult. Să se compare primele versuri ale lui Alecsandri : 

  De quel nom te nommer, être incompréhensible 

 Qui n'as rien de mortel, 

Toi qui pour nous charmer abandonnas le ciel ?  

De quel nom te nommer ?  

cu începutul Invocaţiunii lui Lamartine : 

O toi qui m'apparus dans ce désert du monde,  

Habitante du ciel, passagère en ces lieux ! 

O toi, qui fis briller dans cette nuit profonde 
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Un rayon d'amour à mes yeux...  

Dis-moi quel est ton nom ?... 

Să se compare şi : 

La voix de Philomèle offre moins d'harmonie 

 Que ta voix qui s'épanche en flots mélodieux, ..... [3] 

 al femeii iubite, fiinţă divină care a părăsit cerul pentru ai încînta pe muritori ; pe 

alocuri prin efuziunile de mistică iubire trec freamăte de voluptate aprinsă, asemenea aceleia 

ce străbate arzătorul Chant d'amour al marelui romantic francez. 

Deabia întors în Moldova, Alecsandri încape sub stăpînirea unei alte înrîuriri. Farmecul 

doinelor, al cîntecelor bătrîneşti şi al basmelor noastre îl ispiteşte şi compunerile sale poetice caută 

să redea frumuseţile creaţiunilor geniului popular, cu o coloraţie, ce e drept, uneori romantică. 

Poezia aceasta nemeşteşugită şi uşoară nu putea însă să-i pună la îndemînă elementele 

necesare pentru întocmirea unor versuri în care să se rostească o sensibilitate mai complicată, 

în care să se exprime idei poetice mai adinci. Şi de aceea, fără să părăsească proaspătul izvor 

al poeziei populare căruia îi va mai datora încă fericite inspiraţii, se întoarce la Lamartine 

cînd, mişcată de dragoste, inima sa vrea să închege în stihuri emoţiile ce o frămîntă sau o 

leagănă, mintea sa să destăinuiască visele ce o înseninează sau o întunecă . Din regiunile 

tăinuite ale  versurilor din Chant d'amour (Nouvelles Méditations)[4] : 

Parle-moi, que ta voix me touche ! 

 Chaque parole sur ta bouche  

Est un écho mélodieux.  

 Tăria   credinţei   subzistînd   în   mijlocul   întîmplărilor   care   ar   trebui   s-o clatine o 

exprimă Alecsandri : 

Pour moi, qui suis à peine au printemps de ma vie,  

Quand le malheur viendra me soumettre à sa loi,  

Les yeux levés au ciel et le coeur plein de foi,  

Je bénirait de Dieu la puissance infinie, 

după versurile celebre din L'Immortalité : 

Pour moi quand je verrais dans les célestes plaines  

Les astres s'écartant de leurs routes certaines 

 Parcourir au hasard les deux épouvantés... 

 Etre infaillible et bon j'espérerais en toi. [4] 

Alecsandri ia poezia lui Lamartine drept modelul propriilor sale versuri de iubire. 

Asemănarea între romanul său de iubire si cel al amantului Elvirei îl îmbia pe 

Alecsandri la involuntare imitări. In special strofele nemuritoare pe care deznodămîntul 

dureros al marii sale pasiuni le smulse lui Lamartine erau prea potrivite cu nenorocirea 

poetului nostru, pentru ca el să se sustragă influenţei lor. Din toate poeziile cununii împletită 

de Alecsandri pentru Elena sa, cea mai lamartineană e Steluţa : paritatea împrejurărilor care 

curmaseră fericirea sa şi a poetului francez face ca în acest cîntec al regretelor să se audă 

ecoul unora din motivele orchestrate, să se întîlnească tonul, accentele, imaginile unora din 

elegiile de dragoste îndurerată ale lui Lamartine. 

Ideea primordială din Steluţa o găsim în Souvenir. 

Anii trec repezi, timpul a nins pe fruntea poetului şi a îngheţat sîngele său, dar n-a putut 

să şteargă icoana iubitei sale moarte : 

Mais ta jeune et brillante image  

Que le regret vient embellir,  

Dans mon sein ne saurait vieillir :  

Comme l'âme, elle n'a point d'âge. 

Cum a dispărut de pe pămînt, poetul a putut să vadă pe iubita sa în ceruri : 

Là, tu m'apparais telle encore 

 Que tu fus à ce dernier jour,  

Quand vers ton céleste séjour,  
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Tu t'envolas avec l'aurore. 

Cînd noaptea şi-a întins umbrele misterioase, sus, pe tăria nemărginită, lumina dulce a 

unei stele clipeşte prietenos poetului şi-i aminteşte priviri care luceau altădată pe pămînt : 

Si j'admire ces feux épars 

 Qui des nuits parsèment le voile,  

Je crois te voir dans chaque étoile 

 Qui plaît le plus à mes regards.  

Vorbind despre aştrii nopţii, Lamartine spusese în Les Etoiles : 

...il en est un, solitaire, isolé, 

Qui dans mes longues nuits m'a souvent consolé, 

Me rappelle un regard qui brillait sur la terre. 

Ficţiunea aceasta poetică o reia, cu mai multă limpezime, cînd plînge moartea fiicei sale 

Julia : Je la vois devant moi, la nuit, comme une étoile 

 Dont la lueur me cherche et vient me caresser . 

Steluţa „blînda şi duioasă" a lui Alecsandri e iubita lui, care, acum, îi zîmbeşte „dincolo 

de mormînt". Cînd noaptea e senină, amantul întristat află o mîngîiere amară înălţîndu-şi 

gîndirea pînă la dînsa. Ani de lacrimi au trecut de cînd a pierdut-o, dar amintirea ei, al „zilelor 

luminoase" şi al „nopţilor dumnezeieşti" de odinioară, n-a pierit şi nu se va şterge.[5] 

În această elegie care plînge pe o moartă nu găsim şi dezvoltările asupra esenţei şi 

urmărilor divine ale iubirii, care umplu poeziile inspirate de clipele de fericire de altădată. În 

cînturile triumfale de atunci, iubirea sa e exaltată în acelaşi chip şi pentru aceleaşi temeiuri ca 

în „Meditaţiile" lui Lamartine. Iubirea i-a insuflat „un dor de nemurire", 1-a „înălţat la tronul 

îngeresc" — idei care oglindesc concepţia amorului pe care Lamartine a adoptat-o de la 

Petrarca : amorul e un izvor de virtute, un mijloc de purificare a sufletului, de apropiere de 

Dumnezeu.
 
Totuşi unele versuri ale lui Alecsandri nu capătă înţeles decît dacă le interpretăm 

la lumina metafizicii sentimentale petrarco-lamartiniene : 

In dragoste cerească visînd cerescul bine, 

 La tine al meu suflet înalţă sborul său. 

Aceeaşi afirmare că imensitatea şi excelenţa dragostei îngăduie priceperea imensităţii şi 

excelentei Divinităţii, acelaşi avînt cu ajutorul dragostei pămînteşti către dragostea cerească şi la 

Lamartine : 

Tu disais ; et nos coeurs unissaient leurs soupirs  

Vers cet être inconnu qu attestaient nos désirs 

Reciprocitatea iubirii, cultul înflăcărat, mistic al iubitei sînt cele două feţe ale acestei 

concepţii a amorului. Alecsandri care, chiar în primele sale versuri, cele din Buchetiera de la 

Florenţa, salutase, după l'Invocation, pe fiinţa adorată ca un înger trimis de Dumnezeu pe 

pămînt, care slăvise într-însa „tot ce e mai sfînt pe lume" , crede ca şi Lamartine după moartea 

Elvirei, că îngerul său, părăsindu-1, s-a întors în patria sa : 

 Frumos înger!  cu albe aripioare, 

 Precum un vis de aur în viaţă-mi ai lucit, 

 Şi-n ceruri cu grăbire, ca un parfum de floare,  

Te-ai dus lăsîndu-mi numai un suvenir iubit. 

Ca şi iubirea de altădată, amintirea aceasta îl face să culeagă pe câmpurile poeziei flori 

albe şi fragede, pe care le adună în mănunchiul „Lăcrămioarelor", închinat aceleia ce-1 

priveşte din o lume mai fericită.[6] 

Înainte de dînsul, Lamartine dedicase „ultimul cînt al pelerinagiu-lui lui Harold",[7] ce 

e drept nu Elvirei, dar femeii care-o înlocuise în inima lui. Pe Marie- Anne Elisa o roagă să 

recunoască  momentele iubirii lor în versurile ce i le-a inspirat : 

Ces chants qui vont au coeur, c'est moi qui les inspire  

Et sa Muse est mon souvenir ! 

Toţi cititorii au admirat versurile în care Alecsandri vorbeşte de chipul cum prezenţa 

iubitei sale ştergea altădată pentru dînsul realitatea tuturor lucrurilor existenţei : 
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Şi care-odinioară luceai atît de vie 

Pe cînd eram în lume tu singură şi eu ! 

Cum se vede, sîntem departe de înţelesul versurilor celebre ale lui Alecsandri : ele 

exprimă extazul amanţilor în mutuala lor contemplare, uitarea în beţia lor sentimentală de 

toate, de fire şi de încîntările ei, de societate si de grijile ce o frămîntă, de viaţă şi de luptele ce 

ni le cere ; în uimirea divină a simţurilor lor nu văd decît fiinţa iubită, nu cugetă decît la dînsa 

; singură perechea îndrăgostită există pe lume. In înţelesul acesta Lamartine a putut să 

amintească Mariei Anne Elisa cum, în faţa priveliştii sublime a lacului Leman şi a Alpilor, 

privirile sale pasionate au văzut-o numai pe dînsa : 

...tes yeux s'abaissèrent sur moi ; 

Tu me montrais du doigt les flots, les monts, l'abîme,  

La nature et le ciel., .et je ne vis que toi ! 

Pasajul din Dédicace ca şi versurile celebre ale lui Alecsandri au, după părerea noastră, 

o origine comună şi anume declaraţia pe care, în momentul cînd moare, o face în romanul lui 

Chateaubriand fecioara Atala către Chactas că 1-a iubit mult, fără să îndrăznească să i-o spună 

: ...tantôt j'aurais voulu être avec toi la seule créature vivante sur la terre... 

Nu numai motivele acestei poezii arată în mod vădit influenţa „Meditaţiilor", dar şi 

atmosfera în care pluteşte, tonalitatea generală a ei, sînt cele ale producţiilor juvenile ale 

Muzei lui Lamartine. 

Aceeaşi spiritualitate, aceeaşi atingere uşoară şi discretă a întîmplărilor materiale, 

aceleaşi aluziuni depărtate la incidentele biografice din care a răsărit poezia. Care sînt 

pricinile durerii lui Alecsandri ? Ce amănunte ni-s dezvăluite din dragostea sa ? Evocarea 

zilelor îndumnezeite şi a nopţilor veneţiene de odinioară... Mărturisirea pierderii în neagra 

veşnicie a steluţei iubite... Iată tot ce ştim din realitatea pe care o părăsesc aşa de repede 

versurile lui Alecsandri pentru a-şi lua zborul în regiuni diafane şi subtile, de unde de-abia se 

întrezăresc, prin ceaţa groasă ce le acopere, lucrurile pămînteşti. Dorul poetului se înalţă „spre 

plaiul nemuririi", simţirile şi gîndirile sale sînt însufleţite de mişcarea de ascensiune, de 

avîntul ce ridică sus, departe de globul nostru de humă, în lumea senină a idealurilor şi a 

viselor, atîtea „Meditaţii" si „Armonii" lamartiniene : 

Que ne puis-je... 

Vague objet de mes voeux m'élaneer jusqu'à toi ![8] 

În această elegie (Elegia aceasta, nedatată, face parte din volumul Doinelor si  

Lăcrămioarelor) culminează influenţa lui Lamartine care se învederează în toate poeziile 

ciclului inspirat de dragostea sa pentru Elena Negri. Deşi nu întîlnim în ele accentele sau tonul 

caracteristic versurilor lamartiniene din faza „Meditaţiilor", adesea ne întîmpină motive lirice, 

o tratare identică a acestora şi aceleaşi imagini ca la marele romantic francez. 

Scenele de dragoste în poeziile de iubire ale lui Alecsandri înfăţişează cadrul si 

particularităţile tablourilor în care Graziella, Elvira sau Marie-Anne Elisa apar ca nişte 

divinităţi adorate. Un peizaj crepuscular sau nocturn ; luna varsă asupra universului „o lumină 

mîngîioasă" ; şoapte dulci care par ecoul foarte depărtat al unor concerte cereşti umplu 

misterios văzduhul si deşteaptă în inimile îndrăgostite „glasuri blinde" (8 mart, O noapte la 

ţară, Despărţirea.  O noapte la ţară, Veneţia.) ; tăcerea singurătăţii în care rătăceşte 

„perechea fericită" e deodată tăiată de „armonia sfîntă" a unui cîntec îngeresc : [9] 

 „Iubiţi, iubiţi, le zice vocea divină, nimic nu e mai bun pe lume decît pornirea înfocată 

a dragostei ; treceţi din lumea noastră în sînul nălucirii cu o lungă sărutare ! ". „Accentele 

acestea necunoscute pămîntului" le auziseră într-o seară si valurile lacului pe care pluteau în 

tăcere Elvira şi amantul ei, iar sfatul ce le da era acelaşi : „Aimons donc, aimons donc !" (Le 

Lac (Méditations). Poetul si-1 însuşise cînd îmbia pe iubita lui ca, în voluptatea îmbrăţişărilor, 

să treacă la ţărmul veşniciei : 
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Pourvu que, durant le passage,  

Couché dans tes bras à demi, 

 Les yeux tournes vers ton image, 

 Sans le voir, j'aborde au rivage 

 Comme un voyageur endormi. 

Embrassons-nous,mon bien suprême,  

Et sans rien reprocher aux dieux,  

Un jour, de la terre où l'on aime, 

 Evanouissons-nous de même  

Comme un soupir mélodieux ! (Les Préludes (Nouvelles Méditations) 

În extazul acesta, sufletul amanţilor e istovit de povara prea grea a desfătării, gîndul 

fugii repezi a timpului, adumbreşte cu o uşoară melancolie mulţumirea lor şi nu departe de 

zîmbetul ce le înseninează faţa, străluceşte o lacrimă de înduioşare : 

O cît erai atuncea de albă şi frumoasă 

Cînd dorul tău în ceruri zburînd cu-al meu suspin, 

A izvorît în ochi-\i o rouă luminoasă. 

Şi te-a plecat pe sînu-mi ca floarea unui uln ! (1 Mai (Mărgăritarele). 

Lamartine spusese si dînsul : 

Ah ! que nos longs regards se suivent, se prolongent... 

Jusqu'à ce qu'une larme aux bords de ta paupière, 

 De son nuage errant te cachant la lumière Vienne baigner tes yeux ! 

( Les  Préludes,    Chant   d'amour)  

Cîteva încercări ale lui Lamartine, alcătuite înainte ca durerea să fi frămîntat sufletul 

poetului şi ca, în tăcerea ceasurilor de restrişte, să-1 fi silit a-şi da seamă de adevărata sa fire, 

oglindesc spiritul epicurean, răsfrîng senzualismul elegiacilor şi eroticilor francezi de la 

sfîrşitul secolului al XVIII-lea, Gilbert, Parny, Bertin, întîii educatori literari ai viitorului 

romantic. Printre aceste prime întocmiri ale lui Lamartine trebuie numărat şi Hymne au soleil, 

imitat după Léonard, unul din aceşti numeroşi poetae minores. E un cînt de adorare al 

astrului, care răspîndeste viaţă si rodire : 

Tu règnes en vainqueur sur toute la nature,  

O Soleil ! et des cieux, où ton char est porté,  

Tu lui verses la vie et la fécondité.  

Le jour où; séparant la nuit de la lumière, 

 L'Éternel te lança dans ta vaste carrière, 

 L'Univers tout entier te reconnut pour roi. 

Alecsandri care iubea atît de mult soarele, lumina sa de aur şi sărutările fermecătoare ce 

le trimite pămîntului primăvara (în afară de Pasteluri, bucata Soare de iarnă în Legende) , 

intonînd al său Imn către soare, îşi aminti principalele acorduri ale cîntecului lui Lamartine : 

O ! Soare creatorul, cînd de pe tronul său Ţi-a zis să fii... 

In noapte-i Universul fu vesel ca să vază 

Pe calea veşniciei eternu-i călăuz... 

O ! Soare fără umbră, o ! splendide izvor 

De viaţă, de rodire, de cînt şi de credinţă ! (culegerea Altele) 

Razele globului de flăcări călăuzesc pe Lamartine spre Fiinţa supremă : 

N'est-tu point, o Soleil, un rayon de sa gloire ? 

 Quand tu vas mesurant l'immensité des cieux 

 O Soleil, n'es-tu point un regard de ses yeux ? 

Tot astfel pentru poetul nostru drumul din zori şi pînă în apus al soarelui e un arc de 

triumf străvăzător al Divinităţii : 

Păşind cu maestate în calea-ţi ideală, 

 Formezi o luminoasă arcadă triumfală, 
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 Prin care omenirea zăreşte Domnul sus. 

O ardoare senzuală înflăcărează ultimele versuri ale poemului lui Lamartine, care 

mulţumeşte soarelui de a-1 fi ajutat să guste voluptatea, lui îi datoreşte : 

De sentir dans mon coeur, aux rayons d'un beau jour,  

Redescendre à la fois et la vie et l'amour. 

... Te-am îmbinat, pe cer, din nori, 

 Din toamna blinda pe pămînt,  

Te-am desluşit dintr-un miros, 

 Dintr-un amurg de zi de vară  

Şi nu a fost nimic frumos 

 Fără ca umbra-ţi să nu-mi pară. 

Poezia lui Alecsandri se sfîrşeşte prin preamărirea astrului a cărui căldură, aprinzînd 

sîngele adolescentului, îl mină să guste fiorii voluptăţii : Prin tine cunoscut-am văpăile 

iubirii. Din opera ultimilor reprezentanţi în poezie ai clasicismului provin în versurile lui 

Lamartine unele expresii de o nobleţe căutată, unele perifraze de o falsă eleganţă, unele aluzii 

mitologice, foarte preţuite de retorica pseudo-clasică. Cu entuziasmul uşor de amăgit al 

neofiţilor, Alecsandri a transportat şi în versurile sale, chiar în cele unde fondul nu e 

lamartinean, frazeologia aceasta învechită, înzestrat cu mai mult gust decît Bolintineanu şi 

Alexandrescu, va uita de „carul de amarant al lui Febus" şi nu va compara inima sa amorţită 

cu statua lui Memnon (Bolintineanu, Cîntec (Reverii) ; Gr. Alexandrescu, Miezul Nopţii), în 

schimb cîte imitări după mobilele perifraze ale lui Lamartine ! Ca şi la dînsul, luna e „a 

umbrelor făclie" sau „făclia argintie a nopţilor"  (O   noapte   la   ţară, si   O   noapte   la  

Alhambra   (Mărgăritarele)), marea „o umedă cîmpie(" Adieux à la mer si Les Préludes.) şi 

cerul „plaiul nemuririi".( Le Désespoir si Le Vallon.)[10] 

Pe lîngă aceste rămăşiţe ale unei mode literare detronate, mai întîlnim în versurile lui 

Alecsandri unele asociaţii de cuvinte şi unele imagini proprii manierei „Meditaţiilor". Aşa de 

exemplu „văpaia lină" a lunii care redă pe „la molle clarté" (Sous la molle clarté de la voûte 

sereine" (Ischia)) luminînd peisajele de reverie prin care trec amanţii cuprinşi de extazul 

pasiunii. Aşa e „corul stelelor" care reproduce pe „le choeur des astre de la nuit" („Les  

choeurs harmonieux  des  étoiles''  în  Les Étoiles   şi  le  chouer  mystérieux  des  astres  de  la  

nuit"  în  L'mmortalité). Aşa sînt si comparaţiile lunii cu o lampă de aur : 

Comme une lamre d'or dans l'azur suspendue 

 La lune se balance aux bords de l'horizon... 

.... Ca lampă aninată la poarta de vecie  

Domnea în dulcea taină a umbrelor făclie... (La Prière (Méditations). — O noapte la 

ţară); sau cu un vas ce pluteşte pe cer : 

Comme un vaisseau voguant sur la mer des nuages... 

 (Apparition (Nouvelles Méditations)). 

Acest „vas de aur" se iveşte şi la Alecsandri, cu varianta că întinderea ce o străbate e senină  

..... pe-al nopţei senin, Ca un vas de aur luna plutea lin... 

sau : Şi luna vas de aur pluteste-n ceruri lin (Visul (Suvenire), — Pe coastele Calabriei 

(Pasteluri). [10] 

E interesant de constatat că Alecsandri nu s-a adresat la părţile cele mai caracteristice, 

cele mai specific personale ale marilor lirici ai romantismului francez. Toată metafizica 

religioasă, toată filozofia socială, tot romantismul creştin sau umanitar precum si toate 

plăsmuirile vaste şi nobile ale lui Lamartine 1-au lăsat indiferent. Tot astfel n-a adoptat nimic 

din „maniera a doua" a lui Hugo : viziunile sale întunecate şi sublime, destăinuirile 

apocaliptice, metaforele uimitoare si mai ales acea preocupare de a urmări misterul, de a 

cerceta nepătrunsul, de a atinge inaccesibilul, care umplu Contemplaţiile si Legenda Veacuri-

lor. De la Théophile Gautier nici realismul intens şi nemilos cu care autorul Comediei morţii, 

asemenea artiştilor medievali, a evocat privelişti sinistre sau macabre, nici poezia voluptăţii ce 
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înfioară tablourile unde, de astă dată ca un contemporan al Renaşterii, a slăvit frumuseţea cor-

pului femeiesc ; nici tendinţa de a rivaliza cu pictura, de a reda priit cuvinte relieful, coloritul 

si nuanţele obiectelor, nici una din aceste trăsături n-a trecut la autorul nostru. 
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LA COMMUNICATION ORALE – ENJEU UTILISÉ 

DANS LE LANGAGE 

 

                                                                                                             Ecaterina ZLATIN, 

                                                                                           Catedra de Filologie Franceză 

 

Acţiunea de a comunica poate fi definită prin transmiterea informaţiei  unui grup, de la 

om la om, de la un cunoscut la un necunoscut prin diferite mijloace, cum ar fi atît 

prin expunerea orală, scrisă, culori, artă, muzică, emoţii, îmbrăcăminte, diferite mijloace 

tehnice : telefonie mobilă, telegraf, internet, radiou, televiziune, cît si prin explorarea tactil – 

kinestezică în perceperea obiectelor, a imaginilor tactile şi în lectura braille.  

Cel ce posedă informaţia este destinatorul. Acesta, transmite informaţia destinatarului.     

Orice comunicare orală este gravată într–un context şi poate avea loc la un moment anumit, 

într–un loc anumit, faţă–n faţă într-o anumită situaţie, la un evenement dat. Întregul mediu ce 

nu face parte din comunicaţie, dar participă la comunicare este numit context. Cei ce 

participă la comunicaţie sunt persoanele ce cunosc cheile ei accesibile. 

Acţiunea de feed–back este folosită în comunicare ca, cei ce sunt destinatori de 

informaţie să poată accentua informaţia pe care trebue s–o primească destinatarii.     

             

On appelle parfoi notre société « une société post – industrielles » ou « société de 

communication », parce que tous les discours des plus plats aux plus délirants, fleurissent à ce 

sujet sans réflechir assez souvent de quoi on parle. 

L‘action, le fait de parler, d‘établir des relations avec une autre personne, une entreprise 

d‘informer, de promouvoir une activité, c‘est la communication, ce que signifie transmettre 

d‘information.  Ces informations passent de l‘émetteur (ou destinateur) au récepteur (destinataire), 

et ce passage est possible grâce à des « signaux », constitués en « code ») dont l‘émetteur et le 

récepteur connaissent la clé. Les éléments de base du processus de la communication sont :  

L‘émetteur : la personne qui a l‘information    

Le message : le contenu de l‘information 

Le récepteur : la personne qui reçoit l‘information 

La création des processus peut se produire à l‘aide des supports et des opérations :  

Les supports :   

Le code : c‘est un support « systématique » fondé sur des conventions. Un système de 

signaux ( de différente nature : sons, signes, écrits, signaux gestuels, symboles) obéissant aux 

règles dont aussi bien l‘ émetteur  que le récepteur possèdent la clé. 

  Le canal : c‘est un support physique, qui transporte les signaux de la première source à 

la cible : le fil téléphonique, l‘onde sonore, l‘impulsion lumineuse. 

Les opérations : 

L‘encodage : procédé qui vise à donner à l‘information « un format » obéissant aux 

règles d‘un code déterminé ; cette opération est faite par l‘émetteur. 

Le décodage : le procédé inverse, où le récepteur « interprète » de façon correcte les 

signaux reçus et comprend ainsi l‘information. 

Le contexte : qui  concerne d‘un côté le cadre énonciatif (les énoncés qui précèdent et 

suivent le message) et le cadre situationnel général (la situation « physique et temporelle » 

dans laquelle le message est envoyé et reçu : la situation psychologique de l‘émetteur et du 

récepteur ; la situation « sociale » et les relarions entre deux personnes.) [ 1] 

Pour la communication humaine il y a un centre très important – c‘est la langue. C‘est un 

système de communication parmi d‘autres : les fourmis et d‘autres insectes ont leur système pour 

communiquer la position de la nourriture, la position de la fleur.  Beaucoup d‘espèces d‘animales 

utilisent des systèmes de communication dont on peut prendre aisément consciens (oiseaux, 

chiens, singes). Beaucoup de chercheurs qui s‘occupent de l‘étude du monde aquatique, il y a une 
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bonne dixaine d‘ans, ont intitulé un film très intéressant : « Le monde du silence » à cause qu‘ils 

pensaient que les poissons ne communiquent pas. Mais avec les années les outils utilisés pour 

étudier le monde sous – marin on était perfectionnés et un beau jour ils ont entendus le bruit fait 

par le langage de totes espèces de poissons. Aujourd‘hui n‘est pas un secret que les poissons ont 

leurs système de communication, ils parlent, ils chantent, on les entendent à une distance de 

quatre – cinq kilomètres.  Même on peut acheter des disques avec la communication des poissons. 

Les cuisinières préparent le poisson comme nourriture, on le voit et on comprend ses souffrances, 

mais l‘oreille humaine  n‘entend rien. 

On a vu au cours de l'Histoire, l'importance que prit la langue dans la communication. 

On a vu aussi l'impact considérable qu'eurent, au xve siècle, certaines œuvres écrites 

en français, dans des domaines qui restaient encore réservés au latin : l'Utopia de Thomas 

More, le  Discours de la méthode  de Descartes (1637), les  Provinciales  de  Pascal  (1656). 

Au  XVIIIe, la Bible de Sacy eut un impact considérable sur la littérature. Au XVe siècle, les 

cours  européennes communiquaient en français. 

L'anglais aujourd'hui est largement employé pour la communication dans de nombreux 

domaines (informatique, affaires, sciences essentiellement). Les langues ont des statuts de 

communication très différents : les six langues officielles des Nations unies sont l'anglais, 

l'espagnol, le français, le russe, l'arabe et le chinois. 

Néanmoins, les langues maternelles restent les langues de communication localement, 

en particulier en Europe, qui a défini une politique sur ce point. Les langues ne sont pas 

forcément des parlées. Elles peuvent aussi être gestuelles. La langue des signes 

française permet par exemple de communiquer entre et avec les malentendants et les non-

entendant. Ce système de communication est appris par tous qui veulent le connaître ou sont 

en contact direct (les parents, les frères, les soeurs à la maison, les profs, l‘administration et 

tout le personnel à l‘école)   avec les malentendants et les nonentendants.  C'est une langue à 

part entière, et qui connaît sa propre évolution. La société est obligée d‘avoir soin des 

malentendants et des nonentendants, des leur assurer la vie, de leur donner de possibilités de 

s‘affirmer pour avoir un avenir protégé.    

Avec les dernières générations d'outils de  télécommunications  électroniques, la 

 rétroaction  devient plus aisée, et les messages se sont beaucoup enrichis (documents, 

 images). Les messageries électroniques, l'internet permettent d'atteindre des groupes de 

personnes, et de faire une véritable communication de groupe. 

Les aspects techniques de la communication doivent cacher l'essentiel : la 

communication a pour objectif de faire passer un message. L'avènement de l'internet depuis 

les années 1960 a suscité diverses études de la part de philosophes et de sociologues. Parmi 

ces études, on retiendra celles de Pierre Musso et de Philippe Breton, qui, sous des arguments 

un peu différents, portent le même diagnostic : la communication a tendance à être 

instrumentalisée par les outils de télécommunication et les technologies de l'information. 

L'idée est qu'il existe une croyance selon laquelle on communique bien parce que l'on dispose 

de moyens techniques sophistiqués (dernière version du logiciel, mobile, ...). 

En réalité, sur le fond, la communication cherche bien à répondre à l'un des  objectifs 

 suivants : 

 faire passer une information, une connaissance, ou une émotion ; 

 créer une norme commune pour se comprendre ; 

 créer une relation pour dialoguer fréquemment, ou relancer le dialogue ; 

 obtenir une influence pour inciter l'autre à agir selon sa volonté ; 

 donner son identité, sa personnalité au tiers, pour être connu. 

On parle alors d'enjeux de la communication. Ces enjeux sont liés aux différentes 

fonctions du message (voir les concepts de Roman Jakobson). Les enjeux de la 

communication  représentent ce que chaque acteur de la communication cherche à gagner sa 

situation de communication. Il  existe plusieurs types d'enjeux :   
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enjeu informatif:   transmettre une information à un autre 

enjeu identitaire:   exprimer son identité 

enjeu d'influence:   agir sur l'autre pour changer ses idées ou ses sitiments   

enjeu  relationnel:  expliquer ou consolider une  relation; 

 différentes stratègies de communication 

Les émetteurs de la communication vont adopter un comportement verbal   et non qui  

va leur permettre d'atteindre l'enjeu fixe:   c'est la stratègie. 

stratègie de coopération: rechercher le consensus durant la communication de l'autre et 

ses arguments. 

statègie de résistance ou d'opposition :  réfractaire au dialogue, rester sûr ses positions. 

Une  communication est difficile. 

stratègie d'evitement:   fuir le dialogue,  éviter le conflit.  La communication est rompue. 

stratègie d'influence:  essayer de faire changer l'opinion ou le sentiment de l'autre. 

Situation de communication : l‘imageet la situation de communication,   il  y a 

généralement deux individus  qui   entrent en communication. La communication peut êrtre 

orale ou  directe ou indirecte. 

La communication orale directe  :  exposition orale  en classe 

La communication orale indirecte  :  discours d'un politicien diffusait à la télévision 

La communication écrite indirecte: une  lettre envoyée à un ami. Il est mieux de 

comprendre tous les sentiments qui  peuvent influencer la qualité et la strcture de la 

communication.  [2 ] 

On s ‗est convaincu qu'une communication trop axée sur des moyens techniques peut 

faire oublier les risques inhérents à la communication. La communication de groupe part de 

plus d'un émetteur s'adressant à une catégorie d'individus bien définis, par un message 

(communication) ciblé sur leur compréhension et leur culture propre. 

C'est celle qui est apparue avec les formes modernes de culture, souvent axées sur 

la culture de masse (société de consommation), dont lapublicité ciblée est la plus récente et la 

plus manifeste. 

Les effets de la communication de groupe se situent entre ceux de la communication 

interpersonnelle et ceux de la communication de masse. 

La communication de groupe est aussi complexe et multiple car elle est liée à la taille 

du groupe, la fonction du groupe, et la personnalité des membres qui le compose. 

On peut également intégrer cette notion dans la communication interne à une entité. Les 

groupes peuvent alors être des catégories de personnels, des individus au sein d'un même 

service: les études supérieures pendant quatre ans accomplies à distance, (les travaux de 

contrôle, les évaluations, les tests, les thèses de licence, les questionaires pour les examens,).  

Une communication verbale est faite de signes linguistiques. 

Ces signes confèrent un corpus appelé langue, ou plus généralement langage, mais les 

linguistes viennent à distinguer la langue et le langage. L'écriture,  la langue des signes, 

la voix sont des  médias, des moyens de communiquer. L'art de conceptualiser ce message 

dans un   langage afin de minimiser les interférences est appelé la  rhétorique.  Aristote  et 

 Cicéron  étaient des théoriciens de rhétorique, qui devint l'un des sept arts libéraux dans 

le haut Moyen Âge. L‘art de la rhétorique est utilisé depuis de siècles dans la vie cotidiènne. 

Parfois cet art a eu un autre titre, mais jusqu‘à nos jours c‘est art, la rhétorique, qu‘on 

enseigne dans les établissements supérieurs. Les jeunes apprennent la thèorie et pendant les 

seminaies pratiquent les secrets de cet art merveilleux. Il est nécessaire de connaître et savoir 

utiliser les nuances de la communication  pendant les cours d‘études, aux conferences 

scientifiques, avec les prochaines et les inconnus dans la rue, au téléphone. 

La tendence de connaître les langues étrangères est très grande aujourd‘hui, pour 

connaître la culture d‘autres peuples, les moeurs, les coutumes, pour voyager, pour 

communiquer avec n‘importe qui d‘un autre pays, pour immigrer dans un autre pays avec 
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l‘espérance à une vie meilleure. On apprend une langue parfois pour être à la mode, et avec le 

temps, cette langue apprise est très nécessaire dans la vie. 

Est dite « non verbale » une communication basée sur la compréhension implicite de 

signes non exprimés par un  langage : l'art, la musique, la kinesthésie, les couleurs, voire 

les vêtements ou les odeurs. Ces signes, leur assemblage et leur compréhension ou leur 

interprétation sont dans leur grande majorité dépendants de la culture. C‘est un art de savoir et 

povoir comprendre les mimiques des visages des amateurs de visiter les musées. Leurs 

sentiments sont aussi exposés comme les tableaux, qui expriment : des souffrances, de la joie, 

de l‘inquiétude, de l‘appreciation. Parfois les visages deviennent blancs de crainte pour les 

personnages exposés, roses et calmes ou rouges de colère. Le même peysage on le viot dans 

les salles de concerts : il y a des amateurs de la musique qui vivent avec le compositeur, avec 

les artistes les sintiments et les souffrances transmis par les sons de la musiquie, mais il y a 

des personnes qui sont venues pour se reposer et dorment pendant tout le concert ou  sont 

venues pour être à la mode, et le landemain raconer à tout le monde leur voyage au concert.  

« Une fois le vieux Jean – Michel emmena avec lui son petit – fils au théâtre. Quand ils 

arriverènt au théâtre, Jean – Michel rencontra à la porte des gens de connaissance ; et le petit 

ne comprenait pas comment ils pouvaient coeser tranquillement et rire en cet instant. 

Le grand – père s‘installa à sa place au premier rang, derrière l‘orchestre. Christophe ne 

pouvait rien entendre. Il serrait convulsivement entre ses genoux sa patite casquette, et il fixait le 

rideau avec de grands yeux.  

Enfin l‘orquestre commença de jouer. Dès les premiers accords, Christophe se sentit 

tranquillisé. Dans ce monde de sons il était comme chez lui.  

Le rideau s‘était levé. Le petit regardait plein d‘admiration. Il confondait tout, prenait 

un personnagepour un autre, posait au grand – père des questions. Eperdu d‘émotions, il 

rougissait et pâlissait tour à tour. Heureusement qui le grand – père était aussi ému. 

Christophe le voiait bien et cela lui faisait plaisir.  

Et tout à coup le rideau tomba, tout le monde se leva. Ils revinrent dans la nuit, le vieux 

et le petit. Ils se teisaient tous deux. Enfin le vieux dit :  

– Es – tu content, petit ? 

 Si Christophe n‘était pas tellement intimidé par son émotion, il pourrait répondre ; mais 

il dut faire un effort pour murmurer tout bas, avec un soupir : 

– Oh ! Oui ! 

                                               R. Rolland, Jean – Christophe » [ 3 ]          

Mais on définit la communication non verbale à travers le corps, la posture, les gestes 

ou encore les différentes expressions du visage. La psychologie s‘occupe des gestes,  de la 

mimique du visage car s‘est très utile de les comprendre, les bien déterminés dans la vie 

cotidiènne. C‘est un bon aide pour les policiers criminalistes pour constater l‘état d‘ame de la 

personne qui a commi le crime. 

La  distinction verbale / non verbale n'est pas toujours aisée à faire. 

Le mot verbal peut également être compris comme exprimé de vive voix (Petit Larousse). 

On parlera alors de communication orale, par opposition à la communication écrite. 

La communication entre deux personnes connues est très facile à observéecar leurs 

visages n‘expriment aucune inquiétude, même si la rencontre se passe dans la rue :  

E. - J'aime beaucoup le Quartier latin, surtout le «Boul'Mich ». Allons-y. 

F. - Et pourquoi ce quartier s'appelle-t-il le Quartier latin? 

E. - Parce que c'est ici que se trouvent les grandes écoles et jusqu'à 1789 l'enseignement 

y était fait en latin. Les professeurs et les étudiants parlaient latin entre eux. 

F. - Oh! Comme ce boulevard est animé : les uns le remontent, les autres le descendent. 

E. - Tu verras ici la population la plus jeune de Paris. 

F. - Tiens! Du côté droit il y a des librairies et du côté gauche - des grands cafés pleins 

d‘étudiants. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non_verbale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinesth%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odeur
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Communication_orale&action=edit&redlink=1
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E. - Entrons dans une librairie et regardons les livres nouvellement publiés. [3] 

Dans la situation de communication,  la personne a qui  est le message; s‘ est le destinataire. 

Lors de l'exposition orale, le destinataire est le responsable de la classe. Lorsqu'un individu écrit 

une lettre,   il   s'adresse à son destinataire. 

Il arriver que la personne qui   reçoit le message ne soit pas  premièrement le destinataire.     

Par exemple, lorsque quelqu'un envoie une copie à une autre personne que le destinataire.  Cette 

autre personne est réceptrice du message,   bien qu'il   ne lui  ait pas  même envoyé le message 

directement. 

Les raisons de la communication vont modifier le type de communication que 

1'énonciateur va choisir. C'est l'influence du contexte : dans quelle situation? quelle est la  

relation  entre 1'énonciateur et le destinataire? 

C‘est également le contexte qui   explique certains  éIéments de la communication : à un 

moment,   à un  événement,   à une personne. Par exemple,  si  on lit une lettre qui   nous est 

adressée: « en raison des événements  récents que vous connaissez », le contexte dénonciation 

devrait nous aider à savoir de quoi la question parle ici. 

C‘est le moyen utilisé pour transmettre le message : la langue française, l'argot,  le code 

morse,  la langue des signes: l‘act pour établir véritablement une situation de communication,   il  

doit y avoir un dialogue entre 1'énonciateur et le destinataire. Le destinataire doit savoir que le 

personnage s'adresse à lui.   Dans un discours politique,  les phrases comme: « Je m‘adresse à tous 

les Québécois »,  « Français,   Françaises... » vont créer le bruit nécessaire à la communication. 

Heureusement,  toute communication n'est pas parfaite et il   est possible que les 

éléments nuisent à la transmission du message,   c'est ce que l'on va  avoir – des bruits à la 

communication,    un bruit n'est pas nécessairement. 

Il  est  vrai  que dans une salle pleine,   le bruit ambiant va nuire à la communication entre 

deux personnes.  Les bruits auxquels nous  réferons ici,  bien nuisent tout autant à la transmission 

du message.  Ils sont de natures  plus diverses: 1'énonciateur et le destinataire n'utilisent pas le 

code, il  n'y a pas de contact entre les deux, le destinataire ne connait les éléments auxquels 

1'énonciateur fait  référence, 1'énonciateur n'aimet pas le message clairement, et il a des difficultés 

pour le transmettre,  le destinataire ne comprend pas le message qu'il  reçoit. Ces situations  sont 

des exemples possibles de bruits à la communication. L'énonciateur peut émettre un message dans 

une situation de communication. Le destinataire peut donner du feedback (positif ou négatif) au 

lieu du message qu'il a reçu. 

Dans les établissements supérieurs de l‘enseignement on attire un grande attention à la 

communication. Pourquoi ? La jeune dénération, les étudiants doivent savoir, connaître et utiliser 

les principes de la communication orales et écrite, directe et indirecte. Ils sont obliger de 

communiquer sans fautes et sans bruits  à la communication. Pour avoir plaisir de la 

communication il faut être instruit, pour être instruit il faut beaucoup apprendre et utiliser les 

connaissances reçues dans la pratique.           
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ŞTIINŢE PEDAGOGICE 
 

ROLUL PRACTICII PEDAGOGICE ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR 

PROFESIONALE LA STUDENŢI 

 

Teodosia LUCHIAN, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

 

Teaching practice as an integral part of university education offers great opportunities 

for professional skills training to students / future teachers, such as:  

- scientific competence, covering skills needed to apply theoretical knowledge, 

communication skills knowledge, research skills, experimentation and control, and initiative 

and objectivity in the evaluation; 

- managerial competence – includes long-term teaching design skills and concrete 

teaching and learning, organizational capacity and coordination of school group education, 

proper management measures for approval and disapproval; 

- pedagogical competence – the ability to determine the intended level of difficulty of an 

informational content, of information accessibility, the ability of the student’s understanding 

of the internal world, empathy and tact teaching ability, the ability to imagine and create new 

educational methods, to predict student performance in a teaching load of future ways and 

means; to adopt the specific situation of educational interaction with the students; 

- psychological competence, refers to the ability to establish relationships with students, 

parents, colleagues, the ability to infer the nature of interpersonal characteristics of students, 

collecting adequate capacity preferential relations between students, the anticipation of 

social attitudes of the students in relation to future educational situations. 

All these are important for specialist training with pedagogical and psychological well-

trained to enable development of a modern education centered on the learner.  

 

Formarea cadrelor didactice a fost şi rămâne una din principalele preocupari  ale 

învăţământului nostru.  

 Imperativele învăţământului contemporan cer cultivarea unor calităţi de personalitate 

şi de aptitudini caracteristice viitorilor pedagogi, o cultură pedagogică, care trebuie să pună 

accent pe însuşirea unor competenţe profesionale. Aceasta vizează un cadru didactic reflexiv 

şi imaginativ, un manager al resurselor de învăţare ale elevilor, pregătit pentru diverse tipuri 

de activităţi didactice şi educaţionale. De asemenea, el trebuie să fie şi un mediator de 

contacte umane şi partener cultural în raport cu cei educaţi. 

În acest sens, merită atenţie organizarea şi desfăşurarea practicilor pedagogice ca formă 

de organizare a procesului de învăţământ, care asigură pregătirea practică a viitorilor 

învăţători, profesori. 

Practica pedagogică reprezintă o parte integrantă a procesului de învăţământ în 

universitate la toate specialităţile din domeniul de formare profesională 14, inclusiv la 

specialităţile 142.03 Pedagogie în Învăţământul Primar şi 142.04 Psihopedagogie. 

Alături de celelalte discipline psihopedagogice, practica asigură formarea competenţei 

de cadru didactic necesar pentru un învăţământ performant bazat pe învăţare eficientă şi 

centrat pe elev. 

Obiectivul general al practicii pedagogice este formarea competenţelor necesare 

exercitării profesiunii didactice. 

Ioan Jinga şi Elena Istrate definesc competenţa ca „capacitatea cuiva de a îndeplini o 

misiune sau de a practica o profesie în bune condiţii şi cu rezultate recunoscute ca bune‖.     [5] 

Se ştie, că  în orice domeniu de activitate umană necesitatea de oameni competenţi este 

asociată cu ideea garanţiei că lucrurile merg bine. 
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În structura competenţei se regăsesc: cunoştinţe (care permit „a şti‖), capacităţi                 

(„a face‖) şi atitudini („a fi‖). 

Există însă şi un alt tip de abordare a competenţei. Ea vizează mai mult factorii pe care 

se întemeiază competenţa şi anume cunoştinţele şi factorii de personalitate (valori, aptitudini 

– atitudini ca opţiuni valorice). 

Pentru profesia de cadru didactic competenţele sunt dezvoltate, conform prevederilor 

procesului de la Bologna, prin cele trei cicluri de învăţământ superior: licenţa, masterat şi 

doctorat. Competenţele studenţilor se regăsesc formulate în programele analitice la 

disciplinele de studii. 

În viziunea lui Ioan Jinga „competenţa profesională a educatorilor din învăţământ, se 

înţelege acel ansamblu de capacităţi cognitive, motivaţionale şi manageriale, care 

interacţionează cu trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile 

necesare efectuării unei prestaţii didactice care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate 

pentru marea majoritate a elevilor, iar performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul 

maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia‖.[5] 

Astăzi rolurile cadrului didactic din învăţământ s-au diversificat, ele depaşesc cu mult 

sfera didacticii. Deci, abordarea problematicii competenţelor devine mai complexă. 

M. Altet propune o reflexie generală asupra proceselor de formare a cunoştinţelor şi 

competenţelor profesionale ale cadrului didactic. 

„Competenţele profesionale ale cadrului didactic răspund mai multor tipuri de 

cunoştinţe: 

a) cunoştinţe teoretice (a şti să înveţi, a şti să predai); 

b) cunoştinţe practice (a şti despre practică, a şti din practică). 

Cunoştinţele din practică sânt instrumente de dezvoltare pentru a şti să analizezi, să 

reflectezi ceea ce îţi permite să construieşti noi competenţe.‖ [3] 

L.W. Anderson defineşte competenţele profesionale ca un ansamblu de cunoştinţe, de 

tehnici şi de acţiuni, abilităţi şi aptitudini necesare pentru a realiza sarcini şi roluri didactice. 

Ele sunt de ordin cognitiv, tehnic şi didactic privind gestionarea conţinuturilor şi de ordin 

relaţional pedagogic şi social de reglare interactivă a evenimentelor  din clasă. [3] 

În noul context european se evidenţiază următoarele competenţe ale cadrului didactic: 

 competenţe psihopedagogice, care se explică în proiectarea, dirijarea, evaluarea 

procesului de instruire, în cunoaşterea, consilierea şi asistarea dezvoltării personalităţii 

elevului (studentului); 

 competenţe sociale, care se exprimă în interacţiuni sociale cu elevii şi cu grupul 

şcolar; 

 competenţe manageriale, obiectivate în organizarea şi conducerea clasei de elevi, a 

grupei studenţeşti, a instituţiilor de învăţământ. [2] 

Practica pedagogică are multiple valenţe formative, ea este singura perioadă din 

devenirea studentului – viitor cadru didactic, în care acesta se transformă, devine „vizibil‖, 

este în faţa curiozităţii şi analizei atâtor ochi, este perioada care îi redă simţul responsabilităţii, 

este o oglindă, care reflectă cantitatea şi profunzimea personalităţii candidatului la înalta 

funcţie de pedagog. 

În procesul practicii pedagogice la specialităţile 142.03 Pedagogie în Învăţământul 

Primar şi 142.04 Psihopedagogie contribuim la formarea următoarelor competenţe de bază, 

necesare pentru a exercita profesiunea didactică: 

 competenţa ştiinţifică, care vizează abilităţi necesare pentru aplicarea cunoştinţelor 

teoretice; capacitate de comunicare a cunoştinţelor; aptitudini pentru cercetare, experimentare 

şi control, precum şi iniţiativă şi obiectivitate în evaluare; 

 competenţa managerială, care include abilităţi de proiectare didactică de lungă durată şi 

de proiectare a activităţilor didactice şi educaţionale concrete, capacitatea de organizare şi 
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coordonare a grupului şcolar educaţional, administrarea corectă a masurilor de aprobare şi 

dezaprobare; 

 competenţa psihopedagogică, care vizează capacitatea de a determina gradul de 

dificultate a unui conţinut informaţional; capacitatea de accesibilizare a informaţiei; 

capacitatea de înţelegere a lumii interne a elevului; capacitatea empatică şi tact pedagogic; 

capacitatea de a imagina şi proiecta noi modele educaţionale; de a anticipa performanţele 

elevilor într-o sarcină didactică viitoare; a adapta metodele şi mijloacele instructiv-educative 

la particularităţile situaţiei de interacţiune cu elevul; 

 competenţa psihosocială, se referă la capacitatea de a stabili relaţii cu elevii, părinţii, 

colegii; capacitatea de a intui caracteristicile de ordin interpersonal ale elevilor (modalităţi de 

întreţinere socio-afectivă, tendinţe de intrajutorare, de stingere a conflictelor în grup); 

capacitatea de percepere adecvată a relaţiilor preferenţiale dintre elevi, de anticipare a 

atitudinilor sociale ale elevilor în raport cu situaţii educaţionale viitoare. 

Deprinderile didactice necesare exercitării profesiei de pedagog trebuie să reprezinte 

rezultatul îmbinării teoriei psihopedagogice şi metodice cu practica cunoaşterii elevului şi a 

modelării acestuia în conformitate cu particularităţile de vârstă şi individuale. Competenţele 

de ansamblu pe care le formăm la studenţi în cadrul practicii pedagogice trebuie să alcătuiască 

un tot unitar, un sistem cu largă deschidere spre ulterioare perfectări şi adaptări la cerinţele 

viitoare ale vieţii şcolare. 

În acest context, practica pedagogică constituie un exerciţiu sistematic de deprindere a 

metodologiei didactice specifice colegiului şi a şcolii primare, dar şi un exerciţiu eficient de 

însuşire a tehnicilor legate de munca de documentare. Ea reprezintă, cred că, cel mai dificil şi 

util antrenament pentru profesiunea de dascăl. 

În cunoaşterea conţinutului învăţământului în clasele primare şi colegiu, studenţii –

practicanţi sânt orientaţi în direcţia înţelegerii criteriilor fundamentale,  care stau la baza 

selectării cunoştinţelor şi a modului în care se apreciază valoarea formativă a diferitelor 

discipline de învăţământ, raportat la vârsta elevilor şi la obiectivele generale ale 

învăţământului în Republica Moldova. 

Apoi  la ei formăm competenţe de a cuprinde în câmpul observaţiei formele specifice de 

organizare a procesului instructiv-educativ, metodele şi mijloacele de învăţământ adaptate la 

instruirea şi educaţia în şcoala primară şi colegiu. 

Practica pedagogică trebuie abordată din perspectiva relaţiei student-profesor, mentor-

metodician, şi ca studiu individual şi activitate independentă. La specialităţile Pedagogie în 

Învăţământul Primar practica se realizează în clasele primare din Liceul „Mihai Eminescu‖ din 

oraşul Cahul, iar studenţii de la specialitatea Psihopedagogie în Colegiul Industrial -Pedagogic. 

În formarea competenţelor profesionale la practică un rol important desigur are 

metodicianul, adică cadrul didactic de la catedră. El interrelaţionează cu cadrele didactice 

mentori din instituţiile de învăţământ preuniversitare sus-numite, asigurând legătura dintre 

aceste unităţi de învăţământ şi universitate în vederea realizării cu succes a practicii. 

Metodicianul îndrumă şi coordonează practica pedagogică a studenţilor. Realizează 

instructajul premergător desfăşurării practicii pedagogice atât a studenţilor, cât şi a mentorilor. 

Asistă la lecţiile model, susţinute de cadrele didactice şi cele susţinute de studenţii practicanţi, 

cât şi la analiza acestora, contribuind astfel la formarea competenţelor. 

Studentul practicant parcurge practica pedagogică lucrând direct cu mentorul. Rolul 

mentorului (cadru didactic din şcoală, colegiu) nu este doar acela de a-i ajuta pe studenţi la 

disciplinele de învăţământ, dar şi de a-i familiariza pe studenţi cu „bucătăria‖ aspectelor generale 

de învăţământ şi cu a acelora specifice instituţiei de învăţământ. În afara lecţiilor susţinute la 

specialitatea lui (învăţământ primar, pedagogie, psihologie la colegiu), mentorul susţine şi lecţii de 

dirigenţie, precum şi unele activităţi extracurriculare, în care sânt antrenaţi şi studenţii. 
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Cadrul didactic mentor asigură formarea la studenţi şi a competenţelor de completare a 

unor documente şcolare (cataloage, fişele personale ale elevilor etc.). Deasemenea el 

organizează şi desfăşoară analiza lecţiilor asistate şi a lecţiilor susţinute de studenţi. 

Mentorul întocmeşte o referinţă, în care menţionează aprecieri sintetice asupra evoluţiei 

şi a progreselor studentului pe parcursul practicii pedagogice, respectiv, competenţele în 

conduita profesională, proiectarea didactică (claritatea obiectivelor, motivarea elevilor pentru 

lecţie, echilibrul, varietatea şi timpul acordat activităţilor, pregătirea materialului didactic 

etc.), în desfăşurarea lecţiilor şi activităţilor educaţionale (tehnici de prezentare, ritm şi 

încadrare în timp, trecerea gradată de la o etapă la alta a lecţiei, limbajul ştiinţific folosit, 

valorificarea materialului şi folosirea materialului auxiliar, realizarea obiectivelor), în 

disponibilitatea la experimente, competenţe în capacitatea de a stabili o comunicare adecvată 

cu elevii, anticiparea dificultăţilor acestora, cunoaşterea sistemului educaţional şi a locului 

lecţiei în programa şcolară, managementul clasei, tehnici pentru întrebări-răspunsuri, tehnici 

de exersare şi de fixare, stimularea la elevi a folosirii limbajului de specialitate şi corectarea 

greşelilor, dinamica clasei/grupei, feedback-ul lecţiei, capacitatea de adaptare/improvizare, 

indicarea temei pentru acasă, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de autoevaluare a 

studentului şi de coevaluare, completarea documentelor şcolare. 

La finalul practicii studenţii elaborează un raport asupra perioadei de practică 

pedagogică în care îşi expun opiniile. Astfel pe baza sesizărilor lor încercăm să optimizăm 

activitatea de practică pedagogică. Studenţii grupei PÎP-0701 (care au absolvit în anul 2010) 

au menţionat în majoritatea lor că activităţile de la practică au fost acele care i-au ajutat cel 

mai  mult să-şi definească ce înseamnă să fii cadru didactic şi i-au ajutat într-o proporţie 

foarte mare să-şi formeze competenţele profesionale, analizând atât punctele tari cât şi 

oportunităţile de dezvoltare. 

Deci, stagiile de practică trebuie să cuprindă iniţierea în cunoaşterea psihopedagogică a 

elevului, în problemele utilizării testelor şi a observaţiei ştiinţifice, familiarizarea cu mijloace 

moderne de învăţământ şi metodele de predare, evaluare, precum şi o introducere în 

problemele legislaţiei şcolare şi ale cercetării psihopedagogice. 

 E necesar ca în cadrul practicii pedagogice să le formăm studenţilor competenţe de 

explorare, de cercetare şi inovare a procesului instructiv-educativ competenţe sociale şi 

interpersonale, competenţe organizatorice şi comunicative, constructive şi de proiectare. 

 Din cele relatate reiese: viitorii pedagogi trebuie pregătiţi pentru a face faţă în mod 

creator unor situaţii pedagogice pe cât complexe, pe atât de schimbătoare. Ei sânt factorii cei 

mai importanţi ai inovării practicii educative şi ai succesului şcolar. 
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RAPORTUL DINTRE LIBERTATE ŞI EDUCAŢIE – VALORIFICARE A    

CONCEPTELOR PEDAGOGILOR DIN PERIOADA INTERBELICĂ 

 

                                                                    Ioana AXENTII, 

Dr., conf. univ., 

                                                                 Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

Natalia ROŞCOVANU, 

Colegiul Industrial - Pedagogic din Cahul 

                                                   

 La reconstitution de l'éducation comme objet d'étude de la pédagogie n'a été jamais 

inoportune. L'éducation de qualité a comme objectif la liberté de l'individu en formation, en 

développement. 

 Le problème de la liberté dans l'éducation a constituié une préoccupation constante de la 

penseé pédagogique roumaine. Des conceptions significatives sur le rapport entre la liberté de 

l'individu et de l'éducation ont été élaboré par G.G. Antonescu, I. Găvănescu, I.C. Petrescu,  

I.I. Gabrea et en spécial par C. Narly, qui mentionnait que l'èducation comme „influence 

intentionnée”, ne peut pas voler à l'individu sa liberté.  

 Dans la conception pédagogique roumaine a été évidentiée l'idée que l'èducation, la 

liberté, la discipline se conditionnent organiquement. On ne peut pas parler de la liberté, 

seulement si, par éducation, on réussit finalement, la réalisation de la discipline individuelle 

autoimposée.  

 La liberté signifie effort. Tout ce qu'on a dans la vie, tout on a obtenu par l'effort, 

prolongé en conditions de liberté. C'est la maxime qui concentre les idées de notre pédagogie 

interbélique, qui reste viable et aujoud'hui. 

     

Reconceperea şi reconstruirea educaţiei ca obiect de studiu al pedagogiei n-au fost, nu 

sunt şi nu vor fi niciodată inoportune.  

În expunerea ideilor ce urmează am încercat să concepem educaţia, punându-i drept temei 

libertatea. 

Dacă acceptăm că omul este şi poate fi om numai în libertate, că nu putem vorbi despre 

om dacă nu putem vorbi despre libertate, atunci înţelegem că formarea omului întru libertate 

este, pe cât de firească, pe atât de actuală: omul are nevoie să fie îndrumat spre a-şi dobândi, 

manifesta, păstra şi apăra libertatea. Prin aceasta, el poate impune autorităţii însăşi să se 

schimbe, omul putând să aibă autoritatea pe care o acceptă şi pe care o doreşte. De unde putem 

conchide că o educaţie a omului în spiritul libertăţii afectează şi conţinutul autorităţii (fără de 

care libertatea se autoanulează), or o instanţă (o persoană, o normă, o instituţie) constituie o 

autoritate atâta vreme cât sporeşte şi poate spori o viaţă, un spirit, cât oferă şi se poate oferi.  

Cunoaştem că problema libertăţii în educaţie şi preocuparea pentru o astfel de 

problemă nu sunt noi. În cercetările efectuate ne-am convins de faptul că importanţei libertăţii 

în educaţie în învăţământul naţional i-a fost acordată atenţie deosebită. Problema libertăţii în 

educaţie a constituit o preocupare constantă a gândirii pedagogice interbelice româneşti. 

 Conceptele  elaborate în perioada respectivă merită a fi cunoscute şi promovate, ele sunt 

viabile şi pentru educaţia  contemporană.  

De aceea  vom încerca să readucem în discuţie o problemă  care a fost cam ocolită în 

ultimele decenii în spaţiul nostru cultural şi educaţional o problemă care  să provoace la reflecţie. 

Sub influenţa pedagogiei universale, rezonând cu noile curente care apăreau şi se dezvoltau 

în literatura dedicată educaţiei, pedagogii s-au raportat întotdeauna la ele, precizând limitele şi 

modul în care ele puteau să fie aplicate la acea vreme în şcoala românească. 

Concepţii semnificative cu privire la raportul dintre libertatea individului şi a educaţie 

au elaborat: G. G. Antonescu, I. Găvănescul, , I.C. Petrescu, I. I. Gabrea. Între toţi însă, 
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profesorul de la Cernăuţi - C. Narly se ocupă mai pe larg, în opera lui, de problema 

libertăţii şi a sensului ei în educaţie.  

Astfel C. Narly menţionează: Educaţia ca „influenţare intenţionată‖, nu-i poate răpi 

individului libertatea. Mai mult, susţine Narly, în măsura în care educaţia înseamnă 

„introducerea indivizilor în cultură şi civilizaţie‖, cultura şi civilizaţia constituind „tocmai 

produsul libertăţii omeneşti‖, ea nici nu s-ar putea îndrepta împotriva a ceea ce-i stă ca esenţă, 

însuşi generatorul culturii: libertatea individuală. Presupunând spontaneitate în acţiuni, 

iniţiativă, libertatea „se opune pasivităţii; ea presupune acţiune potrivit cu direcţia imprimată 

de forţa interioară a individului [apud, 2, p. 43]. 

În acest context, prezintă interes viziunea lui Narly cu referire la  libertatea şi 

originalitatea individului. El menţionează că există  cu omul şi în om, ceva ce ne apare ca un 

dar, faţă de care nu putem face decât să-l primim şi să-l fructificăm Fiecare dintre noi ne 

naştem cu anumite posibilităţi, cum au devenit ele prin efectul eredităţii şi al îmbinării 

elementelor ereditare în ceea ce numim  originalitate specifică. Putem deveni cineva prin 

efectul contactului dintre această originalitate specifică şi mediu. Aici spiritul are a-şi spune 

cuvântul. Şi dacă individul îşi va urma calea, va fi liber, iar dacă va coti greşit va fi încătuşat.  

Originalitate specifică constituie marea noastră demnitate, proprietatea cea mai de preţ a 

fiecăruia dintre noi. Dacă omul vrea să fie liber el va fi numai dacă,  se va manifesta potrivit cu 

originalitatea sa specifică şi orice manifestare  pe linia ei îi va aduce mulţumire, precum orice 

piedică va fi simţită cu durere. Libertatea şi originalitatea, susţine C. Narly, privesc 

îndeaproape aceeaşi realitate, şi se cer una pe alta. Originalitatea este temeiul unei desfăşurări 

adecvate iar libertatea putinţa desfăşurării. De unde putem deduce că libertatea în manifestarea 

omului înseamnă manifestare în direcţia propriei legi, propriei originalităţi specifice, care pe 

măsură ce se maturizează în contact cu mediul devine vocaţie [7, 144 -145]. 

E de remarcat şi faptul că nu există valoare superioară omului. Omul îşi este sie însuşi 

valoare, şi el îşi trăieşte această valoare în afirmarea, în realizarea sa. Cu cât este mai intensă 

această realizare, cu atât creşte şi sentimentul propriei valori şi al propriei libertăţi. Nu  există 

libertate decât în afirmarea de sine. Or, prin afirmarea de sine înţelegem manifestarea omului 

în direcţia vocaţiei sale, rădăcinile căreia am văzut sunt în originalitatea specifică a individului. 

După C. Narly „ prin vocaţie înţelegem convergenţa tuturor puterilor omului spre anumite 

manifestări, în direcţia cărora el simte că se realizează pe sine, are sentimentul propriei 

libertăţi, propriei afirmări‖ [7, p.239].  

În acelaşi timp  nu se poate vorbi de o libertate absolută fiindcă omul trăieşte în 

colectivitate. Fiecare libertate individuală o limitează şi o delimitează pe cealaltă. Sensul 

educaţiei nu poate fi numai acela de a asigura maxima dezvoltare a originalităţii sale 

specifice, ci şi acela de a asigura armonizarea libertăţilor individuale. Educaţiei în această 

situaţie îi revine rolul de a îndruma pe fiecare în sensul dezvoltării individualităţii, potrivit 

înzestrării sale ereditare, pe de o parte, şi pe acela de a supraveghea armonizarea libertăţilor 

individuale existente, pe de altă parte. În concepţia profesorului de la Cernăuţi, nu există 

libertate acolo unde nu există armonie; unde dispare armonia, dispare şi libertatea; prin 

urmare, numai prin păstrarea (sau recuperarea) armoniei poate fi păstrată (sau recuperată) 

libertatea individuala. De aceea, „pentru această armonizare care coincide cu manifestarea 

adevăratei libertăţi, educaţia are dreptul să intervină activ, sprijinind şi înăbuşind anumite 

porniri şi manifestări" ,  precizează Narly  [apud, 2,  p. 44]. Astfel  fiind organizată,  

educaţia, poate să ofere şi să respecte libertatea individuală numai dacă este preocupată, 

simultan, de asigurarea şi menţinerea armoniei sociale. 

În pedagogia naţională interbelică, libertatea individuală presupune, cel puţin, 

următoarele componente:  

-  a trăi şi a acţiona liber înseamnă a trăi şi a acţiona conform  voinţei individuale. 

Problema libertăţii este problema autodeterminării; 

 -  a trăi şi a lucra liber mai înseamnă şi a trăi şi a lucra „conform unor motive venite din 
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reflexiune, din judecată, din raţionament, din combinări de reprezentări sau idei, iar nu impulse 

senzaţionale şi percepţionale‖, cum se exprimă I. Găvănescul.  Aşadar, libertatea individuală 

constă tocmai în dominarea fiinţei naturale de către fiinţa spirituală,   mai bine-zis, ea este viaţa 

trăită conform raţiunii, iar nu sub imperiul „impulsiilor schimbătoare ale momentului‖  [4, p.147]. 

În fond, subliniază marii noştri pedagogi interbelici printre care Găvănescul, Narly, 

Antonescu „în această putere de a se sustrage de la sugestiile şi influenţele excitaţiilor actuale 

stă, ce e drept, superioritatea omului asupra celorlalte animale şi superioritatea maturităţii 

asupra copilăriei şi tinereţii. Dar ea nu exclude, ci implică determinarea prin motive‖.  Prin 

faptul că omul „îşi poate suspenda hotărârea şi acţiunea până va cântări bine 

circumstanţele mişcărilor sale, eficacitatea mijloacelor şi importanţa ţintei el devine liber în 

comparaţie cu celelalte animale, care sunt jucăriile şi sclavele momentului, ale impresiilor 

nemeditate‖. De aici rezultă că fiinţa spirituală constituie componenta cea mai importantă 

în analiza şi manifestarea, ca atare, a libertăţii. Libertatea şi manifestarea ei autentică 

presupun, ca element esenţial de analiză profundă, prudenţa, stăpânirea de sine, respectiv, 

puterea de-a ne sustrage de la influenţele prezentului spre a lucra şi trăi conform unui ideal de 

viaţă, unui calcul de viitor  [4, p.14].  

Este un concept care se potriveşte şi formării, dezvoltării  omului zilei de astăzi. Or, acest 

lucru este confirmat şi de către dl prof. univ., Vl. Pâslaru care afirmă: „ poţi deveni deci un om 

liber oricine-ai fi şi orice-ai face, dacă faptele tale urmăresc armonia sufletului tău cu el însuşi 

şi cu lumea în care trăieşti [8, p. 6]. 

  În pedagogia românească interbelică, libertatea individuală nu poate fi separată de 

libertatea morală.  Libertatea individuală este înţeleasă ca libertate morală. 

Libertatea presupune cu necesitate o anumită orientare, un sens. Fără sens, libertatea nu 

există, există doar iluzia ei, ca îngrămădire de  gesturi haotice şi fapte provocate de 

întâmplare. Iar cei care se lasă ademeniţi de o atare iluzie, se închid în limitele unei palide 

prezenţe în lume. 

Orientarea libertăţii poate fi dată, fie de contextul imediat al vieţii fie de „norma suverană a 

legii morale", care deschide omului şansa realizării personalităţii [4, p. 129]. Dacă luăm drept 

reper fundamental al libertăţii umane, legea morală poate suna astfel: „Lucrează în aşa fel ca 

principiul activităţii tale să poată deveni regulă de activitate tuturor oamenilor, pentru binele 

general‖ [4, p. 125].  Ceea ce ar însemna ca acţiunile tale să fie de aşa natură ca, dacă oricare om 

ar face în aceleaşi împrejurări ca tine, să rezulte un spor de bine şi de fericire pentru toţi sau  să te 

comporţi astfel ca să poţi contribui la împuţinarea durerii în lume şi la sporirea bunei stări în 

general sau caută-ţi fericirea ta în a produce fericirea altora etc. [4, p. 178]. 

În acest sens, Vl. Pâslaru menţionează pe bună dreptate: „Acumularea de averi 

materiale nu este un lucru rău dacă în esenţa sa serveşte bunului public şi înmulţirii 

frumosului. Nu mă deranjează miliardele lui B. Gates atâta timp cât ştiu că acestea îmi asigură 

un calculator performant şi mai multă libertate profesională. Nu este rău că ţăranii se întrec în 

a-şi face case, garduri şi porţi cât mai frumoase, căci frumuseţea sufletului se manifestă nu 

numai prin idei şi simţiri dar şi prin materia înnobilată în care acesta locuieşte. Oamenii cu 

putere asupra altor oameni nu sunt neapărat nişte oameni răi şi de aceea limitaţi în libertatea 

lor, dacă puterea pe care o deţin serveşte în cea mai mare parte adevărului, binelui, frumosului 

şi dreptăţii celor aflaţi sub puterea lor. Şi este de prisos să-i lăudăm pe oamenii care-şi văd 

libertatea în cunoaştere, căci cunoaşterea îi face mai liberi atât pe ei cât şi pe ceilalţi oameni, 

cărora aceştia le dăruiesc produsele cunoaşterii lor. Cu atât mai mult îi acceptăm pe oamenii 

care-şi zidesc libertatea prin credinţă‖ [8, p.6]. 

De unde, reamintind că manifestarea libertăţii unui individ nu se poate face în 

detrimentul libertăţii celorlalţi indivizi ai grupului, ai comunităţii, rezultă : 

• La scară individuală, libertatea nu se confundă şi nici nu se intersectează 

pe vreo coordonată cu voluntarismul şi viaţa pusă la discreţia aparenţelor. 

• La scară socială, nu se confundă cu anarhia şi escaladarea tacită şi fără 
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scrupul a luptei pentru putere. În fond, lupta pentru putere se dă în sfera iluziei, întrucât 

adevărata putere rezidă în muncă şi creativitate, prin urmare, adevărata luptă nu constă 

decât în lupta cu tine însuţi (cu comoditatea, cu imperfecţiunile, cu vanitatea etc.).  

Libertatea înseamnă cârmuire de sine, a şti cum să te porţi faţă de înfăţişarea durerii şi faţă 

de ademenirile plăcerii. Căci, sunt dureri „care înfruntate te duc la ţinta urmărită de idealul vieţii. 

Şi sunt plăceri care, ascultate, te duc la prăpastie‖, scrie I. Găvănescul [4, p. 13 - 14]. 

I. Găvănescul atenţiona  şi asupra pericolului de a ne pierde libertatea, ceea ce sugera 

datoria noastră de a ne-o apăra. „Orice tinde  a nimici libertatea noastră, menţiona acesta, 

trebuie înlăturat. Datoria noastră relativ la voinţă se rezumă în grija de a păstra libertatea ei. 

Voinţa este liberă atunci când ne hotărâm să acţionăm sau să lucrăm conform intereselor 

durabile ale vieţii noastre, în urma unei decizii chibzuite‖ [4, p. 39]. 

Referindu-se la aceeaşi problemă, C. Narly consemna în lucrarea Ideal şi educaţie, în 

1927, că ne-au fost răpite şi continuă a ne fi răpite multe libertăţi. De aceea, opina autorul, 

„datoria noastră este de a veghea ca cel puţin libertatea noastră interioară în caracterul ei 

general omenesc, indiferent de loc şi de timp, să ne rămână neatinsă‖ [6 p. 160]. 

De unde putem deduce, că centrul nostru, cel mai rezistent şi mai intim, este libertatea 

interioară „căci viaţa omului nu este altceva decât calea complicată spre libertatea sa 

interioară. Oricine se vrea liber, mai liber decât este, şi dacă s-ar putea, cu totul liber…‖"[8, p. 

6]. De aceea, ea presupune o forţă (exterioară) pe cât de puternică, pe atât de inumană pentru 

a ne fi răpită. Pierderea libertăţii interioare (adică, anularea ei) înseamnă totală anulare de 

sine; o fatală prăbuşire. 

Or, libertatea interioară poate fi pierdută, dacă nu ne-o apărăm - şi, deci, dacă nu ne-o 

cucerim - ori de câte ori ne este ameninţată.  Fiind cea mai intimă formă de manifestare a 

libertăţii, ne-o putem refuza chiar noi înşine, într-o manieră mai mult sau mai puţin conştientă. 

  Libertatea depinde - cu siguranţă - de individul însuşi dacă deţine sau nu libertatea 

interioară. În esenţă, libertatea se pierde atunci când n-are un suport moral, sau atunci când n-

are ca reper legea morală. 

În labirintul vieţii există numeroase capcane în calea anulării libertăţii reale şi a 

încurajării falsei libertăţi.  Printre acestea pot fi: dorinţa individului de a obţine ceva cu orice 

preţ,  patimile şi relele deprinderi (viciile) etc. În astfel de împrejurări este recomandabil a 

rezista poftelor şi a reduce trebuinţele.  

Printre factorii negativi mai pot fi evidenţiate şi amânarea actului de manifestare a 

libertăţii, indiferenţa,  care ar pute face ca  individul să se deprinde treptat cu greutăţile 

impuse de actualitate ori hotărârile rapide, sau, trecerile pripite de la o hotărâre la alta sub 

pasiunea impresiilor şi a îngrijorării (panicii) de moment etc.  

Fiind un bun cunoscător al istoriei pedagogiei, G.G. Antonescu a scos în evidenţă faptul 

că, în problema raportului dintre educaţie şi libertate, s-au confruntat două curente: curentul 

optimist şi curentul pesimist. Aceste curente au fost prezentate de G. G. Antonescu  aşa 

cum au apărut ele în viziunea lui. 

Principalii reprezentanţi ai Curentului optimist (sau „educaţia nouă”) sunt: J. J. 

Rousseau, E. Key, Decroly, etc. Omul - susţine acest curent - se naşte bun de la natură; ar fi, 

deci, suficientă sprijinirea dezvoltării lui naturale, fără a opune vreo rezistenţă evoluţiei libere a 

individualităţii, care se dezvoltă în direcţia binelui. Generaţia matură nu-şi poate impune legile 

sale copilului: copilul este autoritatea supremă; el este astrul zilei. În viziunea „educaţiei noi‖, 

„ar trebui să fie nimicită din temelie şcoala actuală, al cărei rezultat este un creier uzat, nervi 

slabi, lipsă de originalitate, slăbirea simţului de observaţie, asuprirea tendinţelor idealiste etc. 

Din toate acestea, rezultă omul lipsit de încredere în sine, sclav al mediului în care trăieşte, 

ascultând mai mult de opinia publică decât de propria lui conştiinţă, rezultă omul lipsit de 

personalitate. Numai o educaţie organică, adică din interior în afară, având drept normă 

însuşirile individuale ale copilului‖ poate crea o generaţie superioară. Să nu le mai 

impunem, aşadar, copiilor propriul nostru ideal, ci să-1 căutăm în sufletul lor şi să-1 cultivăm, 
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astfel drept consecinţă ar urma dezvoltarea liberă a individualităţii în vederea formării 

caracterului personal. [1, p. 493 - 499]. 

Curentul pesimist (sau rigorist) al cărui nucleu teoretic se află în cultura germană, pleacă  

de la premisa conform căreia răul e înnăscut naturii omeneşti, prin urmare, opţiunea cea mai 

justificată ar fi o educaţie severă. Adevăratele caractere nu se pot forma decât printr-o educaţie 

severă, bazate pe  supunere şi stăpânire de sine. Rigoriştii susţin că numai aceia la care „raţiunea 

predomină asupra simţurilor, subordonând activitatea lor principiilor morale şi care au fost 

obişnuiţi cu munca şi cu greutăţile vieţii pot fi consideraţi ca oameni de caracter.  

Curentul rigorist stă sub semnul gândirii kantiene. El susţine că libertatea morală se 

caracterizează prin aceea că „voinţa noastră este subordonată unor norme dictate de propria 

noastră conştiinţă şi luptă împotriva tendinţelor venite din afară‖. Copilul nu e liber. Va fi liber 

când legea morală va deveni o a doua natură‖. Până atunci, el trebuie constrâns. „Numai prin 

ordine, respect şi disciplină putem ajunge la libertatea morală‖, aprecia I. Kant [1, p. 493, 495].  

Aşadar, în concepţia curentului rigorist, libertatea individuală presupune ca elemente 

obligatorii instanţa raţiunii, voinţa centrală şi disciplina voită, liber consimţită, cerută de 

împlinirea propriului proiect de viaţă (de a cărei necesitate suntem noi înşine convinşi) [1, p. 509].  

Pe lângă faptul că aceste două curente au fost caracterizate ele au fost receptate de 

pedagogii din perioada interbelică,  care au încercat să imprime un anumit curs şcolii timpului 

având drept reper de plecare şi de analiză în elaborarea teoriilor lor, individul, omul ca individ. 

De aceea, G.G. Antonescu, atunci, când se vorbeşte despre educaţia morală în şcoală, 

condamnă consecvent folosirea reprimării de către educatori în practica lor curentă. El 

constata că educatorii, mai degrabă şi în cele mai numeroase cazuri, îşi ceartă elevii, îi 

apostrofează, îi ameninţă, în loc să le încurajeze ceea ce au bun, ceea ce au realizat, să-i 

susţină şi să înţeleagă faptul că greşelile sunt, oricum, secundare în raport cu eforturile şi 

împlinirile lor. Cu alte cuvinte, pedagogul nostru consideră neadecvată metoda de a face din 

înlăturarea răului un fapt mai important pentru comportamentul copiilor/elevilor, decât 

încurajarea binelui [1, p. 51].  Desigur, este mai comodă pentru educator, mai ales în şcoală, 

disciplina înţeleasă în sensul nevociferării şi, deci, al suprimării oricărui gest personal. 

Însă, la o examinare mai atentă, se constată că efectul direct al reprimării nu este 

transformarea de substanţă a elevului, ci ea doar subjugă spiritul lui, „îl supune fără să-1 

convingă‖, arată G. G. Antonescu. Deci, reprimarea „nu modifică cu nimic firea individului 

şi nu-i sugerează nici o convingere‖. De fapt, „lasă individualitatea victimă influenţei 

mediului social, care lucrează prin sugestie, nu prin constrângere, şi a tentaţiilor venite de la 

propria noastră natură animalică, ce se manifestă cu atât mai imperios, cu cât cenzura 

conştiinţei este mai slabă. Or, tocmai de această conştiinţă, care reprezintă frâna morală în 

viaţa unui individ, educatorul nu se ocupă‖ [1, p. 513].   Pentru că o constrângere fără 

convingere poate duce, cel mult, la o supunere aparentă, G.G. Antonescu cere „în loc de 

eterodeterminare prin constrângere, autodeterminare prin convingere. Or, autodeterminarea 

prin convingere presupune: a) din punct de vedere raţional: „înţelegerea deplină a unor 

principii şi norme de conducere în viaţă‖;  

b) din punct de vedere afectiv: acceptarea „îndrumărilor date de educator, datorită 

sentimentelor de încredere şi simpatie pe care acesta a ştiut să le trezească în sufletul elevilor săi‖; 

c) din punct de vedere voliţional: adaptarea „prin exerciţii de voinţă acceptate de 

elevi, a mecanismului voluntar la exigenţele normelor şi sentimentelor morale‖[1, p. 518], 

sau  demonstrarea propriei voinţe a institutorului în acţiunile sale educaţionale, pentru a putea fi 

imitată de elevi [ apud, 7, p. 64] etc. 

G.G. Antonescu insistă pe ideea de libertate disciplinată sau disciplină liberă (voită) 

‖[1, p. 534].  Pentru acesta, supunerea voită, consimţită de elevi pe baza unei convingeri 

morale profunde, este adevărata libertate la care se va raporta educatorul şi pe care o va 

încuraja‖ [1, p. 509]. Se constată, aşadar, că la G.G. Antonescu libertatea fără autodisciplină, 

fără autocontrol era un nonsens, o iluzie, un eşec al educaţiei. Lucrul nu era făcut până la 
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capăt dacă elevul nu era convins că el poate deveni o fiinţa liberă numai dacă îşi asumă o 

anumită disciplină a vieţii şi a muncii lui.  

Idealul pe care îl propunea G.G. Antonescu, era viaţa eroică, viaţa celui care are puterea 

de a se învinge pe sine. Pentru a face să triumfe valorile ideale dictate de propria noastră 

conştiinţă, eroul se opune, pentru că el nu se lasă dominat de instincte‖[1, p. 527].   

 I. Găvănescul se înscrie şi el pe coordonatele aceleiaşi concepţii. El menţiona: e un 

rău condamnabil când se reduce respectul libertăţii individuale până la a lăsa pe copii în 

ignoranţă, pentru faptul că lor le place mai bine a se juca decât a studia‖[4, p. 123].   

La rândul său, I. I. Gabrea, dintr-o perspectivă asemănătoare, nu împărtăşeşte principiile 

„şcolii plăcerii‖, în care predomină interesele imediate, chiar cele capricioase. O astfel de 

şcoală este incapabilă, după opinia sa, să asigure o atmosferă prielnică pentru asimilarea 

temeinică a cunoştinţelor sau să întreţină tensiunea dorinţei împlinirii/atingerii unui ideal. El 

pledează, mai degrabă, pentru o şcoală pe care viaţa însăşi o cere şi pe care a validat-o, o 

şcoală capabilă să stimuleze activitatea de asimilare profundă şi de durată a cunoştinţelor, 

capabilă să fortifice elevul în vederea urmăririi unui ideal mai îndepărtat şi să-şi concentreze 

energia pentru a-1 înfăptui.  O astfel de şcoală formează oameni viguroşi, cu conştiinţa 

datoriei şi a responsabilităţii [5, p. 67 -68]. 

De  unde putem conchide că o astfel de şcoală nu înseamnă că încalcă individualitatea 

elevilor, dimpotrivă, dă dezvoltării sale un sens, o consolidează iar  conceptele expuse mai 

sus ar constitui în linii generale deschiderile teoretice care avantajează, din punct de vedere 

practic, următoarele mijloace educative:  

a) calea pozitivă a încurajării binelui, stimularea cât mai de timpuriu a elementelor 

bune ale copilului, ştiut fiind că „măsurile preventive sunt preferabile celor represive‖[1, p. 

531]. Libertatea ar avea, dintru început, o orientare morală de substanţă;  

b) metoda disciplinei libere, care înseamnă: 

• la nivelul individului, conducerea de către sine, fără a afecta libertatea 

celorlalţi, pentru realizarea împlinirii spirituale maxime [7, p. 147 ].  

• la nivelul colectivităţii, autoguvernarea grupului de elevi realizată în cadrul 

comunităţii şcolare libere [1, p. 530].  

         Conceptul de comunitate şcolară liberă, des întâlnit în pedagogia naţională interbelică, 

desemnează un mic „organism social‖, în care sunt cultivate elevilor deprinderile (şi nu numai 

convingerea) şi virtuţile cetăţeneşti democratice. Acest microorganism social se conduce după 

legi proprii şi îşi determină un spirit propriu. El poate avea următoarele forme: 

- comunitatea tuturor şcolarilor, educatorilor şi părinţilor la un loc;  

- micile unităţi sociale educative, care leagă pe membrii lor prin simpatia 

faţă de educatorii conducători ai grupelor [9, p. 59 ].  

Comunităţile şcolare libere au drept scop dezvoltarea, încurajarea capacităţii de iniţiativă 

şi de creaţie a elevilor, urmăresc însă şi dezvoltarea sentimentului responsabilităţii. „În 

societatea actuală, scria I.C. Petrescu în 1929, în care libertatea nu este numai un cuvânt 

ameninţător, ci tinde să devină realitate, în societatea actuală în care orice cetăţean este 

chemat să contribuie în mod direct la promovarea vieţii de stat, într-o astfel de societate 

cetăţenii trebuie să fie pătrunşi şi deprinşi cu sentimentul responsabilităţii‖ [9, p. 61 ].  

Într-o comunitate şcolară liberă, „elevii înşişi, prin propria lor activitate, furnizează cea mai 

mare parte a materialului didactic, iar sălile de clasă şi sălile anexe ale şcolii sunt împodobite cu 

lucrări personale ale lor‖. O comunitate şcolară liberă poate rămâne, totuşi, o realitate artificială  

dacă nu se realizează „circuitul permanent viu de la suflet la suflet, un circuit care să treacă prin 

toate sufletele care compun şi animă comunitatea şcolară‖ [9, p. 66 ].  

Rolul social al  şcolii democratice este acela de „a cultiva în sufletul elevilor nu numai 

convingerea despre necesitatea disciplinei prin libertate, ci mai ales deprinderea lor de a fi 

disciplinaţi prin autodeterminare", ştiut fiind că „disciplina prin libertate se obţine mai greu 

decât disciplina prin constrângere‖, că presupune alt timp şi alte raporturi decât disciplina 
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impusă din exterior [1, p.24];  

c) metoda recomandată în astfel de comunităţi, ca de altfel la scara întregii activităţi 

şcolare, este metoda activă, „singura care stimulează şi dezvoltă, după opinia lui I.C. 

Petrescu, funcţiunile publice ale elevului‖[9, p.62].  

Metoda activă este recomandată şi de I.I. Gabrea, cu precădere însă la ciclul primar, dar nu 

numai aici. Când educatorul întâlneşte la copil, la elev o anumită activitate în care se mobilizează 

cu tot sufletul „să se bucure de ea ca de o comoară‖ şi „să se ferească de a o ucide prin intervenţia 

sa sau prin tendinţa de uniformizare. Activitatea spontană, aleasă de elev, nu cea impusă din 

afară, să fie preţuită în chip deosebit de învăţător‖, recomandă I.I. Gabrea [5, p.162].  

Să fie, aşadar, încurajată tendinţa de autonomie a elevului, creându-se condiţiile 

manifestării acestei autonomii şi, prin urmare, a dobândirii treptate a încrederii în sine.   

În contextul necesităţii de manifestare a  autonomiei  individului G.G. Antonescu a 

elaborat concepte care sunt viabile şi astăzi. El menţiona că: „omul nu se poate afirma decât 

luând ca bază autonomia fiecărui om în parte şi autonomia tuturor la un loc. Această 

autonomie constă în libertatea de a te manifesta în propria ta direcţie, de a realiza acele 

bunuri spirituale şi deci acele valori care corespund vocaţiei tale. Realizări impuse sau 

prestate cu sentimentul că ţi-au fost impuse, nu vor fi niciodată calitative, nu vor putea 

contribui la desăvârşirea omenirii. O omenire care ar tolera astfel de atitudini, ar lucra la 

propria ei stare pe loc, şi deci la propriul ei regres. Dacă omenirea a mers aşa de încet în 

drumul propriei sale realizări, este pentru că şi-a pus singură stavile‖ [1, p. 237 - 238].  

În concluzie, putem menţiona că raportul dintre libertate şi educaţie a constituit o 

preocupare constantă a gândirii pedagogice interbelice româneşti, multe dintre conceptele 

expuse pot fi preluate şi adaptate la condiţiile timpului de astăzi . 

În concepţia pedagogică românească a fost evidenţiată ideea conform căreia educaţia, 

libertatea, disciplina se condiţionează organic. S-ar distruge însă totul dacă s-ar impune copilului 

şi s-ar rămâne la o disciplină venită din exterior. Nu poate fi vorba despre libertate decât dacă, 

prin educaţie, se reuşeşte, întru final, realizarea disciplinei individuale autoimpuse. 

Libertatea nu înseamnă anularea efortului. Tot ce are lumea, viaţa mai valoros s-a obţinut cu 

efort, prelungit în condiţii de libertate. Aceasta este maxima care concentrează ideile pedagogiei 

noastre interbelice. Toată şansa realizării personalităţii stă în puterea efortului liber asumat, care se 

întreţine prin sine însuşi şi constituie singura modalitate a autorealizării.  

Efortul, la rândul lui, dă profunzime libertăţii. Dacă viaţa, precum spunea Seneca, se 

evaluează prin /şi  densitatea ei, iar nu prin /şi numărul anilor, atunci adevărata educaţie nu 

are altă lege decât aceea de a încuraja şi de a orienta libertatea individuală. De modul cum 

ştim să ne asumăm şi fructificăm libertatea depinde reuşita vieţii noastre [2, p. 58].  

Valoarea care domină şi călăuzeşte omenirea azi este Libertatea.   Libertatea evoluează 

simţitor de la valoarea uman-socială la cea de valoare uman-individuală, căci viaţa omului nu 

este altceva decât calea complicată spre libertatea sa interioară [8, p. 6].  

Astăzi nimic nu justifică ţinerea individului între zidurile unei colectivităţi artificiale. 

Spiritul timpului acordă tot mai mult credit oricărui context favorabil încurajării şi susţinerii 

dezvoltării libere fiecărui individ în parte. Ţinând cont de forţa ei de propagare la nivel 

social, profesional, cultural, politic, economic educaţia este considerată, tot mai firesc, un 

astfel de context, poate chiar cel mai important. Marile foruri internaţionale şi continentale, 

precum ONU, UNESCO, Consiliul Europei, Comunitatea Europeană, Organizaţia pentru 

Securitate şi Cooperare Europeană, prevăd în documentele lor programatice ideea libertăţii în 

educaţie ca pe un drept al fiecărui om. 
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INTEGRAREA SOCIO - PROFESIONALĂ 

A PERSOANELOR CU DEFICIENŢĂ DE VEDERE 
 

Iulia IURCHEVICI, 

Dr., conf. univ., 

 Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

 

The prezent communication aims prezent the situation at the prezent moment in 

Republic of Moldova regardind the integration intro employment of persons with disabilities 

and an analysis of difficulties facing the social protection system on this perspective; in the 

end of the work  is coming some proporsals in support of persons with disabilities. 

 

La etapa actuală se vorbeşte mult despre integrarea socială şi mai puţin profesională a 

persoanelor cu dizabilităţi. Aceasta nu se poate realiza singură, ci în corelare cu integrarea 

socială care este un proces de încorporare, de asimilare a individului în unităţi şi sisteme 

sociale (familie, grup, clase, colectiv, societate), prin moderare conform datelor şi cerinţelor 

sociale. Integrarea semnifică faptul că relaţiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaştere a 

integrităţii lor, a valorilor şi drepturilor comune ce le posedă. Când lipseşte recunoaşterea 

acestor valori, se instaurează alienarea şi segregarea între grupurile sociale. 

B. Nirje spunea că integrarea înseamnă să ţi se permită să fii capabil, să fii tu însuţi 

printre ceilalţi. Integrarea se referă la relaţia care se instaurează între individ şi societate. Ea se 

realizează pe mai multe niveluri, de la simplu la compus. Aceste niveluri sunt următoarele: 

(integrare fizică, integrare funcţională, integrare socială, integrare personală, integrare în 

societate, integrare organizaţională.) 

Integrarea profesională este o formă particulară a integrării, foarte importantă dacă 

există aspiraţia spre autonomie şi independenţă socială. În cazul persoanelor cu dizabilităţi, 

aceasta  poate fi realizată cu succes numai dacă piaţa muncii, care reprezintă locul de întâlnire 

şi confruntare a cererii cu oferta, este adaptată noilor cerinţe. 

La etapa actuală situaţia persoanelor cu dizabilităţi din Moldova a evoluat constant de la 

ascundere deliberată la ignorare pentru a ajunge la o timidă încercare de integrare. 

Discrepanţa dintre declaraţiile politice şi realitatea de zi cu zi a fost de-a lungul vremii cu 

mult mai evidentă în acest domeniu tocmai datoria specificului său, a lipsei de informaţii la 

nivel central şi, deseori, a lipsei de interes. 

În ceea ce priveşte persoanele cu deficienţă de vedere în Moldova, conform datelor 

furnizate de către  Societatea Orbilor din Moldova,  în momentul de faţă sunt luate la evidenţă 

9003 persoane. Dintre acestea încadrate în câmpul muncii sunt 1185 persoane, ceea ce 

reprezintă 13%. 

Din numărul total al celor angajaţi în muncă, 595 de persoane sunt încadrate în gradul I 

de handicap (grav),479– gradul II (accentuat) iar 111– gradul III (mediu). 

Aceste cifre nu sunt deloc mulţumitoare, situaţia în realitate este alta. La o privire 

comparativă privind ponderea persoanelor angajate fără dezabilităţi versus persoanele cu 

dezabilităţi, diferenţa este majoră. În ţări în care aceste practici nu sunt neapărat o tradiţie veche, 

procentul persoanelor angajate este aproape egal în ambele situaţii dacă nu îl şi depăşeşte. 

Aceasta ne determină să căutăm care ar putea fi dificultăţile întâlnite la angajarea 

persoanelor cu dezabilităţi. Ele ţin deopotrivă de persoana în cauză, de angajator dar şi de 

contextul economic şi legislativ. 

Printre dificultăţile legate de persoană putem aminti: 

 Refuzul de a-şi căuta şi păstra o slujbă datorită insecurităţii oferite de un salariu spre 

deosebire de siguranţa ajutorului special (cazul celor aflaţi în gradul I şi II). 

 Lipsa unei calificări cerute pe piaţa muncii sau lipsa unor studii elementare, fapt care o 

face puţin atractivă pentru angajatori. 
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 Dificultatea de a se pregăti în meseria dorită fără a fi nevoită să îşi părăsească familia 

pentru o mai lungă perioadă de timp. 

 Lipsa unei pregătiri în vederea obţinerii unui loc de muncă (întocmirea actelor, 

accesarea informaţiilor existente, abilităţi de prezentare în interviu etc.). 

În ce priveşte angajatorii am putea menţiona: 

 Lipsa informaţiilor privind potenţialul uneori foarte ridicat al acestor persoane 

coroborată cu prejudecăţi şi stereotipuri. 

  Lipsa unor locuri de muncă  adaptate pentru aceste persoane. 

 Orientarea angajatorilor către persoane cu multiple calificări datorită creşterii gradului 

de complexitate al unor posturi. 

Privitor la contextul macroeconomic şi legislativ am putea enumera mult mai multe 

obstacole însă ne vom opri doar la câteva: 

 Lipsa unei stimulări reale a angajatorilor. 

 Orientarea sistemului către o atitudine protecţionistă în loc să promoveze iniţiativa în 

rândul acestor persoane. 

 Gradul ridicat al şomajului, ceea ce duce la o competiţie inegală pentru un număr mai 

redus de locuri de muncă. 

 Lipsa unor facilităţi fiscale eficiente pentru firmele care depăşesc un număr de angajaţi 

cu dezabilităţi. 

 Lipsa unei politici serioase şi coerente de încadrare socio-profesională a persoanelor 

cu dizabilităţi. 

 Nu funcţionează programe de dezvoltare axate în mod real pe nevoile individuale, pe 

tipuri şi grade de dizabilităţi. 

 Nu au fost promovate măsuri care să avantajeze normalizarea existenţei acestor 

cetăţeni la toate nivelurile şi nici nu sunt încurajate suficient persoanele fizice sau juridice 

dornice şi apte a se angaja în atingerea acestui ţel. 

Dacă e să comparăm situaţia la momentul real în ţară  cu situaţia altor state privitor la 

protecţia socială şi integrarea a persoanelor cu dizabilităţi, atunci putem spune că Moldova are 

foarte mult de lucru în această privinţă, iar experienţa acumulată de alte ţări este deosebit de 

benefică. 

Spre exemplu, Olanda a cunoscut mai multe faze de la începuturi neorganizate până la unul 

din cele mai avansate şi mai eficiente sisteme de protecţie şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi 

din lume. 

Prima fază: dezvoltarea domeniului. Această  perioadă de început s-a întins  dinainte de 

1900 până în anii 1969. A fost o fază a iniţiativelor private tutelate de diverse biserici sau 

pornite de către părinţi ai persoanelor cu dizabilităţi care au dorit să ofere modalităţi de 

integrare în acord cu posibilităţile lor. 

Faza a doua: de la susţinerea totală l independenţă financiară. (1969-1989). În 1969 o 

nouă lege acorda ajutoare speciale tuturor persoanelor defavorizate într-un fel sau altui dar 

care nu intrau sub incidenţa nici unei legi. În anii '70 şi ca urmare a îmbunătăţirii condiţiilor 

de muncă, s-a trecut la sprijinirea angajatorului astfel încât să nu fie afectate de performanţa 

în muncă a angajatului. Sistemul era de tip centralizat. 

Faza a treia: de la rolul statului la rolul consiliilor regionale (1989-1998). Începând cu 

anul 1989 rolul autorităţilor centrale a fost limitat la supravegherea aplicării legii neavând 

roluri active la local. Finanţarea locurilor de muncă subvenţionate a fost trecută în seama 

consiliilor locale. 

Faza a patra: de la grup ţintă la abordarea individuală (1998 - prezent). Principalul 

aspect pe lângă abordarea individuală a fost trecerea de la angajare protejată la integrare pe 

piaţa normală a muncii. De remarcat faptul că acest sistem este în permanentă transformare, 

actorii implicaţi considerându-l perfectibil. 
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În  ţara vecină România, integrarea persoanelor cu dizabilităţi a devenit un câmp de 

intervenţie prioritar al sistemului de protecţie socială. Autoritatea Naţională Pentru Persoanele 

cu Handicap (ANPH) din subordinea Ministerului Muncii ce promovează drepturile 

persoanelor cu handicap, acordă o atenţie sporită creării de locuri de muncă şi absorbţiei pe 

piaţa liberă a muncii a celor care sunt pregătiţi. Aceasta este susţinută de existenţa unei 

structuri organizaţional – administrative care se ocupă de protecţia persoanei cu handicap, la 

nivel central şi local; existenţa unui cadru legislativ, care reglementează drepturile persoanei 

cu handicap, - inclusiv aspecte de încadrarea în muncă; existenţa unei baze tehnico materiale 

şi a unui patrimoniu. Situaţia nu este nici pe departe perfectă întrucât protecţia persoanelor 

vizate este periclitată de circuit informaţional deficitar interministerial; personal specializat 

insuficient,  resurse financiare  limitate, birocratizare excesivă, lipsa unei culturi 

organizaţionale (D. Luţichievici, 2004). 

Deşi în Moldova s-au realizat paşi importanţi, mai ales în ultimii ani, în domeniul 

legislativ, administrativ, al strategiilor şi al parteneriatului cu societatea civilă mai există 

multe bariere care împiedică acomodarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa social – activă 

printr-o participare deplină. Schimbările din societate trebuie să ducă la excluderea 

obstacolelor şi să permită integrarea persoanelor cu dizabilităţi în societate prin crearea 

posibilităţilor de egală participare la viaţa activă (prin găsirea unui loc de muncă, prin 

participarea lor la diverse activităţi pentru a-şi comunica şi exprima liber prin orie mijloace de 

informare punctele sale de vedere în faţa unui anumit public, etc.) 

O altă problemă  este aceea a pregătirii profesionale în meserii necompatibile solicitării 

pe piaţa forţei de muncă şi aptitudinilor persoanei cu dizabilităţi, fapt ce contribuie la 

accentuarea marginalizării persoanelor cu dizabilităţi şi la creşterea numărului de şomeri. 

Formele de învăţământ special şi de formare profesională sunt incomplete, necorespunzătoare. 

Cauza acestor probleme este absenţa unei politici coerente în materie de pregătire 

profesională, încadrarea în muncă, reabilitarea şi recalificarea (reconversie) profesională. 

Între instituţiile guvernamentale posibile de asistenţa persoanelor cu disabilităţi din 

punct de vedere al integrării profesionale există un deficit de comunicare, fiecare departament 

dezvoltându-şi strategii şi programe proprii. 

Listarea slăbiciunilor legislaţiei evidenţiază în principal concepţia de protecţie încă 

paternalistă şi tratarea persoanei cu disabilităţi ca beneficiar pasiv a unor drepturi. Legislaţia 

actuală nu este comprehensivă şi nici antidiscriminatorie, ea nu este însoţită de mecanismele 

necesare operaţionalizării prevederilor legale. 

Pentru a răspunde acestor provocări este necesară o strategie de integrare socio-

profesională care să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilităti, astfel încât acestea să 

beneficieze de anumite  oportunităţi apărute în această perioadă. O astfel de strategie va trebui 

care să reconcilieze cerinţele economiei de piaţă cu drepturile de necontestat ale persoanelor 

cu disabilităţi spre autodeterminare şi participare la dezvoltarea ţării ai cărei cetăţeni sunt. De 

asemenea prin aceasta se va putea aduce o contribuţie la crearea unui mediu propice pentru ca 

persoanele cu dizabilităţi  să fie cât mai independente posibil, fără a nega asistenţa socială de 

bază pentru aceia care vor continua să aibă nevoie de sprijin direct pentru a duce o viaţă 

decentă. 

Punerea în aplicare a acestei idei ar însemna realizarea câtorva obiecte cum ar fi: 

1. elaborarea unui plan naţional de evaluare, orientare şi formare profesională pentru 

persoane cu disabilităţi, inclusiv a celor cu deficienţe de vedere. 

2. crearea unei baze de date la nivelul fiecărui raion pentru evidenţierea potenţialului 

forţei de muncă în rândul persoanelor cu disabilităţi.  

3. efectuarea unor studii regionale privind cererea şi oferta pe piaţa muncii pentru 

persoanele cu disabilităţi pe baza căreia să se dezvolte o serie de strategii orientare, 

formare şi integrare profesională. 
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4. înfiinţarea unor centre de consiliere profesională cu specific pentru persoanele cu 

disabilităţi, care să ofere acestora mai multe tipuri de servicii: 

a. servicii de informare despre piaţa muncii; 

b. servicii de informare şi consiliere privind cariera; 

c. servicii de mediere şi plasare în muncă 

5. acordarea de facilităţi economice angajatorilor la încadrarea în muncă a persoanelor cu 

disabilităţi (reduceri / scutiri de impozite pe profit, cote stimulative, acordarea de 

subvenţii pentru cotarea locurilor de muncă protejate, obţinerea în condiţii avantajoase 

de materii prime, contracte de producţie, etc.); 

6. proiectarea şi adaptarea locurilor de muncă astfel încât să devină accesibile 

persoanelor cu disabilităţi; 

7. încurajarea şi dezvoltarea muncii la domiciliu pentru persoanele cu disabilităţi, muncă 

efectuată independent sau furnizată de sectorul public şi privat; 

8. integrarea ONG- urilor în sprijinirea integrării sociale şi profesionale a acestor 

persoane într-o reţea naţională care să promoveze acest deziderat ar constitui un alt pas 

important în acest domeniu la fel ca şi promovarea iniţiativelor de succes. 

Asigurarea încadrării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi este o necesitate obiectivă, 

ce trebuie pusă în funcţiune prin politicile guvernamentale, prin masuri incluzive eficiente  

într-o societate democratică. Aşa cum este stipulat in declaraţia de la Madrid „O societate care 

exclude un număr din membrii săi este o societate sărăcită. Acţiunile de ameliorarea a 

condiţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi vor duce la construirea unei lumi mai flexibile 

pentru toţi, ceea ce se realizează astăzi în numele dizabilităţii va avea un sens pentru toţi în 

lumea de mâine.‖ 
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VALORIFICAREA TEORIEI INTELIGENŢELOR MULTIPLE  

ÎN GRUPUL DE ACŢIUNE 

 

Alexandra PISCUNOV, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

 

Intelligence is - Gardner's conception - the ability to solve problems and joys that are 

exploited to produce more crops or communities. Every normal individual possesses a set of 

talents, mental skills, developed differently, which appear in combinations to distinguish 

them. Gardner considers the individual as a "collection of intelligence" that make him get 

better performance in a particular field of knowledge or activity. 

The purpose of school - Gardner's conception - is to develop intelligences and to help 

individuals achieve personal and professional goals that meet their range of intelligence. 

Mayer and Solovey shows interacting in a positive emotion and thought through the facts that 

the latter involves: the ability to perceive emotions accurately and how to express them, the 

ability to generate feelings when they facilitate thought, the ability to know and understand 

emotions and adjust them to promote emotional and intellectual development. 

 

Sintagma inteligenţe multiple a fost folosită pentru prima oară de Howard Gardner în 

anul 1983, în lucrarea Frames of Mind pentru a marca o nouă abordare a inteligenţei umane. 

Primii care au pus în discuţie concepţia tradiţională a existenţei unei inteligenţe umane 

generale au fost psihologii L.L. Thurstone şi J.P. Guilford. Gardner este cel care propune o 

nouă paradigmă pentru înţelegerea inteligenţei ce se opune viziunii unidimensionale, cu 

consecinţe asupra reformării organizării educaţiei. 

Fundamentele teoriei: inteligenţa este - în concepţia lui Gardner - capacitatea de a 

rezolva probleme şi a produce bunuri ce sunt valorificate de mai multe culturi sau comunităţi 

- de exemplu, navigatorii, şefii de triburi, vrăjitorii, inginerii, chirurgii, dansatorii, atleţii, 

antrenorii etc. Fiecare individ normal posedă un set de talente, abilităţi şi deprinderi mentale, 

dezvoltate diferit, care apar în combinaţii ce le diferenţiază. Gardner consideră individul drept 

o „colecţie de inteligenţe" care îl fac să obţină performanţe mai bune într-un anumit domeniu 

de cunoaştere sau de activitate. 

Pentru ca o abilitate să fie considerată inteligenţă, ea trebuie să satisfacă următoarele criterii: 

existenţa unei zone de reprezentare pe creier şi existenţa unui sistem propriu de 

expresie/simbolizare. 

Conform teoriei inteligenţelor multiple se reliefează următoarele aspecte: 

 Orice modalitate uniformă de predare este,evident,nesatisfăcătoare,de vreme ce 

fiecare elev este diferit. 

 Fiecare persoană este posesor al unui anumit tip de inteligenţă,care îi determină 

randamentul asimilării cunoştinţelor,al angajării intelectuale,al implicării 

profesionale,al interiorizării şi al explicării relaţiilor ,al autoexprimării de succes. 

 Până în prezent se fac referiri la 9 tipuri de inteligenţă :corporal-

chinestezică,lingvistică,logico-matematică,logico-

spaţială,muzicală,interpersonală,intrapersonală,existenţială. 

 Procesul educaţional,planificat şi realizat din perspectiva multiplelor 

inteligenţe,condiţionează centrarea pe copil şi individualizarea,facilitează 

interacţiunea cu lumea,asigură şi susţine succesul în autoexprimare,consolidează 

imaginea de sine şi sentimentul de competenţă.  

Pentru a defini inteligenţele multiple, Gardner a efectuat numeroase studii pe copii 

normali, ca să delimiteze diferitele tipuri de aptitudini, precum şi modul în care leziunile 

cerebrale le afectează. O altă observaţie importantă în urma acestor cercetări a fost aceea că 

sistemul nervos a evoluat, de-a lungul timpului, spre forme distincte de inteligenţă. 
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Gardner a stabilit iniţial şapte tipuri de inteligenţe, la care a mai adăugat ulterior încă un 

tip (1997). 

Aceste IM sunt: 

1.   inteligenţa lingvistică ; 

2.   inteligenţa logico-matematică; 

3.   inteligenţa spaţială ; 

4.   inteligenţa muzicală; 

5.   inteligenţa corporală sau kinestezică; 

6.   inteligenţa interpersonală; 

7.   inteligenţa intrapersonală; 

8.   inteligenţa naturalistului. Comportamente specifice tipurilor de IM: 

1.  inteligenţa lingvistică apare în cel mai înalt grad Ia poeţi. Persoana dotată cu ÎL 

povesteşte ca să explice, participă la dezbateri/discuţii în grup, scrie poezii, proză, articole, 

citeşte mult, caută cărţi, împrumută cărţi etc.; 

2.  inteligenţa logico-matematică acoperă capacităţile logice, matematice şi ştiinţifice, 

în opinia lui Gardner, Piaget a studiat - crezând că studiază inteligenţa generală -inteligenţele 

lingvistică şi logico-matematică. Gardner consideră că toate tipurile de inteligenţe sunt la fel 

de importante pentru integrarea socioprofesională a individului. Inteligenţa logico-matematică 

presupune capacitatea individului de a traduce ceva într-o formulă matematică, de a folosi 

analiza pentru a explica, de a descrie modele de simetrie, de a compune probleme, de a 

demonstra ceva prin scheme, de a înţelege cauzalitatea, efectele etc.; 

3.  inteligenţa spaţială este capacitatea de a evolua într-un univers spaţial datorită 

reprezentărilor mentale pe care ni le-am construit - de exemplu, marinarii, inginerii, pictorii, 

sculptorii. Persoanele dotate cu inteligenţă spaţială desenează pentru a explica sau a 

demonstra ceva, percep vizual corect din mai multe unghiuri şi se orientează în spaţiu; 

4.  inteligenţa muzicală se identifică prin sensibilitatea la sunete, capacitatea de a crea 

melodii şi ritm, de a explica prin melodie şi ritm, de a confecţiona un instrument şi a-1 folosi 

pentru a explica ceva, de a indica modele ritmice - exemple:  Leonard Bernstein, Mozart; 

5.  inteligenţa corporală sau kinestezică este capacitatea de a rezolva probleme sau a 

realiza obiecte folosind calităţi ale corpului - exemple : dansatorii, atleţii, chirurgii, artizanii, 

olarii etc. Persoanele ce o posedă într-un grad înalt creează mişcarea pentru a explica ceva, 

controlează mişcarea, mimează uşor, participă cu plăcere la jocul de rol, dansează; 

6.  inteligenţa interpersonală reprezintă capacitatea de a-i înţelege pe alţii, de a le 

înţelege motivaţia, modul cum lucrează aceştia şi, în acelaşi timp, capacitatea de a lucra cu 

oamenii - exemple : vânzătorii buni, politicienii, profesorii, medicii clinicieni, mentorii 

spirituali. Aceste persoane cooperează în grup, manifestă sensibilitate şi atenţie la 

comportamentele/motivele/atitudinile/sentimentele/toanele celor din jur, explică/predau ceva 

cuiva, folosesc calculatorul etc.; 

7.   inteligenţa intrapersonală se leagă de precedenta, dar este orientată spre însăşi 

persoana respectivă. Ea îi permite acesteia să îşi formeze o reprezentare de sine precisă şi 

fidelă şi să se servească eficient în viaţă de ele. Această persoană stabileşte şi urmăreşte un 

ţel, ţine un jurnal, descrie calităţile personale care o ajută să facă ceva, exprimă şi este 

conştientă de diferite sentimente, ştie ce vrea şi ce poate/nu poate face şi ştie să se 

autoevalueze; 

8.   inteligenţa naturalistului (adăugată ulterior de Gardner) arată că individul este 

capabil să recunoască uşor flora şi fauna, să opereze distincţii pertinente în lumea naturală şi 

să utilizeze această capacitate în activităţi productive - exemple : vânătorii, agricultorii, 

biologii. Ca exemplificări, Gardner îi citează pe Charles Darwin şi E.O. Wilson. în societatea 

modernă, acest tip de inteligenţă acţionează la cei ce recunosc uşor mărci de maşini, coafuri, 

stiluri de îmbrăcăminte, încălţăminte etc. Aceste persoane observă şi notează, clasifică, 
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descriu schimbările din mediul înconjurător, se îngrijesc de animale şi grădini, folosesc lupa 

sau binoclul pentru observare, desenează/fotografiază obiecte din natură. 

Lista poate fi îmbogăţită şi remaniată, după cum afirmă autorul însuşi. Ideea este de a 

demonstra pluralitatea inteligenţelor. Indivizii diferă prin profilul de inteligenţă cu care s-au 

născut şi prin cel pe care îl dobândesc progresiv. Aceste inteligenţe reprezintă potenţialităţi 

biologice brute şi nu apar în formă pură decât în categoria „fenomenalului", în general, aceste 

tipuri de inteligenţe se combină pentru a rezolva probleme şi a răspunde unor obiective 

culturale: profesiune, ocupaţii în timpul liber etc. 

Teoria inteligenţelor multiple a cunoscut o largă aplicabilitate în domeniul educaţiei 

(vezi Sarivan, 1999). 

Concepţia tradiţională asupra inteligenţei unice a dus la concepţia şcolii uniforme, 

bazate pe un trunchi comun de programe, un ansamblu de date, concepte şi discipline şi un 

număr mic de opţiuni. 

Concepţia IM duce la un alt tip de şcoală, cu o viziune pluralistă, ce recunoaşte 

existenţa unor faţete diferite şi distincte ale activităţii cognitive şi consideră că indivizii 

posedă potenţiale şi stiluri cognitive specifice care conduc spre o şcoală centrată pe individ. 

Scopul şcolii - după Gardner - este acela de a dezvolta inteligenţele şi a ajuta indivizii să 

atingă obiectivele profesionale şi personale care răspund propriului evantai de inteligenţe. 

Şcoala trebuie să optimizeze dezvoltarea profilului cognitiv al fiecărui elev. 

Şcoala viitorului se va baza pe două postulate : 

a)   nu toată lumea are aceleaşi interese şi talente; 

b)  nu toţi elevii învaţă la fel; nimeni în zilele noastre nu poate învăţa totul. 

Aceste implicaţii pedagogice ar trebui să determine schimbări majore atât dinspre procesul 

de predare şi educare a tinerilor, cât şi în identificarea şi valorizarea de către fiecare individ - cu 

ajutorul consilierilor psihologici - a domeniului profesional în care performanţa sa va fi maximă. 

În plan profesional, conform acestei teorii, fiecare membru al unei echipe de lucru va fi 

motivat şi va reuşi să găsească strategii şi tehnici de acţiune care să ducă la rezolvarea 

problemelor prin valorizarea unor soluţii reprezentative pentru tipul său dominant de 

inteligenţă. Această constatare este foarte importantă mai ales în condiţiile actuale ale 

societăţii post-industriale, în care ponderea muncii de rutină devine tot mai mică, lăsând loc, 

din ce în ce mai des, activităţilor creative proiectate şi realizate de colective interdisciplinare. 

Dintre modalităţile de exploatare profesională putem enumera: 

•    identificarea problemelor importante ce trebuie rezolvate ; 

•   proiectarea unor activităţi variate ; 

•    adâncirea înţelegerii prin investigarea problemei dintr-o varietate de perspective; 

•    selectarea acelor activităţi ce corespund cel mai bine obiectivelor propuse; •   crearea 

cadrului pentru folosirea mai multor sisteme de simboluri sau inteligenţe pentru aplicarea şi 

reprezentarea ideilor în scopul evaluării; 

•   îmbogăţirea experienţei prin abordarea subiectului atât în cadrul departamentului, cât 

şi interdepartamental. 

Pentru aplicarea teoriei IM sunt necesare: 

•   cunoaşterea profilului de inteligenţă al membrilor grupului de lucru; 

•   aflarea punctelor „tari" şi „slabe" pentru stabilirea strategiilor de diferenţiere şi 

individualizare de către manager/lider/şef de proiect; 

•   organizarea unor stagii de formare având drept obiectiv valorizarea IM ale fiecărui 

individ; 

•   observarea membrilor echipei în timpul realizării unor sarcini de lucru. 

Profilul de inteligenţă nu se stabileşte prin aplicarea unor teste. IM nu se evaluează. Se 

evaluează aptitudinile de a îndeplini o anumită sarcină concretă într-o situaţie dată. 

Posibilităţi de valorificare în organizaţii' 
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•   la începutul unui nou proiect, se poate folosi o activitate care stimulează IM, cu 

scopul de a creşte motivaţia membrilor echipei; 

•   în cadrul unei teme interdisciplinare într-un grup constituit din indivizi reprezentând 

diferite inteligenţe „tari" care vor colabora la realizarea sarcinii; 

•   în cadrul unui proiect individual în care fiecare individ îşi realizează sarcina din 

perspectiva inteligenţei/inteligenţelor „tari" ; 

•   prin exploatarea unei teme prin diferite coduri de reprezentare, conform IM ale 

fiecărui individ. 

În ultimul deceniu al secolului trecut, un alt tip de inteligenţă, cu implicaţii importante 

asupra dezvoltării individului pe plan profesional, asupra interrelaţionării acestuia în cadrul 

grupului şi asupra stilurilor de conducere, a început să fie tot mai mult luat în considerare de 

cercetători (Mayer şi Salovey, Reuven Bar-On, Daniel Goleman, la noi Mihaela Roco etc.). 

Este vorba despre inteligenţa emoţională. 

Mayer şi Salovey evidenţiază intercondiţionările pozitive dintre emoţie şi gândire prin 

faptul că aceasta din urmă implică : abilitatea de a percepe cât mai corect emoţiile şi de a le 

exprima; abilitatea de a genera sentimente atunci când ele facilitează gândirea; abilitatea de a 

cunoaşte şi de a înţelege emoţiile şi de a le regla pentru a promova dezvoltarea emoţională şi 

intelectuală. 

Reuven Bar-On grupează componentele inteligenţei emoţionale ţinând cont de 

următoarele aspecte ce determină comportamente observabile care se pot regla în cadrul 

procesului educaţional. Aceste componente sunt: aspectul intrapersonal, aspectul 

interpersonal, adaptabilitatea, controlul stresului şi dispoziţia generală. 

Daniel Goleman identifică în cadrul inteligenţei emoţionale conştiinţa de sine, 

autocontrolul, motivaţia, empatia şi aptitudinile sociale. El adaugă ulterior la acestea optimismul, 

perseverenţa şi capacitatea de a amâna satisfacţiile, componente ce ţin mai mult de sfera 

comportamentelor decât de cea a aptitudinilor (apud Păcurari, Ţarcă, Sarivan, 2003, pp. 22-23). 

Aceste teorii au deschis calea unei mai bune gestionări a emoţiilor, a înţelegerii resorturilor care 

declanşează diferitele emoţii ce ne influenţează comportamentele individuale şi sociale. De aici 

capacitatea de a controla impulsurile emoţionale proprii şi de a le identifica mai uşor pe ale 

celorlalţi şi, prin aceasta, de a ne spori şansele de succes profesional în diferite situaţii. 

Inteligenţa emoţională cuprinde un set de abilităţi ce pot fi grupate în cinci domenii 

principale (Păcurari, Ţarcă, Sarivan, 2003, pp. 24-26): 

1.   cunoaşterea emoţiilor - recunoaşterea unei emoţii atunci când se produce este un 

element esenţial al inteligenţei emoţionale. Incapacitatea de a ne recunoaşte propriile 

sentimente ne aruncă pradă acestora. Persoanele mai sigure pe sentimentele lor îşi pot 

conduce viaţa mai bine pentru că ştiu mai bine ce simt la luarea unor decizii; 

2.  gestionarea emoţiilor astfel încât să le putem adapta unor situaţii sau persoane -

această abilitate se bazează pe autocunoaştere şi se referă la capacitatea individului de a se 

calma, de a reveni la o stare de echilibru. Persoanele lipsite de această abilitate se luptă 

permanent cu sentimente de anxietate şi de depresie şi sunt incapabile să se redreseze rapid 

după un eşec ; 

3.  automotivarea reprezintă capacitatea de a-ţi pune emoţiile în slujba unui ţel. în 

acelaşi timp, abilitatea de a-ţi controla emoţiile, de a-ţi înăbuşi impulsurile în favoarea 

judecăţii se află, de multe ori, la baza realizării acestuia; 

4.   identificarea emoţiilor la alţii prin empatie - empatia este o abilitate ce se bazează 

pe autocunoaştere şi e fundamentală pentru relaţionare; 

5.  stabilirea relaţiilor implică, pe lângă empatie, abilităţi de ascultare activă, de recu-

noaştere a emoţiilor celor cu care interacţionezi şi de deschidere emoţională. 

Cercetările au încercat să stabilească corelaţii între inteligenţa generală şi cea 

emoţională, în general, s-a constatat că oamenii cu un IQ ridicat au şi un nivel înalt de 

inteligenţă emoţională. Dacă inteligenţa generală poate fi însă evidenţiată prin teste, 
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inteligenţa emoţională - ca şi inteligenţele multiple - nu poate fi evidenţiată prin scoruri şi nu 

s-a reuşit elaborarea unor teste. Din observaţii s-au obţinut însă profiluri umane care să 

evidenţieze gradul înalt sau scăzut al inteligenţei emoţionale. Astfel, oamenii cu o inteligenţă 

emoţională înaltă sunt echilibraţi din punct de vedere social, sunt deschişi, comunică uşor, se 

integrează bine în grupurile de lucru, au o rezistenţă bună la stres şi o capacitate mare de dăruire şi 

devotament, îşi asumă responsabilităţi şi sunt mulţumiţi de sine şi de viaţa pe care o duc. Din 

contră, persoanele cu un grad scăzut de inteligenţă emoţională, deşi pot obţine performanţe 

intelectuale înalte, sunt mai introvertite, au dificultăţi de comunicare şi exprimare a sentimentelor, 

sunt înclinate spre meditaţie şi spre anxietate şi se integrează mai greu în colective. 

Cercetările privind inteligenţa emoţională au meritul de a fi deschis calea spre învăţarea 

tehnicilor de control al emoţiilor şi de educare a acestora. Educaţia afectivă, începută încă din 

copilărie, trebuie continuată în şcoală, prin crearea unui mediu de învăţare adecvat, în care să 

se dezvolte potenţialul uman pozitiv, prin proiecte şi programe care să responsabilizeze elevii 

şi să le valorizeze nu numai capacităţile intelectuale, ci şi abilităţile emoţionale şi de 

comunicare, toate acestea în scopul unei mai bune inserţii a lor în viaţa socială adultă. 

Test de inteligenţă emoţională  

Prin setul de probleme cuprinse testul scoate în evidenţă capacitatea de a construi relaţii 

interpersonale pozitive.Deseori această capacitate,poate cântări mai mult decât un bagaj imens 

de cunoştinţe. 

Instrucţiuni: Citiţi cu atenţie fiecare situaţie problemă descrisă.Bifaţi varianta de 

răspuns care vă caracterizează cel mai bine în acest context.Fiţi sinceri! 

Setul de situaţii problemă: 

1. O prietenă cu care stabilisei o ieşire în oraş tocmai s-a despărţit de iubitul ei şi nu 

mai poate să ţi se alăture.Cum reacţionezi? 

a.Te duci imediat la ea ca să o îmbrăţişezi. 

b.te superi pentru că ar fi trebuit să-şi ţină promisiunea faţă de tine. 

c.o înţelegi,dar ieşi cu altcineva. 

2. În grupul tău de prieteni eşti: 

a.confidentă 

b.liderul. 

c.timidă 

3. Din greşeală încercând să calci iubitului/fratelui tău o cămaşă o arzi.Ce faci: 

a.data viitoare să şi-o calce singur. 

b.îi ceri scuze ridicând din umeri 

c.profiţi de prima ocazie pentru a-i cumpăra alta 

4. Colegii spun despre tine că ai fi: 

a.extrovertită 

b.echilibrată 

c.introvertită 

5. Ai uitat de ziua de naştere a celui/ei mai bun/e prieten/ă.Cum procedezi: 

a.ştie că-s uitucă deci nu se va supăra tare 

b.îi pun la cale o petrecere surpriză şi îi spun că ,,am uitat‖intenţionat ca să nu-i stric 

surpriza. 

c.am avut multă treabă în ultima vreme aşa că mă revanşez spunându-i ,,La mulţi 

ani!‖imediat ce îmi aduc aminte,mai bine mai târziu decât niciodată. 

6. Dacă iubitul ajunge acasă supărat: 

a.îl întrebi ce s-a întâmplat ascultându-l şi sfătuindu-l 

b.îl laşi să se liniştească 

c.îi povesteşti ce ţi s-a întâmplat ţie în speranţa că aşa o să uite de problemele lui 

7. Decanul tocmai te-a promovat pe tabla de onoare a universităţii.Cum reacţionezi: 

a.începi să plângi de fericire 
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b.te bucuri şi sărbătoreşti după ore 

c.la cât ai lucrat în ultima vreme era şi timpul 

8. Acel/acea cu care faci echipă pentru realizarea unui proiect s-a îmbolnăvit brusc şi tu 

trebuie să termini toată treaba.Ce faci: 

a.o să am grijă să afle toţi că m-a abandonat 

b.te împaci cu situaţia pentru că nici el/ea nu se poate opune neplăcutei situaţii 

c.eşti supărat/ă că o să mai ai mult de lucru dar te resemnezi 

9. Mergi pe stradă şi vezi o femeie care îşi ceartă prea vehement copilul.Cum 

procedezi: 

a.îi atragi atenţia că un copil nu se educă astfel ci cu blândeţe şi răbdare 

b.probabil că acel copil a făcut ceva rău şi nu îi strică o muştruluială 

c.eşti neplăcut surprins/ă de ceea ce vezi,dar fiecare îşi educă copilul cum crede că e 

mai bine. 

10. Sărbătorile sunt pentru tine: 

a.perioada în care toată lumea se distrează 

b.ocazii bune de a face sau a primi cadouri 

c.clipe minunate alături de cei dragi. 

11. Într-un magazin vânzătoarea îţi spune că nu are mărimea ta la îmbrăcămintea 

solicitată.Ce îţi spui: 

a.ar trebui să mai slăbesc 

b.nu trebuia să aştept perioada reducerilor 

c.de ce nu-şi suplimentează stocul 

Prelucrare   

Calculează punctajul folosind următorul tabel,care indică numărul de puncte acordat 

fiecărei variante (a,b,c),pentru fiecare întrebare aparte. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a 5 3 1 5 1 5 5 1 5 1 3 

b 1 5 3 3 5 1 3 5 1 3 5 

c 3 1 5 1 3 3 1 3 3 5 1 

 

Interpretare  

Între 35-55 puncte 

Ştii exact cine eşti şi care îţi sunt reacţiile în aproape orice situaţie.Eşti o persoană 

foarte calculată şi nu laşi la iveală niciodată o emoţie nedorită.Cei din jur te apreciază fiindcă 

ştii să asculţi şi să dai cele mai bune sfaturi.Chiar dacă ai atributele omului ideal,uneori ţi-ai 

dori să pierzi controlul şi să te laşi purtată de val.Încearcă şi vei vedea că nu este chiar atât de 

rău.  

Între 21-34 puncte 

La majoritatea testelor de acest gen eşti tipul de mijloc:echilibrat.Ai abilitatea de a 

empatiza cu cei din jur,îţi cunoşti limitele şi îi înţelegi pe cei din jur. 

Mai ai însă de lucrat la capitolul motivaţie,fiindcă de multe ori realizezi că nu ai un 

scop precis în acţiunile pe care le desfăşori.Acesta este motivul pentru care de cele mai  multe 

ori eşti nemulţumit/ă 

Între 11-20 puncte 

Trebuie să înveţi să îţi cunoşti şi gestionezi propriile emoţii fiindcă la acest capitol stai 

destul de prost.Repetă-ţi permanent în minte ceea ce îţi doreşti să obţii şi să nu te abţi de la 

acest scop.Învaţă să ajuţi,dar şi să te laşi ajutat/ă să îţi acorzi timp suficient de lucru,dar şi de 

relaxare.Acceptă-ţi propriile greşeli şi pe ale celorlaţi.Nimeni nu este perfect. 

 
Referinţe bibliografice: 

1. Chicu Valentina, Dandara Otilia, Goraş-Postică Viorica, Guţu V., Educaţia centrată pe 

cel ce învaţă, Ghid metodic, Chişinău, 2009 

2. Aura Viorica, Comunicare şi resurse umane, Collegium, Polirom, 2006 

3. Focşa S., Învăţarea academică independentă şi autoreglată, Chişinău, 2009 

4. Paseciuc V., Psihologia imaginii, Ştiinţa, Chişinău, 2006 

 

        Recenzent: dr., conf. univ. Zgîrcibabă E. 
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ÎNVĂŢAREA CONTINUĂ DIN PERSPECTIVA PSIHOPEDAGOGIEI 

CENTRATE PE CEL CE ÎNVAŢĂ 

 

Maria BARBĂ, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

 

Lifelong learning is a scientific summary that takes on particular aspects. Psychopedagogy 

of learning is a practical-applied, requires a real openness to educational theory. The approach is 

made from a dual perspective, psychological, considering the transformation of the models 

identified by psychologists in learning theory and training methods to ensure development, 

vocational trainees in school, with the means available to the teacher. 

The study involved learning, of course, not only psychology and pedagogy, but also 

axiological praxiological logic, neurophysiology, sociology, linguistics. Learning is focused 

on the eight key competences: 

1. Care competence in the mother tongue and two international languages; 

2. Fundamental skills in math, science and technology; 

3. Digital competence use of information technology for knowledge and problem solving; 

4. Axiological or valuation skills necessary for active and responsible participation in 

society; 

5. Personal life management competence and career development; 

6. Entrepreneurial competence; 

7. Cultural Competence; 

8. Skills for lifelong learning. 

 

 Psihopedagogia învăţării reprezintă o sinteză semnificativă cu caracter interdisciplinar. 

Obiectul ei de studiu este modul în care personalitatea educatului se dezvoltă şi se formează 

prin învăţarea în condiţiile educaţiei, pentru a deveni autonomă şi creativă. 

 Problemele învăţării, în general, capătă aspecte particulare în cazul învăţării şcolare. În 

studiul învăţării se implică, nu numai psihologia şi pedagogia ci şi axiologia, praxiologia, 

logica, neurofiziologia, sociologia şi lingvistica etc. 

Natura învăţării, multiplele interdependenţe pe care le identificăm între formele, tipurile, 

procesele implicate scot în evidenţă interferenţe care nu pot fi abordate decît interdisciplinar. 

Principalele explicaţii şi soluţii privind învăţarea se regăsesc în cadrele unor concepţii a condiţiilor 

existenţei şi dezvoltării fiinţei umane: behaviorismul, cognitivismul, orientări care se adaugă 

altora mai vechi: naturalismul, realismul, idealismul, pragmatismul, existenţialismul. 

 Astăzi reflecţia asupra problematicii învăţării şcolare este dominată de cognitivism şi 

constructivism. [1,p.3] 

Scopul modulului psihopedagogic universitar este de a familiariza viitorul profesor cu 

problematica fundamentală a domeniului psihopedagogiei învăţării, cu aspectele educaţionale 

ale învăţării în şcoală, dar şi în cadrul extracurricular larg propunem viitorilor profesori: 

 Asimilarea şi operarea cu principalele concepte specifice psihopedagogiei învăţării; 

 Identificarea fundamentelor interdisciplinare ale învăţării şi a principalelor teorii / 

modele de învăţare; 

 Utilizarea în contexte variate a modelelor de instruire rezultate din principalele teorii ale 

învăţării; 

 Înţelegerea responsabilităţilor principalilor factori implicaţi în eficientizarea învăţării 

şcolare; 

 Asimilarea valorilor, atitudinilor specifice pedagogului care învaţă şi spijină învăţarea 

permanentă. [2,p.3] 

A învăţa înseamnă: 

 A crea obişnuinţe (W.James) 
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 A schimba semnificaţia pe care o dăm propriei experienţe (Chevrier) 

 A se compara (B.F.Skinner) 

 A acţiona (P.L.Galperin, A.N.Leontiev) 

 A se adapta (E.Durkheim) 

 A anticipa şi a interioriza (P.L.Galperin) 

 A reuşi şi a înţelege (J.Piaget) 

 A conştientiza (J.Brunner) 

 A interacţiona cu ceilalţi, cu mediul înconjurător, cu profesorul (L.Allal) 

 

Principii / legităţi şi mecanisme funcţionale ale învăţării 

1. Legea motivaţiei – reflectă acţiunea generatoare de energie, de susţinere a tempoului 

învăţării prin resurse/impulsori externi şi/sau interni, de selecţie a priorităţilor, de raţionalizare 

a eforturilor şi timpului alocat, de depăşire a obstacolelor, barierelor, frustrărilor, insatisfacţiei 

şi dependenţelor, de facilitare a internalizării valorilor învăţării academica. 

2. Legea conexiunii inverse – asigură regularitatea şi puterea de acţiune a feedbackului, 

consistenţa reprezentărilor corecte/imaginilor de referinţă, calitatea realizării progreselor, a 

reuşitei versus nerealizărilor, eşecurilor şi erorilor, configurînd, pe cale de consecinţă, soluţii, 

intervenţii, corectări, ameliorări. 

3. Legea repetiţiei – explicativă pentru logica, frecvenţa, tipul şi natura exerciţiilor de 

reluare/reiterare a învăţării, a activării mecanismelor de tip „linii de nivel K‖ (K.Haase şi 

M.Minskz, 1998), specifice:  

   a) proceselor mnezice de bază, intermediare şi de nivel înalt;  

   b) episodice/pe termen scurt, mediul şi lung; 

   c) topologice, semantice, numerice, spaţiale, temporale, etc. 

4. Legea transferului – aplicabilă şi explicativă pentru crearea mobilităţii pozitive 

(specifice -  nespecifice, orizontale – verticale), a calităţii învăţării transformative sau a celei 

accelerate (Ross şi Nicholl, 1991; Randall, 1996; Silberman, 1998). 

Mecanismele neuropsihologice sunt: 

 Funcţionalitatea potenţialului relativ asimetric, dar foarte plastic al circuitelor 

neuronale complexe prezente în cele două emisfere cerebrale, ale căror specializări sunt 

cunoscute, descrise, experimentate; 

 Starea de veghe sau de conştiinţă clară; 

 Starea de orientare – investigare, receptiv-selectivă şi adaptativă-diferenţială; 

 Funcţionalitatea structurilor integrative perceptiv-cognitive, de reprezentare şi imaginare, 

mnezice, de gîndire, de limbaj, deliberative-decizionale, atenţionale, operatorii, etc.; 

 Starea afectogenă şi emoţională, înscrisă în paramentrii normali; 

 Starea motivaţională şi balanţa energetică specifică. 

 

Instruire, instrucţie provin de la latinescul instructio care înseamnă „aranjare‖, 

„construire‖, „a învăţa pe cineva ceva‖, învăţarea sub îndrumare. Concept fundamental în 

ştiinţa de sinteză a educaţiei (pedagogia), instrucţia reprezintă o categorie pedagogică în 

corelaţie cu educaţia (înţeleasă în principal ca formare-dezvoltare a personalităţii umane) prin 

care se realizează procesul de învăţămînt. 

Instrucţia propune în principal transmiterea de cunoştinţe, informarea, învăţarea. Este o 

activitate specifică în cadrul procesului de învăţămînt, în conformitate cu obiectivele 

pedagogice stabilite şi la nivelul corelaţiei structural-funcţionale profesor (institutor) – elev.  

Noţiunile de instruire şi educaţie nu sunt sinonime, dar nici opuse. Instruire este un 

concept cu sfera mai restrînsă în raport cu noţiunea de educaţie, deoarece instruirea vizează în 

special latura cognitivă, dimensiunea intelectuală a educaţiei.  

Sistemul de valori care ghidează în prezent educaţia / instrucţia şcolară scot în prim plan 

paradigma socioculturală existenţială, cea care presupune centrarea societăţii pe subiect şi 
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focalizează atenţia asupra dinamicii interne a personalităţii copilului, pe cultivarea credinţelor şi 

complementarea educaţiei cognitive realizate în şcoală, etc. Noua paradigmă a învăţării este, în 

acest context, centrarea pe elev. O educaţie centrată pe elev, pe cel care învaţă.  

Învăţarea şcolară este definită ca o „activitate cu valoare psihologică şi pedagogică, 

condusă şi evaluată în mod direct sau indirect de educator, care constă în însuşirea, 

transformarea, acomodarea, reconstrucţia, fixarea şi reproducerea conştientă, progresivă a 

cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor şi atitudinilor‖.  

Profesorul  este văzut, din perspectiva paradigmei centrate pe elev, ca proiectant, 

tutore, manager, organizator, gestionar al experienţelor de formare, mediator, partener, 

facilitator al învăţării şi autoformării, consilier în probleme de învăţare.  

De-a lungul timpului noţiunea de instruire a dobîndit mai multe înţelesuri. Le prezentăm 

într-o succintă enumerare: 

 Dirijare a învăţării, învăţare planificată, învăţare condusă prin acţiuni impuse 

dinafară elevului. Acesta este principal sensul învăţării algoritmice, programate, conduse 

riguros de profesor sau institutor; 

 Proces de formare a structurilor mentale, a structurilor operaţionale şi de dezvoltare a 

capacităţilor intelectuale, pe temeiul acţiunii proprii a elevului; 

 Învăţarea bazată pe procesarea informaţiilor şi construcţia intelectuală; 

 Organizarea de către profesor / institutor a condiţiilor învăţării, a mediului şcolar 

specific, capabil să stimuleze dezvoltarea personală continuă; 

 Proces de construcţie a cunoaşterii prin interacţiune şi schimb de experienţă cu alţii; 

 Construcţie planificată a dezvoltării intelectuale. 

După cum se poate constata, definiţiile înregistrează drumul parcurs de la controlul 

strict al învăţării de către cel ce instruieşte la libertatea celui / celor instruiţi, în sensul unei 

pedagogii a libertăţii, a împlinirii umane prin educaţie. 

Învăţarea umană se construieşte. 

Pentru elev, descrierea educaţională a constructivismului (teorie a cunoaşterii, teorie a 

ştiinţei şi a modelelor de interpretare) are interesul de conexiune intimă cu experienţa. Pentru ca 

învăţarea să capete sens, elevul îşi organizează activ noile informaţii în cadrele oferite de modelul 

sau mental. Conexiunile sunt deschise în raport cu viitoarea experienţă de învăţare / cunoaştere.  

Dintr-o perspectivă constructivistă, profesorul va solicita elevul să pună întrebări cu caracter 

deschis şi să-l va sprijini să-şi identifice cît mai exact noţiunile / conceptele anterioare. Elevul se 

va implica în utilizarea şi compararea diverselor surse de informaţii, în reflecţie şi analiza, în 

dezbaterea şi (re)formularea ideilor / descoperirilor. Vor fi puse în discuţie cauze şi consecinţe, se 

vor utiliza resursele locale şi învăţarea va fi extinsă dincolo de cadrul formal, şcolar. 

Profesorii constructivişti încurajează studenţii să evalueze permanent modul în care aceste 

activităţi îi ajută să dezvolte integrarea lucrurilor. Elevul îşi pune întrebări despre modul în care 

învaţă şi despre activităţile pe care le desfăşoară la şcoală cu scopul de a deveni „expert în 

învăţare‖. Cu ajutorul unui mediu de învăţare bine planificat, învaţă „cum să înveţe‖. 

Constructivismul este deosebit greşit interpretat ca o teorie în care elevul „ reinventează 

roata‖. De fapt, constructivismul favorizează şi declanşează curiozitatea înnăscută a elevilor 

privitoare la lumea înconjurătoare şi la codul în care fenomenele apar şi funcţionează. Elevii nu 

„reinventează roata‖ ci mai degrabă încearcă să înţeleagă „cum se învîrte‖, cum funcţionează. 

Sunt motivaţi prin aplicarea cunoştinţelor pe care le deţin la realitatea înconjurătoare, învăţînd să 

formuleze ipoteze, să testeze teorii şi în final să tragă concluzii din datele observate. 

În cadrul procesului de învăţămînt se învaţă: 

1. pe baza cuvîntului şi simbolurilor verbale (model logocentric, axat pe  expunerea 

profesorului şi învăţarea receptiv-reproductivă); 

2. bazat pe experienţă (model empiriocentric); 

3. prin intermediului grupului şi al interacţiunii în grup (model sociocentric, învăţare prin 

cooperare); 
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4. respectîndu-se strict particularităţile individuale, ritmul de lucru şi nivelul atins de 

fiecare (model psihocentric, axat pe personalitatea elevului, pe diferenţierea şi 

individualizarea instruirii, pe construcţia cunoaşterii). 

Aşa numita evaluare complexă se desfăşoară după modelul evaluării calitative (calitatea 

este un construct) şi presupune nu numai măsurare ori numai apreciere, ci şi interpretarea 

datelor colectate, decizia ameliorativă, anticiparea efectelor. Ea poate oferi date despre 

evoluţia probabilă a unui sistem: elev, profesor, instituţie şcolară, sistem de învăţămînt. 

Evaluarea nu se realizează pentru a proba, pentru a nota, pentru a fixa o performanţă 

anume, o stare de fapt, ci pentru a îmbunătăţi, pentru a ameliora. Discuţia care se face între 

control şi evaluare nu acoperă numai două categorii diferite de practici.  

Comunicarea educaţională sau pedagogică poate fi definită ca o comunicare care 

mijloceşte realizarea fenomenului educaţional în ansamblul său, indiferent de conţinuturile, 

nivelurile sau partenerii implicaţi. În acest context, comunicarea didactică se defineşte drept o 

comunicare instrumentală care determină sau declanşează schimbări în comportamentul şi 

gîndirea elevilor. Este un tip de comunicare care se adaptează particularităţile receptorului 

elev şi susţine un proces sistemic de învăţare. 

Strategiile de învăţare sunt diferite ca: 

- planuri generale de abordare a sarcinilor de învăţare; 

- o suită de operaţii de sesizare a datelor şi de tratare a acestora.  

Strategia conţine: instrumentarul învăţării, demersul învăţării, gradul de coordonare sau 

directivitate a învăţării, inserţia socio-afectivă, gestionarea timpului. 

Metodele de instruire se referă atît la metodele de predare, cît şi la metodele de învăţare. 

Metode de predare ale profesorului pot fi convertite de către elevi, studenţi, adulţi în metode 

de învăţare, metodele de predare includ şi învăţarea, însă există şi metode de învăţare propriu-zise. 

Metodele de învăţare (după P. Mureşan, 1990, pag.99-122) sunt: 

 metoda învăţării sintetice (cu următoarele etape: lectura sintetică, lectura analitică, 

lectura analitică-sintetică şi evaluativă sau de consemnare, repetarea pe bază de recunoaştere, 

repetarea pe bază de reproducere); 

 metoda învăţării analitice sau secvenţiale; 

 metoda învăţării progresive cu repetări recurente; 

 metoda RICAR (răsfoire, întrebări, citire, amintire, revedere). 

Dintre metodele de învăţămînt, ca metode de învăţare sunt utilizate următoarele metode 

pentru fixarea şi consolidarea cunoştinţelor şi pentru formarea priceperilor şi deprinderilor: 

- repetarea; 

- exerciţiul; 

- conversaţia de fixare; 

- executarea unor lucrări. 

Orientări teoretice recente, cum sunt teoriile cognitiviste şi cele constructiviste au adus 

schimbarea concepţiei despre rolul profesorului în conducerea învăţării, elevii fiind 

consideraţi constructorii propriei cunoaştere, accentul pe învăţarea autonomă, autodirijată. 

Învăţarea autodirecţionată este un proces social, interactiv, contextual, constructiv, autoreglat 

şi reflectiv (bazat pe reflecţii personale) considera P.R.J. Simons, 2000. 

Avînd ca obiect de studiu organizarea şi/sau dirijarea învăţării, orientarea ei spre scopuri 

eficiente şi explicite, în temeiul unor postulate, o teorie a instruirii defineşte „nu numai modul 

cum elevii cunosc o anumită materie, ci şi cum o întreabă‖, precizînd natura proceselor de 

formare şi asimilare a noţiunilor, de structurare a cadrelor mentale. Problemele învăţării sunt 

strîns legate de cele ale instruirii şi ale dezvoltării.  

Învăţarea şcolară, ca variantă a învăţării, se defineşte ca fiind construire, elaborare de 

sensuri, asimilare de cunoştinţe, schimbare intenţionată, pozitivă şi pe termen lung a 

comportamentului elevului, a personalităţii acestuia. Învăţarea şcolară este condiţionată de o trăire 

a unei experienţe organizate, saturată de semnificaţii pedagogice, experienţă de tip teoretic şi 
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practic, în acelaşi timp, modificările putîndu-se constata în plan cognitiv, acţional. Învăţarea 

şcolară este instituţionalizată, direcţionată de societate prin politici educaţionale, formări de 

finalităţi şi obiective, sisteme de evaluare şi promovare, etc. Este o învăţare predominantă 

cognitivă şi atitudinală, învăţare de simboluri, condensată în concepte dar şi în posibilitatea de a 

acţiona în diferite situaţii, presupune o motivaţie specifică şi este influenţată de factorii de grup.  

Pînă la această dată, din contribuţiile din afara spaţiului psihopedagogic românesc ni se par 

a fi mai consistente, ca teorii consacrate ale instruirii: teoria lui D.P.Ausubel şi cea a lui J. Bruner. 

Teoria învăţării eficiente promovează modelului învăţării depline de către V. Brunescu şi 

susţinerea ideii de învăţare creativă realizată atît de M. Malita, cît şi de N. Oprescu reprezintă 

importante contribuţii la descifrarea mecanismelor şi procesualităţii învăţării şcolare.  

R. Stenberg, M. Solner ori psihologul român M. Miclea disting cel puţin trei nivele de 

organizare a activităţii cognitive: 

- nivelul componenţial; 

- nivelul metacomponenţional; 

- nivelul paradigmatic sau normativ. 

Nivelul componenţial cuprinde cunoştinţe şi operaţii intelectuale sau motorii distincte 

asemenea cărămizilor unei construcţii.  

Nivelul metacomponenţional cuprinde metode şi strategii de însuşire şi aplicare a 

cunoştinţelor. 

Nivelul paradigmatic se referă la formarea aptitudinilor de investigare, la cultivarea 

spiritului ştiinţific, la însuşirea demersului cognitiv şi experimental propriu unui domeniu sau 

altul al ştiinţei. 

Învăţarea presupune o relaţie de construcţie reciprocă subiect – obiect, o permanentă 

construcţiei şi reconstrucţiei de sensuri în relaţia interactivă educator-educat. Cunoştinţele se 

construiesc şi se transformă în timpul interacţiunii subiectului cu mediul său social.  

Reforma curriculară presupune şi schimbări semnificative în pregătirea profesorilor, a 

educatorilor în general. Ei trebuie să devină cu adevărat proiectanţi, caselor personalului 

didactic, a centrelor pentru personalul din învăţămîntul profesional, în cadrul formării 

continue a educatorilor.  

Condiţiile interne şi externe ale învăţării şcolare 

  Motivaţia învăţării 

Factorii de care depinde învăţare pot fi împărţiţi în două categorii: factori interni şi 

factori externi. 

Condiţiile sau factorii externi sunt: 

a) factori biologici, condiţii biofizice, în categoria acestora intrînd: vîrsta, sexul, starea 

de sănătate, dezvoltarea mecanismelor neurodinamice ale învăţării, somnul şi bioritmul 

intelectual, etc. 

b) factori psihologice, condiţii psihoindividuale, cu referire la procesele psihice, 

cognitive, afective, volitive, caracteristicile dezvoltării atenţiei şi a capacităţii de comunicare, 

motivaţia şi gradul ei de intensitate, prezenţa sau absenţa unor aptitudini, voinţa, stilul de 

învăţare şi cel cognitiv. 

După sursa tensiunii motivaţionale, există motivaţie intrinsecă (motivaţie ce-şi are sursa 

în înseşi sarcinile şi conţinutul activităţii de învăţare) şi o motivaţie extrinsecă (în acest caz, 

activitatea de învăţare este dinamizată de efecte şi factori externi, proceduri stimulative 

externe care ţin de competiţie, încurajări, laude, recompense, mustrări, pedepse, etc.). 

Motivaţia extrinsecă se bizuie mai mult pe întărire nesatisfăcătoare a cunoştinţelor cu efecte 

de scurta durată în plan informaţional şi aproape irelevantă în plan formativ. Motivaţia intrinsecă 

este condiţia esenţială a unui contact activ şi de lungă durată cu sursele de informare şi cunoaştere. 

Această motivaţie este „motorul‖ care furnizează permanent energie celui care învaţă, se 

manifestă ca interes cognitiv puternic, atitudine epistemică, nevoie continuă de a fi cu informaţia 

„la zi‖, trebuinţă de orientare şi investigaţie. Este prototipul unei implicări active şi responsabile, 
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cu adevărat de calitate, în procesul educaţional. Înseamnă posibilitatea de a elabora şi conduce 

propriul proiect educativ, capacitatea de a opera cu informaţii metacognitive, de a controla şi 

evalua acţiunile realizate, de a lua noi decizii, găsirea unor automatisme pentru anumite răspunsuri 

etc. Permite continua anulare a activităţii mintale a celui care învaţă, construirea structurilor 

cognitive permanente, a concepţiilor.  

Motivele învăţării mai pot fi clasificate şi în funcţie de alte criterii: există, prin urmare, 

motive sociale şi personale, motive pozitive şi negative, nemijlocite şi de perspectivă, durabile ori 

episodice (nesemnificative pentru subsistemul motivaţional al elevului respectiv, de scurtă durată) 

etc. 

Se apreciază că stările motivaţionale prea intense, ca şi stările prea puţin conturate, cu 

niveluri scăzute de intensitate (motive prea puternice ori prea slabe) au un efect de 

interferenţă asupra performanţelor de învăţare, mai ales în cazul în care au un caracter 

complex. Cînd se trece dincolo de o anumită valoare şi se înregistrează o supramobilizare în 

plan afectiv, o supraactivizare se ajunge la stres, la degradarea activităţii interne, la epuizarea 

fondului energetic ori chiar la dereglări în plan comportamental.  

Iată de ce Legea Yerkes – Dodson, numită şi legea optimului motivaţional recomandă 

menţinerea unei relaţii de proporţionalitate între motivaţie şi activitate (cea de învăţare, în 

cazul nostru), atunci cînd existenţele nu depăşesc anumite limite de solicitare a individului în 

plan intelectual, afectiv, motric, etc. În cazul în care se întîmplă acest lucru ar trebui să se 

caute modalităţi prin care să se asigure supramotivarea pentru sarcinile facile şi reducerea 

tensiunii prin submotivare, în cazurile de suprasolicitare, de dorinţă prea intensă de a reuşi. 

Raportul dintre creşterea dificultăţii sarcinii şi variaţia intensităţii motivaţiei trebuie să fie 

invers pentru a se ajunge la performanţa optimă. 

 

Tipuri de învăţare. Învăţarea cognitivă: formarea noţiunilor 

După finalitate şi procesele psihice implicate, învăţarea poate fi: senzorio-motorie, 

perceptivă, verbală sau categorială (intelectuală, cognitiv-mintală), de deprinderi abilităţi, 

imaginativă, motivaţională, afectivă, voliţională, socială (concepţii, valori, stiluri, roluri). 

După modul de operare cu stimulii: învăţare prin discriminare (diferenţiem un stimul de 

altul), prin asociere (legăm un stimul de altul, o reacţie de alta), prin transfer, prin generalizare. 

După modul de organizare a informaţiilor: învăţarea algoritmică, euristică, programată 

(care presupune faptul că se poate trece la o nouă secvenţă numai după ce cea anterioară a 

fost însuşită corect), prin descoperire, prin modelare şi analogie, prin cercetare, prin creaţie. 

După tipul relaţiei didactice: indusă, interînvăţare, autoînvăţare, iar după mecanismele 

învăţării: învăţarea incidentă, prin observare şi imitare, prin încercare şi eroare, prin 

recompensă şi pedeapsă, prin condiţionare reflexă, prin condiţionare operantă, prin 

înlănţuirea unor evenimente consecutive. 

Pentru David Ausubel, învăţarea este reprezentaţională, a noţiunilor, a propoziţiilor, 

rezolvarea de probleme şi comportamentul creator. 

Important psihopedagog român, Nicolae Oprescu apreciază că există următoarele tipuri de 

învăţare: 

 învăţarea receptiv-reproductivă, recepţionare, reţinere de informaţii noi (date, fapte, 

denumiri, evenimente, procese, etc.), care se realizează mai ales prin funcţiile memoriei: 

recunoaştere, reproducere; 

 învăţare inteligibilă, înţelegerea, prelucrarea materialului faptic achiziţionat, analiză, 

sinteză, generalizări, relaţii de cauzalitate, reţinerea esenţialului; capacitatea de a integra 

cunoştinţe noi în sistemul celor achiziţionate şi prelucrate anterior, de a argumenta, de a 

generaliza şi a reţine esenţele, se formează prin exersare; 

 învăţare operaţională, operarea cognitivă presupune capacitatea de a integra într-un nou 

sistem cunoştinţe care constituie elemente ale unor sisteme disjuncte, capacitatea de a transfera 

date esenţiale dintr-un sistem în altul şi de a construi sisteme noi, de a aplica, de a testa, etc.; 
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 învăţare creativă, gîndire inventivă imaginaţie creatoare, a inventa cunoştinţe, 

învăţarea inovatoare este un tip de învăţare care pune accentul mai mult pe crearea de valori, 

decît pe simpla lor conversare.  
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COMPETENŢA DE A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI PRIN PRISMA AUTOFORMĂRII 

METACOGNITIVE A STUDENŢILOR 

 

Larisa VDOVICENCO,   

                                                                          Margareta LEAHU, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

 

,,Învăţarea nu este ceva ce se întîmplă studenţilor; 

este ceva care se întîmplă prin studenţi.” 

(Beltran) 

 

 La formation des personnes actives participatives,  du sujet de la transformation 

positive avec la capacité  d’autoidentification et autoactualisation d’un rôle essentiel revient 

aux compétitions pour la vie, présentées  par le moyen que les élèves savent penser, activer, 

apprendre,  transmettre, appliquer et faire des recherches indépendamment de nouvelles et 

originaires solutions qui font leurs apparitions dans un contexte réel de l’existence. 

 L’auteur reflète différentes opinions des savants sur la modalité de l’apprentissage 

organisé,  la nécessité des modèles d’organisation des activités d’apprentissage d’une 

manière integrée pour transformer et diviser les compétences. 

 Il est nécessaire que  le processus de l’éducation soit développer par le besoin pour les 

valeurs de l’élève qu’il adhère au naturel qui n’est pas imposé de personne. 

 Une valeur  est plus haute qu’elle ait moins de besoin d’un support auquel elle soit 

adhérée.       

 

Astăzi traversăm o etapă de schimbări profunde, complete şi radicale în toate domeniile 

activităţii umane. Omul contemporan nu se poate limita la o simplă aşteptare a schimbărilor şi 

la eventuala lor evaluare. În calitate de subiect al istoriei el însuşi trebuie să fie capabil a 

proiecta schimbări, a interveni în fluxul acestora pentru a obţine efectele dorite şi a le evita pe 

cele indezirabile. Potenţialul uman trebuie să fie antrenat nu numai în rezolvarea problemelor 

ci şi în asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor sale. Educaţia de azi trebuie 

să răspundă nevoilor generaţiilor viitoare. Se impun noi abordări în contextul unor schimbări 

de paradigmă sociale şi economice care îşi au originea în perceperea Omului ca subiect al 

propriei deveniri împuternicit cu dreptul de autoedificare şi autoactualizare .  

Competenţa este înţeleasă drept o combinaţie de aptitudini, cunoştinţe şi atitudini, care 

include de asemenea motivaţia de a învăţa, iar competenţele cheie reprezintă un pachet 

transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe aptitudini şi atitudini, necesar tuturor indivizilor 

în vederea dezvoltării personale şi a incluziunii lor sociale şi profesionale.  

Competenţa de ,,a învăţa să înveţi” este una din competenţele-cheie în societatea de astăzi, 

care este o societate bazată pe cunoaştere. Documentul european referitor la competenţele 

generice conţine următoarea definiţie a competenţei ,,a învăţa să înveţi‖: ,,A învăţa să înveţi este 

abilitatea de a persevera în învăţare, de a-şi organiza propria învăţare, inclusiv prin managementul 

eficient al timpului şi al informaţiilor, atât individual, cât şi în grup. Această competenţă include 

conştientizarea procesului şi nevoilor proprii de învăţare, identificarea oportunităţilor disponibile 

şi abilitatea de a depăşi obstacolele pentru a învăţa cu succes. Această competenţă înseamnă 

acumularea, procesarea şi asimilarea noilor cunoştinţe şi abilităţi, precum şi căutarea şi utilizarea 

consilierii şi a orientării. A învăţa să înveţi îi implică pe cei care învaţă să pornească de la 

cunoştinţe şi experienţe de viaţă anterioare, astfel încât să poată utiliza şi aplica cunoştinţele şi 

abilităţile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educaţie şi formare. Motivaţia şi 

încrederea sunt cruciale pentru această  competenţă.‖ 

Competenţa de ,,a învăţa să înveţi‖ are legătură cu următoarele elemente de cunoştinţe, 

deprinderi şi atitudini (Tabelul 1). 
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Tabelul 1. Elemente ale competenţei ,,a învăţa să înveţi” 

 

 Pentru om învăţătura constituie una din cele două modalităţi fundamentale (alături de 

adaptare), de echilibrare cu mediul extern complex şi constă în acumularea de experienţă 

socială şi individuală (nouă). 

Învăţarea este forma dominantă de activitate pe parcursul formării profesionale iniţiale. 

Învăţarea este un cuvânt generic folosit pentru a denumi un mare număr de procese 

diferite, prin care se modifică/schimbă comportamentul şi/sau se achiziţionează un 

comportament nou.  

A învăţa înseamnă : a asimila (a achiziţiona, a dobândi, a însuşi) ceva: noţiuni, concepte, 

coduri, relaţii, operaţii şi structuri cognitive; tipuri afective şi atitudini, conduite; scheme de 

acţiune, reacţii, sisteme de valori, comportamente sociale etc., a achiziţiona experiențe noi; a-şi 

forma capacităţi şi deprinderi care să-i permită individului rezolvarea unor situaţii de problemă, 

înainte inaccesibile, sau optimizarea relaţiilor sale cu lumea înconjurătoare; a dobândi (recepţiona, 

stoca, valoriza intern), într-o manieră activă, explorativă, experienţă de viaţă; a modifica selectiv 

şi sistematic conduita, a o ameliora şi perfecţiona în mod controlat şi continuu sub influenţa 

acţiunilor variabile ale mediului ambiant  [1]. 

Învăţarea este activitatea sistematică, planificată, organizată/autoorganizată, 

dirijată/autodirijată  în cadrul procesului educaţional, realizată de o instituţie de învăţământ 

specializată. 

Indicatorul reuşitei e condiţionat de nivelul de adaptare, nivelul motivaţiei, interesele, 

prezenţa unui model stimulant, libertatea personală, neutralizarea fenomenului de inferioritate 

al studentului. 

Spiritul activ al omului constă în faptul că el nu atît se adaptează la mediu cît şi-l supune, îl 

transformă în procesul activităţii de producţie pentru satisfacerea trebuinţelor sale  [2]. 

După concluziile făcute de către R. Drekurs, V. Zolt libertatea personală este imposibilă 

fără recunoaşterea drepturilor de libertatea altora. Pentru asigurarea libertăţii tuturora este 

nevoie de disciplină, ridicarea responsabilităţii pentru îndeplinirea lor [3]. 

Un lucru la care este necesar şi oportun să reflectăm este acela al atitudinii studentului 

faţă de învăţare. Ce facem ca el, viitor specialist să rămână în orizontul învăţării (ştiind că de 

mic copil este foarte curios, învaţă rapid o mulţime de lucruri, formulează şi ne adresează cele 

mai surprinzătoare probleme, ne pune în situaţii cognitive neaşteptate, ne sesizează 

Cunoştinţe  Deprinderi  Atitudini  

- Conştientizarea scopului spre 

care îşi orientează învăţarea, 

cariera. Cunoaşterea nivelului 

de competenţe, cunoştinţe, 

deprinderi, calificări cerute. 

- Cunoaşterea şi înţelegerea 

strategiilor preferate de 

învăţare, a punctelor tari şi 

slabe ale deprinderilor şi 

calificărilor sale. 

- Cunoaşterea şi căutarea 

oportunităţilor de pregătire şi 

instruire, de asistenţă şi 

consiliere. 

- Conştientizarea impactului 

pe care îl au asupra calificării 

profesionale deciziile şi 

alegerile făcute în procesul 

formării în carieră. 

- Automanagementul eficient al 

propriei învăţări, cariere sau 

modelelor de lucru.  

- Capacitatea de a persevera cu 

învăţarea, de a se concentra pe 

perioade scurte şi lungi de timp şi de 

a reflecta în mod critic asupra 

scopurilor, rezultatelor învăţării. 

- Abilitatea de a consacra timp 

pentru învăţare prin autodisciplină şi 

în mod independent. 

- Capacitatea de a lucra în 

colaborare şi a împărtăşi ceea ce ai 

învăţat. 

- Deprinderi de comunicare ca parte 

a procesului de învăţare, utilizînd 

sensuri şi limbaj non-verbal 

adecvate; de înţelegere şi elaborare a 

mesajelor orale şi scrise. 

- Un concept pozitiv de 

sine, ca suport pentru a 

orienta învăţarea în 

direcţia dezvoltării 

competenţelor şi a 

automotivaţiei; 

încrederea în puterea 

personală de a reuşi. 

- Dorinţa de a pune în 

practică învăţarea 

anterioară şi curiozitatea 

de a căuta oportunităţi 

de învăţare. 

- Deschiderea spre a 

practica învăţarea în 

variate contexte de viaţă 

în mod flexibil. 
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contradicţiile şi inconsecvenţele logice)? Cum ştim, viaţa copilului se schimbă odată cu debutul 

şcolar. El trece de la dorinţa intrinsecă de a şti/ de a învăţa la cea impusă (de situaţia şcolară).  

Marea trecere se referă la trecerea de la învăţarea spontană, mereu schimbătoare, 

întemeiată pe motivaţia interioară, la motivaţia sistematică, disciplinară (cum ar zice H. 

Gardner), compartimentală, întemeiată predilect pe motivaţia exterioară. Acum copilul este 

supus unei evaluări venite din exterior cu standarde exterioare intereselor, obiectivelor şi 

nevoilor sale cognitive. În context, atracţia copilului pentru învăţarea instituţionalizată tinde 

să scadă sau să fie susţinută prin ştiinţa şi arta cadrului didactic. Important e ca profesorul să 

provoace şi să consolideze interesul copilului/adolescentului pentru învățarea şcolară, pentru 

a căuta, a descoperi, a deduce. Copilul este soarele sistemului educaţional şi rămâne în 

continuare un reper: cel mai valoros [Apud.4].  

Paradigma educaţională postmodernă, induce o nouă viziune asupra copilului în general şi a 

elevului/studentului, în particular în care procesul este centrat pe cel ce învaţă. În a doua jumătate 

a secolului douăzeci, în urma cercetărilor în domeniul psihologiei personalităţii, psihologiei 

cognitive, pedagogiei are loc recunoaşterea potenţialului de autoedificare  a educabilului; 

importanţei experienţei subiective a fiecărui educabil în procesul de asimilare a noilor cunoştinţe 

şi formare a noilor competenţe; impactului respectării demnității umane a oricărui individ în 

procesul educaţional pentru formarea unei personalităţi sănătoase fizic, moral, psihic. 

Această perspectivă solicită revizuirea fundamentelor şi procesului educaţional propriu-

zis. Se impune corelația dintre dimensiunea morală-ştiinţifică-tehnologică-estetică-

psihofizică-socială a dezvoltării personalităţii în orice moment al evoluţiei sale în cadrul 

procesului de învățământ; valorificarea integrală a tuturor resurselor de care dispune studentul 

în organizarea procesului de predare-învăţare-evaluare; deschiderea timpului pedagogic a 

educaţiei/instruirii a cărui resurse de (auto)perfecţionare trebuie distribuite din perspectiva 

valorificărilor integrale nu numai în cadrul instituţiilor academice ci şi pe tot parcursul 

existenţei umane. În acest context, studentul figură centrală a procesului educaţional, alături 

de profesor în opinia lui I. Neacşu, reprezintă unul dintre ,,agenţii acţiunii educaţionale‖ [5]. 

Studentul trebuie şi poate însuşi calitatea de subiect şi responsabilitatea pentru procesul 

de autoedificare. Pedagogia postmodernă transformă studentul în autor al educaţiei, el va 

schimba poziţia de ,,obiect-actor” al educaţiei pe ,,subiect-actor” al educaţiei. Studentul-

subiect poate realiza mai multe roluri sociale şi pedagogice în scenariile complexe ale vieţii, 

poate realiza managementul devenirii fiinţei umane.  

Calitatea de subiect oferă persoanei o viziune aparte despre sine şi lumea 

înconjurătoare; implică capacitatea individului ori a grupului de a se manifesta ca 

individualitate; a da dovadă de proactivitate, libertate în alegere şi luare de decizii; a-şi asuma 

responsabilitatea pentru propriile decizii; a suporta cu demnitate consecinţele deciziilor luate; 

a determina perceperea rostului, rolului şi locului său în viaţă   [5] . 

În literatura de specialitate subiectul se descrie ca observându-se pe el însuşi, ca 

întrebându-se asupra lui însuşi ca evaluându-se pe sine. Înţelegerea şi însuşirea gândirii 

reflexive conduc educabilul spre a se afirma şi a se concepe clar ca subiect al reflecţiei şi 

acţiunii sale, a se afirma ca agent autonom şi responsabil al propriei sale dezvoltări. 

Cadrele didactice trebuie să menţine o stare de ,,veghe continuă‖ asupra studenţilor pentru 

ca aceştia să fie motivaţi pentru dezvoltare, evitându-se astfel uzura cunoştinţelor şi a 

competenţelor. 

Menţinerea competenţei profesionale la un standard ridicat reprezintă un atu în 

adaptarea imediată la nou, în aplicarea şi promovarea lui în activitatea educaţională [6]. 

După cum menţionează I. Jinga, în funcţie de implicaţiile globalizării educaţiei şi ale 

problematicii lumii de azi cadrele didactice urmează să îndeplinească roluri noi: de mediator al 

cunoaşterii, consilier, agent al schimbării, etc. nu în ultimul rând însă profesorul este solicitat să se 

implice în luarea deciziilor de politică educaţională şi de inserţie profesională [7] . 
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Competenţa de a învăţa să înveţi este una din cele opt competenţe cheie, oferită de 

Comisia Europeană. 

Competenţa de a învăţa să înveţi cuprinde disponibilitatea de a organiza şi a reglementa 

propria învăţare, atât individual, cât şi în grup, abilitatea de a organiza eficient timpul; de a 

rezolva probleme; de a achiziţiona, a procesa, a evalua şi a asimila noi cunoştinţe; de a aplica 

noile cunoştinţe şi deprinderi într-o varietate de contexte - acasă, la serviciu, în educaţie şi 

instruire. În termeni mai generali, ,,a învăţa să înveţi‖ contribuie în mod eficient la 

managementul traseului personal şi profesional. 

Capacitatea subiectului de ,,a învăţa efectiv de unul singur‖ (Winne, 1995), de a se 

implica activ în studiul academic, autoreglându-şi învăţarea în direcţia atingerii 

performanţelor urmărite a fost definită ca învăţare autoreglată. Termenul învăţare autoreglată 

devine populară în anii optzeci ai secolului trecut. Cu statut de concept general acest termen 

reunea cercetările în domeniul strategiilor cognitive, al metacogniţiei, motivaţiei/afectivităţii 

într-un construct coerent care accentua interacţiunea dintre aceste forţe şi câmpul învăţării. A 

fost recunoscut valabil, deoarece punea în evidenţă cum se manifestă ,,EU‖, (auto) ca agent 

activ în fixarea scopurilor, selectarea/asigurarea strategiilor; în ce mod perceperea propriului 

,,EU‖ raportat la sarcinile de învăţare, asigură performanţa academică. 

Autoreglarea învăţării a fost studiată în variatele aspecte şi din perspectiva diferitor 

paradigme teoretice.  

Potrivit lui Barrz Zimmerman, savant american, autoreglarea învăţării este acţiune auto-

iniţiată de subiect şi care implică stabilirea de scopuri şi autoreglarea propriului efort în 

atingerea lor, automonitorizarea (metacogniţia), auto-managementul timpului şi reglarea 

mediului fizic şi social de învăţare. Conform lui, autoreglarea se desfăşoară ca un proces 

ciclic, urmând trei faze secvenţiale şi ordonate în timp, fiecare dintre care vizează toate cele 

trei componente implicate în experienţele de învăţare: personal, comportamental, contextual. 

Caracterul ciclic este determinat de feedback-ul pe care îl are studentul de la o 

performanţă anterioară şi care e utilizat pentru a face modificări în acţiunile ulterioare. Aceste 

ajustări continue sunt necesare întrucât factorii personali, comportamentali şi ambientali se 

modifică în mod constant în timpul procesului de învăţare [1 Figura 3].  

 

 

Figura 3. Fazele şi subprocesele autoreglării 

(după B.J.Zimmerman, 2008) 
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Accentele se deplasează pe activismul personal al celui care învaţă; spiritul propriului 

activism, percepţia propriei competenţe şi eficienţe în învăţare; procesele motivaţionale 

necesare, resursele acţionale implicate în propria cunoaştere despre cunoaştere (metacogniţia); 

capacitatea de mobilizare, direcţionare şi susţinere a propriului efort, capacitatea de reglare a 

tuturor resurselor disponibile, atât de natura internă (procese cognitive, motivaţionale, 

afective, cât şi a celor exterioare subiectului (influenţele mediului, ale contextului învăţării). 

În baza acestui model se impun patru aserţiuni generale:  

1. Studenţii experţi în autoreglare nu aşteaptă ca învăţarea să ,,li se întâmple‖ de la sine, 

ci ,,prin sine‖. Ei se implică activ şi îşi asumă responsabilitatea propriei învăţări, nu 

rămân pe postul de simpli recipienţi ai informaţiei. 

2. Toţi studenţii, potenţialmente, îşi pot monitoriza, controla şi regla aspectele propriei 

învăţări. 

3. Studenţii se angajează activ în stabilirea scopurilor învăţării, urmând criterii şi 

standarde valoroase şi adecvate învăţării şi conform acestora îşi autodirecţionează 

învăţarea şi depun efort pentru realizarea lor, orientaţi spre performanţă. 

4. La fiecare etapă de lucru, studenţii îşi autoevaluează rezultatele (reflecţii 

metacognitive) şi conform acestui feedback îşi ajustează strategiile şi tehnicile de 

lucru în scopul eficientizării învăţării.  

Pentru Pintrich (1995) autoreglarea învăţării este o cale care, o dată urmată de student 

îi permite acestuia să abordeze studiul şi sarcinile academice în mod proactiv, experenţial şi 

autoreflexiv (metacognitiv). Pintrich (2000) accentuează caracterul procesual al fenomenului. 

Autoreglarea învăţării, în viziunea lui Pintrich, este proces activ şi constructiv în care 

cei care învaţă îşi stabilesc scopurile propriei învăţării şi apoi depun efort pentru a monitoriza, 

regla şi controla propria cogniţie, motivaţie şi comportament, ghidaţi şi orientaţi de scopurile 

fixate de ei şi de caracteristicile contextuale ale mediului. 

Pintrich diferenţiază  patru domenii comune, asupra cărora studenţii pot deţine controlul 

şi se pot angaja activ în autoreglarea lor: (1)Cogniţia; (2)Motivaţia; (3) Comportamentul; 

(4)Contextul  şi patru faze ale autoreglării, ca secvenţe generale posibile de urmat în realizarea 

sarcinii academice. Fazele implică: (1)Activarea bazei de cunoştinţe prealabile; Anticiparea, 

Planificarea/stabilirea scopurilor lucrului asupra sarcinii academice; (2) Monitorizarea 

performanţei; (3) Controlul; (4)Reflecţia, Evaluarea situaţiei integral şi pe secvenţe de 

realizare. 

Un model sintetizat al acestor domenii de autoreglare a propriei învăţări, pentru fiecare 

dintre cele patru faze, este prezentat în Tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Faze şi Domenii ale autoreglării învăţării 

(după Pintrich, 2000b, p.454) 

Fazele  

Domenii ale activităţilor de autoreglare a învăţării 

I. Cogniţie/ 

Metacogniţie 

II. Motivaţie/ 

Afectivitate 

III. Comporta- 

ment 
IV. Context 

I.
P

L
A

N
IF

IC
A

R
E

  
 ş

i 

A
C

T
U

A
L

IZ
A

R
E

 

Analiza sarcinii. 

Fixarea scopurilor efective, 

structurate ierarhic. 

Activarea cunoştinţelor 

prealabile. 

Actualizarea cunoştinţelor 

metacognitive. 

Acceptarea orientării spre 

scop. Expectanţe de 

succes. Judecăţi 

constructive în raport cu 

învăţarea şi identificarea 

dificultăţilor sarcinii. 

Învestirea sarcinii cu 

valori personale sau 

epistemice. 

Activarea intereselor 

intrinseci de învăţare. 

Planificarea 

timpului şi a 

efortului. 

Planificarea 

autoobservării şi 

autoevaluării 

conduitelor. 

Perceperea clară a 

nivelului şi 

cerinţelor sarcinii. 

Perceperea şi luarea 

la evidenţă a 

factorilor 

contextului. 
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II
.M

O
N

IT
O

R
IZ

A
R

E
 Aplicarea conştientă a 

metacogniţiei şi 

monitorizarea cogniţiei. 

Conştientizarea şi 

monitorizarea motivaţiei 

şi afectelor. 

Conştientizarea şi 

monitorizarea 

efortului, timpului, 

ajutorului necesar. 

Autoobservarea 

conduitelor. 

Monitorizarea 

schimbărilor în 

sarcini şi în 

condiţiile 

contextului. 

II
I.

C
O

N
T

R
O

L
 

Selectare şi adaptarea 

strategiilor cognitive de 

gîndire şi învăţare. 

Selectarea şi adaptarea 

strtegiilor de monitorizare 

a motivaţiei şi 

afectivităţii. 

Sporirea/reducerea 

efortului. 

Persistenţă, 

retragere sau 

evitare. Solicitarea 

ajutorului. 

Schimbarea sau 

renegocierea 

sarcinilor. 

Modificarea sau 

abandonarea 

contextului. 

IV
.E

V
A

L
U

A
R

E
, 

R
E

F
L

E
C

Ţ
II

 ş
i 

R
E

A
C

Ţ
II

 v
iz

av
i 

d
e 

m
o

d
u

l 
cu

m
 

au
 f

o
st

 a
ti

n
se

 s
co

p
u

ri
le

 

Judecăţi raţionale asupra 

informaţiei obţinute prin 

automonitorizare. 

Atribuirea cauzei. 

Reflecţii asupra reacţiei 

afective personale în 

raport cu evaluarea 

pozitivă sau negativă a 

rezultatelor. Atitudini 

rezultate faţă de sine. 

Atribuirea performanţei. 

Alegerea 

comportamente 

lor strategice 

pozitive, eficiente. 

Aplicarea 

autostimulentelor 

(recompensă, 

sancţiune) 

Evaluarea sarcinilor 

prin raportare la 

norme standard. 

Evaluarea 

contextului. 

 

Potrivit concepţiei lui Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), rolul învăţătorului nu este 

de a transmite cunoştinţe, ci de a dirija cercetarea proprie a elevului, de a-l face atent la 

fenomenele naturii, de a-l ajuta să conştientizeze existenţa unor probleme, de a-i stimula 

curiozitatea şi a i-o întreţine pentru a putea căuta soluţiile adecvate. 

Modalităţile prin care se poate cultiva interesul sunt contactul nemijlocit cu lumea 

naturală sau socială; reflecţia asupra acestei lumi şi contemplarea ei. 

Finalităţi ale educaţiei erau considerate spiritul de observare, gândirea abstractă, simţul 

frumosului, simpatia, interesul pentru treburile publice, sentimentul religios. ,,Nu trebuie să 

dăm copilului prea multe cunoştinţe, menţiona Herbart, ci să dezvoltăm şi să deşteptăm în 

suflet dorinţa de a le avea sau interesul – acea foame intelectuală ce stă la baza tuturor 

cunoştinţelor noastre. De felul cum educatorul ştie să prezinte cunoştinţele noi în legătură cu 

cele vechi (…) depinde dezvoltarea interesului‖ [Apud Cuculescu, 127, p.23]. După Herbart, 

a deştepta în sufletul copilului interesul, dorinţa de a avea cunoştinţe face cu mult mai mult 

decât atunci când i le-am da de-a gata. Prezentarea cunoştinţelor depinde mult de sufletul 

educatorului, de vorbirea lui şi odată cu vârsta trebuie să le inspirăm sentimentul de prietenie, 

încredere, lăsându-i în completă autonomie şi libertate, discutând şi judecând în comun despre 

lucrurile din jur, precum şi urmările ce pot avea loc, evitând astfel să-şi aleagă o cale greşită 

în viaţă. Cu referire la disciplină, Herbart recomanda ca ea ,,să se facă prin autonomie şi 

libertate‖, accentuând elementul raţional.    

Învăţarea independentă şi autoreglată se realizează atât în cadrul orelor auditoriale cît şi 

în afara lor, axându-ne pe anumite forme reglate eficient [1 Figura 2]. 
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Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epicentrul activităţii de învăţare o constituie strategiile de învăţare şi anume ,,activităţi 

prin care subiectul îşi organizează, îşi administrează acţiunile‖ în vederea îndeplinirii unei 

sarcini sau atingerii unui scop. Dintre ele organizatorii grafici (diagrame, tabele, arta 

conceptuală, prelucrarea inteligentă a conţinuturilor, notele schematice, parafrazarea selectivă 

a conţinuturilor, tehnica RICAR, tehnica MURDER, tehnica APASE)  

Pedagogul A. Ieşan consideră că elevul este subiectul propriei formări: iar învăţătorul 

trebuie să creeze elevilor situaţii speciale în care ei să se orienteze prin efort propriu, fără însă 

a insista pe metoda tatonărilor interminabile. O activitate care se desfăşoară prin mişcări 

ÎNVĂŢAREA INDEPENDENTĂ 

Forme 

ÎN AFARA ORELOR AUDITORIALE ÎN CADRUL ORELOR  AUDITORIALE 

Luarea de notiţe. 

Realizarea de sarcini academice. 

Stabilirea obiectivelor de învăţare, 
proiectarea activităţilor şi a timpului de 

învăţare 

Formulare de întrebări, răspunsuri la 
întrebări. 

Oferire de feedback constructiv (colegilor, 
sie însuşi) 

Reflecţii personale 

Soluţionarea studiilor de caz, situaţiilor de 
problemă 

Comentarii critice 

Elaborarea studiilor de caz 

Studierea notelor de curs, completarea şi 
extinderea  lor 

Documentarea din surse diferite 

Elaborarea comunicărilor, prezentărilor, 
referatelor, sintezelor, rezumatelor, 

avizelor, proiectelor etc. 

Consultarea şi Studiul după manual/e, 
suporturi de curs, articole ştiinţifice, 

dicţionare 

Prezentări individuale/de grup (proiecte, 
comunicări tematice, sinteze teoretice, 

referate etc.) 

Investigaţii şi experimente 

Altele  

Proiectarea şi elaborarea: 

 tezei de an 

 tezei de licenţă 

 tezei de master 

Iniţierea şi realizarea unor activităţi de 
cercetare pe teren (observare, anchetare, 
chestionare etc.) 

Pregătire către evaluări intermediare şi 
finale (examene) 

Altele (de ex., Portofoliul disciplinei, 
glosarul/dicţionarul cursului etc.) 
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învăţate de la alţii sau după un plan indicat de alţii, de ex., era considerată de asemenea o 

activitate euristică. Or, primul subiect al educaţiei rămînea a fi şi în acea perioadă pedagogul, 

el însă trebuia să-i orienteze pe elevi la descoperiri proprii. [Apud, 9]. Sunt semnificative şi 

sfaturile lui Ap. D.Culea cu privire la spiritul social care trebuia să fie prezent la lecţii. A fost 

evidenţiat şi rolul efectuării experimentelor, excursiilor, experienţelor agricole, rolul spaţiului 

ocupaţional [ Apud, 9]. Un promotor activ al metodei euristice a fost pedagogul A. Ieşan, 

conform căruia aceasta ,,îndrumă pe elevi să caute răspunsul, pînă ce-l află el însuşi. Ea se 

sprigineşte pe faptul psihic, că orice cunoştinţă nouă trebuie să lege de materialul vechi din 

experienţa copilului ca să fie asimilată. Ea se cheamă şi metoda socratică, fiindcă Socrat o 

aplica în dialogurile sale.‖ Metoda euristică este considerată eficientă în cazul în care sunt 

exercitate toate resursele de cunoaştere şi formare ale elevului, nu doar cunoştinţele pe care le 

are în memorie. Acest lucru este posibil mai ales în timpul efectuării lucrărilor practice în care 

un sistem de funcţii corporale şi spirituale lucrează solidar [Apud, 9]. 

Se acordă o mare importanţă metodologiei lecturii, a gustului pentru lectură folosind 

reviste, cărţi, ore de lectură particulară prin care se dezvoltă spiritul competitiv: elevilor le 

place să se întreacă la povestit. Se organizau exerciţii, procedee de memorizare eficientă, 

exerciţii de compunere.  

Formarea cetăţenilor activi, flexibili, responsabili, capabili să ia de sine-stătător decizii 

în raport cu sine, sunt cerinţe majore ale societăţii. Formarea competenţelor de a învăţa să 

înveţi este percepută ca o necesitate, dar şi ca o prioritate. 

Referințe bibliografice: 
1. Focşa-Semionov Svetlana. Învăţarea autoreglată. Teorie şi aplicaţii educaţionale. 

Chişinău,EdituraEpigraf, 2010, p.14, 30, 32, 33, 34, 126, 155, 188 

2. Popescu-Neveanu, Paul, Dicţionar de psihologie, Bucureşti, Albatros, Vol. I, pag. 389 

3. Дрейкурс, П., Золт, В., Счастье вашего ребѐнка, Под ред. А.В. Толстых, М, 1986, p.115 

4. Guţu V. cordonator. Educaţia centrată pe cel ce învaţă, Ghid metodologic, Chişinău, 2009, 

CEP USM, p.30 

5. Guţu V. cordonator, Psihopedagogia centrată pe copil. Chişinău, 2009, CEP USM, p. 5, p.30 

6. Guţu V. cordonator, Psihopedagogia centrată pe copil. Chişinău, 2009, CEP USM, p. 23, 24 

7. Nicolăescu , O., Sistemul decizional al organizaţiei. Bucureşti, Editura Economică, 1998, p. 

603 

8. Jinga, I., Educaţia şi viaţa cotidiană. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2005, p. 57 

9. Axentii I.A., Gândirea pedagogică în Basarabia (1918-1940), Chişinău, 2006, Editura 

Civitas, p.41-43 

         

         Recenzent : dr., conf. univ. Axentii I.                                 

         Prezentat la  22. 10. 2010 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

109 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Larisa TITIUNNIC, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

 

In the work „Tolerance as a component of communicative competence of a teacher” the 

meaning of communicative competence and tolerance in teacher’s professional activity is 

being described. 

A teacher is been laid a lot of functions on connected with bringing up and educating of 

a growing generation as well as educational establishments are the most important 

institutions of socialization. That’s why a through attention is drawn to teacher’s work from 

the side of psychological and pedagogical science. Professional qualities of a teacher were 

and remain an object of studying of such psychologists as N.D. Leviton, F.N. Gonobolin, A.A. 

Leontiev, N.A. Aminov, B.A. Krutetsky, A.A. Rean. 

Many qualities of a teacher are realized in a process of professional/pedagogical 

communication. It is hard to connect tolerance with some definite and traditionally 

pinpointed kind of teachers activity, both in communication and pedagogical practice.  

Tolerance, being realized in relations, including interpersonal, must be reflected in 

teacher’s skill, connected with communication. 

The author of the article considers the teachers working today in professional 

educational institutions, sometimes have a low level of communicative competence and 

tolerance, which is not enough for today’s demands in education. It is possible to correct the 

situation by using psychologists who work in educational establishments. They can take a 

function of organizers of this kind of activity, directed to developing and correcting 

communicative competence and tolerance of teachers. 

Unfortunately, there are no definite criteria about the essence and structure of these 

phenomena as well as the factors, which influence them.  

 

На педагога возложено множество социальных функций, связанных с 

воспитанием и обучением подрастающего поколения, а образовательное учреждение 

любого рода является важнейшим институтом социализации. Поэтому к труду учителя 

существовало и существует пристальное внимание со стороны психологии и 

педагогики. Различные составляющие труда учителя, профессионально важные 

качества педагога были и являются объектом изучения таких психологов как Н. Д. 

Левитов, Ф. Н. Гоноболин, А. А. Леонтьев, Н. А. Аминов, В. А. Крутецкий, В. А. Кан-

Калик, А. А. Реан, И. А. Зимняя, Н. В. Клюева, А. А. Лобанов и др. 

В последние годы внимание специалистов всѐ чаще обращается к такому качеству 

педагога как компетентность (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. А. Петровская, А. Г. 

Асмолов, Г. У. Солдатова и др.).  Это связано с тем, что профессия педагога относится к 

числу «коммуникативных», в которых общение выполняет профессиональные функции. 

  Коммуникативная компетентность, будучи профессионально- важным качеством 

педагога, во-первых, позволяет ему более успешно осуществлять профессионально-

педагогическое общение, а значит, и педагогический труд в целом. Во-вторых, если 

речь идѐт о педагоге, работающем в сфере профессионального образования и 

осуществляющем подготовку специалистов по профессиям, относящимся к типу 

«Человек - человек» («коммуникативных» и «сервисных»), то тогда он является не 

просто носителем данного профессионального качества «для себя», а становится 

«источником», «передатчиком» этого качества своим ученикам.  

Коммуникативная компетентность в отличие от квалификации является 

качеством личности, которое может найти своѐ применение не только в 
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профессиональной деятельности, но и за еѐ пределами, в повседневной жизни. Если 

квалификация - это профессиональное качество, то коммуникативная компетентность - 

социально-профессиональное. Содержание коммуникативной компетентности таково, 

что позволяет еѐ обладателю быть успешным не только в решении профессиональных 

задач, но и проблем, связанных с социальным взаимодействием, она делает его более 

мобильным, гибким и адаптивным. Коммуникативная компетентность становится 

важнейшим качеством личности современного человека. 

В процессе профессионально-педагогического общения и коммуникации 

реализуются многие качества педагога. Традиционно исследователи уделяют большое 

внимание эмпатии, общительности, коммуникативным способностям педагогов, в том 

числе педагогическому такту. В литературе по проблемам труда учителя в последнее 

время всѐ чаще речь идѐт о толерантности (В. С. Чернявская, Н. А. Асташова, Е. Ю. 

Клепцова, Г. В. Безюлева, Г. М. Шеламова и др.). Толерантность трудно связать с 

каким-либо одним, традиционно выделяемым, компонентом труда учителя - 

личностью, общением или педагогической деятельностью. Толерантность, реализуясь в 

отношениях, в том числе и межличностных, должна найти отражение в 

компетентностях педагога, связанных с общением.  

Понимание толерантности не однозначно в разных культурах, оно зависит от 

исторического опыта народов. В английском языке толерантность— «готовность и 

способность без протеста воспринимать личность или вещь, готовность быть 

терпимым», во французском — «убежденность в том, что другие могут думать и 

действовать в манере, отличной от нашей собственной». В китайском языке быть 

толерантным значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении 

других». В арабском толерантность — «прощение, снисхождение, мягкость, 

снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение... расположенность к 

другим», в персидском — «терпение, выносливость, готовность к примирению». 

В русском языке существуют два слова со сходным значением — толерантность и 

терпимость. Термин «толерантность» обычно используется в медицине и в 

гуманитарных науках и означает «отсутствие или ослабление реагирования на какой-

либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его 

воздействию». А более знакомое и привычное слово «терпимость», употребляемое в 

обыденной речи, означает «способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, 

быть снисходительным к поступкам других людей». 

В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, как 

уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание 

многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований. 

Толерантность предполагает готовность принять других такими, какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе согласия. 

Понимание толерантности может быть достигнуто через уяснение проявлений ее 

противоположности - интолерантности (или нетерпимости). Интолерантность 

основывается на убеждении, что моя система взглядов, мой образ жизни, группа, к 

которой принадлежу, стоят выше остальных. Это непринятие другого человека, 

неготовность к взаимодействию с ним только за то, что он выглядит, думает, поступает 

иначе, что он иначе существует. Диапазон форм проявления интолерантности 

достаточно широк. Это и обычная невежливость, и пренебрежительное отношение к 

окружающим, и умышленное унижение людей. 

Деление людей на толерантных и интолерантных является достаточно условным. 

Крайние позиции встречаются довольно редко. Каждый человек в своей жизни 

совершает как толерантные, так и интолерантные поступки. Тем не менее, склонность 

вести себя толерантно или интолерантно может стать устойчивой личностной чертой, 
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что и позволяет проводить различия между толерантной и интолерантной личностями и 

характеризовать их. 

Таким образом, выделяются два пути развития личности: интолерантный и 

толерантный. Интолерантный путь характеризуется представлением о собственной 

исключительности, стремлением переносить ответственность на окружение, 

ощущением нависшей угрозы, потребностью в порядке, желанием сильной власти. 

Другой путь — путь человека свободного, хорошо знающего себя и поэтому 

признающего других. Хорошее отношение к себе сосуществует с положительным 

отношением к окружающим и доброжелательным отношением к миру. 

Проявление толерантности имеет первостепенное значение в работе учителя и 

именно здесь, к сожалению, ощущается весьма существенный дефицит уважения и 

терпимости. В повседневной педагогической практике нередко можно встретить 

проявления педагогической интолерантности разной степени - от безразличия к 

«собственному мнению» ребенка до откровенного и жесткого его (мнения) 

обесценивания и даже унижения самого ученика за «неправильные взгляды».   

Педагогическая деятельность насыщена разного рода напряженными ситуациями, 

связанными с повышенным эмоциональным реагированием. Причины этой 

напряженности связаны с внешними и внутренними факторами. К внешним, 

внутренним условиям педагогического труда относятся: характер решаемых задач и 

ответственность за исполняемые функции, загруженность рабочего дня, высокие 

интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, большое количество учащихся в группе, 

трудный, сложный контингент и т.д. Среди    субъективных, внутренних факторов 

выделяются индивидуальные свойства нервной системы, уровень чувствительности к 

профессиональным трудностям, опыт, знания, навыки. 

Напряженными для педагога могут быть ситуации: 

     1) взаимодействия учителя и учащихся, связанные с нарушением 

дисциплины, игнорированием педагогических требований; 

     2) взаимодействия с коллегами и администрацией, основанные на 

расхождении взглядов, мнений, распределении и объеме педагогической нагрузки; 

     3) взаимодействия учителя с родителями учащихся, вызванные 

расхождением в оценке ученика педагогом и родителями. 

 В какой бы ситуации общения и деятельности ни проявлялась, она способна вызвать 

стресс. А при частом повторении подобных ситуаций формируются симптомы 

эмоционального выгорания. Поэтому с целью снятия эмоционального напряжения и 

развития эмоциональной устойчивости необходимо развивать толерантную культуру 

педагога. 

Основой толерантной культуры педагога является толерантность в общении 

(коммуникативная толерантность). Именно в этом виде толерантности наиболее ярко 

проявляются все основные аспекты проблемы толерантности. Коммуникативная 

интолерантность проявляется в ситуациях, когда партнеры по общению находятся на 

разных уровнях развития и восприятия действительности. Если говорить о процессе 

педагогического общения, то нетерпимость может быть вызвана причинами 

психологических различий (различия в уровнях интеллектуального развития, различия 

темпераментов, различия эстетических и нравственных аспектов). Толерантность в 

педагогическом общении - комплексное понятие, которое затрагивает вопросы 

нравственно-этического характера и охватывает профессиональные черты педагога в 

высоком смысле этого слова. Профессионально-педагогическая толерантность - это не 

только терпеливость, психическая устойчивость, но и уравновешенность, 

справедливость, чувство такта, человечность, доброжелательность, наблюдательность, 

близость к учащимся, мудрое терпение, отзывчивость, требовательная доброта, 

отсутствие фальши во взаимоотношениях и общении с учащимися, ненасилие. Однако 
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без коммуникативной толерантности (знание педагогом основ культуры речи, владение 

риторическими навыками, умелое применение норм русского речевого этикета и др.) 

профессионально-педагогическая толерантность едва ли состоится. 

Современное состояние образования характеризуется тенденцией гуманизации 

обучения. В понятие гуманизации обучения входит организация коллектива учащихся 

и влияние учителя на этот коллектив. (При этом формирование данного коллектива 

влияет на развитие личности и обучаемость.) Одну из важнейших ролей в организации  

коллектива играет учитель. Но положительной организацию можно считать тогда, 

когда педагог не только воздействует, указывает и учит, но и помогает. 

Коммуникативная толерантность педагога проявляется в его умении построить 

педагогическое общение на уровне диалога, равноправных взаимоотношениях, доверия 

и доброжелательности. Диалог - это наиболее естественный, полноценный и 

развивающий способ общения.   

Общение - категория, которая является основополагающей для рассматриваемой 

темы. Б.Ф. Ломов в работе «Проблема общения в психологии», как известно, назвал 

проблему общения «базовой категорией, логическим центром общей системы 

психологической проблематики», указав неоднократно на ее недостаточную 

разработанность в психологии. Общение - это многоплановый процесс развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности 

(определение, данное А.В. Петровским). 

Общение - специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми как 

членами общества, в общении реализуются социальные отношения людей 

(определение, данное Л.Д. Столяренко). 

В общении выделяют три взаимосвязанных стороны:  

перцептивная сторона общения включает процесс восприятия друг друга партнерами 

по общению и установление на этой основе взаимопонимания;  

коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между людьми 

(Общаясь, люди обращаются к языку как одному из важнейших средств общения.);      

интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между людьми, 

например, нужно согласовать действия, распределить функции или повлиять на 

настроение, поведение, убеждение собеседника. 

К средствам общения относятся: 

  1. Язык-система слов, выражений и правил их соединения в осмысленные 

высказывания, используемые для общения. 

  2. Интонация, эмоциональная выразительность, которая способна придавать 

разный смысл одной и той же фразе. 

  3. Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или 

опровергать смысл фразы. 

  4. Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. иметь 

закрепленные за ними значения; или экспрессивными,      т.е. служить для большей 

выразительности речи. 

  5. Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных, 

национальных традиций, степени доверия. 

Диалог предполагает свободное владение речью, чуткость к невербальным 

сигналам, способность отличать искренние ответы от уклончивых. В основе диалога - 

умение задавать вопрос себе и другим. Вместо того, чтобы произносить 

безапелляционные монологи, гораздо эффективнее преобразовать свои идеи в форму 

вопросов, апробировать их в беседе с коллегами, посмотреть, поддерживаются они или 

нет. Уже сам факт вопроса демонстрирует желание участвовать в общении, 

обеспечивает его дальнейшее течение и углубление. 
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Культура поведения в любом общении не мыслима без соблюдения правил 

вербального этикета, связанного с формами и манерами речи, словарным запасом,т. е. 

со всем стилем речи, принятым в общении людей. 

Передача информации может иметь различную форму - это может быть и 

разговор, и беседа, и сопор, и даже лекция. Таким образом, виды вербальных 

коммуникаций очень разнообразны. Выбор того или иного средства зависит от целей 

высказывания, количества участников. 

Но проявляются и затруднения в общении, которые обусловлены фактором 

межличностных отношений и обнаруживаются в форме изменения стилей делового 

общения. По данным исследований, среди факторов затруднения общения 

межличностные отношения занимают I место. 

Поварницына Л.А. выделяет пять групп трудностей общения: 

1. группа - трудности, связанные с неумением вести себя, незнанием что и как 

сказать; 

2. группа - трудности, связанные с непониманием и неприятием партнера общения; 

3. группа - трудности, вызванные непониманием партнера общения, т.е. 

недостаточной сформированностью собственной перцептивной стороны общения; 

4. группа - трудности, связанные с переживанием неудовольствия, даже раздражения 

по отношению к партнеру; 

5. группа - трудности, вызванные общей неудовлетворенностью человека общением. 

Таким образом, анализируя причины, вызывающие затруднения в общении, 

можно сделать вывод, что частыми причинами затруднений общения могут, по мнению 

исследователей, выступать индивидуально-психологические особенности общения, 

включающие интеллектуальные, волевые, личностные проявления человека. 

Для учителя важны следующие коммуникативные умения: 

        1) Владеть «чтением по лицу» (социальной перцепцией).                

        2) Понимать личность ученика, его психическое состояние. 

        3) «Подавать себя» в общении с учащимися. 

        4) Оптимально строить свою речь в психологическом плане, те умения 

речевого общения, речевого и неречевого контакта с учащимися. 

В самостоятельной работе педагога по повышению коммуникативных 

способностей можно выделить несколько направлений: самоконтроль и развитие 

умений выразительной речи; развитие общих психофизических особенностей 

личности, создающих предпосылки для успешного владения речевыми навыками и 

умениями. 

В результате многочисленных наблюдений, считаю, что для развития 

коммуникативных способностей педагога в общении со студентом (педагогу с 

учащимися) необходимо педагогу знать  следующее: 

1. Нужно сознавать, что школа, колледж или университет-часть общества, а 

отношение педагога к детям - выражение общественных требований. 

2. Педагог не должен открыто демонстрировать педагогическую позицию. Для 

студента слова и поступки педагога должны восприниматься как проявление его 

собственных убеждений, а не только как исполнение долга. Искренность 

педагога- залог прочных контактов со студентами. 

3. Адекватная оценка собственной личности. Познание себя, управление собой 

должно стать постоянной заботой каждого педагога. Особого внимания требует 

умение управлять своим эмоциональным состоянием: образовательному процессу 

вредит раздражительный тон, преобладание отрицательных эмоций, крик. 

4. Педагогически целесообразные отношения строятся на взаимоуважение 

студента  и педагога. Надо уважать индивидуальность каждого студента, 
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создавать условия для его самоутверждения в глазах коллег, поддерживать 

развитие положительных черт личности. 

5. Педагогу необходимо позаботиться о благоприятной самопрезентации: показать 

студентам силу своей личности, увлечения, умелость, широту эрудиции, но 

неназойливо. 

6. Развитие наблюдательности, педагогического воображения, умения понимать 

эмоциональное состояние, верно истолковывать поведение. Творческий подход 

к анализу ситуации и принятию решений основывается на умении педагога 

принимать роль другого - студента, родителей, коллеги, - становиться на их 

точку зрения. 

7. Увеличение речевой деятельности студента за счет уменьшения речевой 

деятельности учителя - важный показатель мастерства общения педагога. 

8. Даже при незначительных успехах студентов быть щедрым на похвалу. Хвалить 

нужно в присутствии других, а порицать лучше наедине. Педагогическая речь 

должна быть при этом выразительной. И если даже у вас не поставлен голос, вас 

могут выручить жесты, мимика, взгляд. 

9. Сделать родителей своих студентов союзниками педагогических намерений. 

10. Содержание бесед должно быть интересно обеим сторонам. 

Если педагог будет следовать этим советам, то избежит многих проблем и 

трудностей в общении. 

Проблема воспитания толерантной личности актуальна для современного 

общества. Роль педагога в решении этой проблемы трудно переоценить. 

Профессионализм педагога всѐ чаще рассматривается в связи с его толерантностью. 

Будучи толерантным, педагог не только успешнее осуществляет своѐ взаимодействие с 

учениками, но и становится «передатчиком» этого качества последним, что в свою 

очередь способствует созданию толерантного общества. 

В качестве механизмов толерантности рассматривается, во-первых, способность 

индивида к торможению, сдерживанию неблагоприятных реакций, сформированность 

волевых качеств, во-вторых, способность адекватно оценивать значимость ситуации и 

переоценивать ее, вставая на точку зрения «другого», способность к перестройке 

неадекватных установок, отношений, конструктов [5.с.37]. Таким образом, 

толерантность проявляется в форме эмпатии, самоконтроля, выдержки и 

интеллектуальной переоценки ситуации. 

Толерантность может актуализироваться по отношению к различным объектам; 

чаще всего выделяют аутотолерантность как следствие рефлексивности личности, 

межличностную и межгрупповую толерантность. Толерантность большинством 

психологов рассматривается как многомерная характеристика, имеющая сложную 

структуру, и в качестве ее составляющих выделяют мотивационно-ценностный, 

когнитивный, эмоционально-волевой и поведенческий компоненты [3.с.284]. 

О близких к толерантности чертах учителя много писали в психолого-

педагогической литературе. Так, К.Роджерс, рассматривая учителя как фасилитатора 

таких личных отношений с учащимися, которые позволяют им реализовывать свои 

естественные тенденции к самоактуализации, перечислял адекватные этой задаче его 

личностные черты: открытость, принятие, доверие, эмпатическое понимание. 

В данной статье, толерантность рассматривалась как профессионально важное 

качество педагога, как один из аспектов коммуникативной компетентности, так как эта 

черта находит свое проявление в межличностном взаимодействии и, в первую очередь, 

в отношениях с учащимися, определяя их позитивный вектор. 

Толерантность является весьма ценным качеством, способствующим 

эффективному взаимодействию людей и в целом адаптации каждого к социальной 

среде. Формирование толерантности у молодежи, воспитание подрастающего 
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поколения в духе толерантности представляются важнейшими задачами общества. 

Большая роль в решении этой задачи отводится педагогу. Потому, что толерантность у 

учеников может воспитывать только толерантный учитель. 
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ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI REALE 
 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR CREATION ELECTRONIC TEXTBOOKS 

 

A. I. ASHIROVA,  

Urgench branch of Tashkent University Information Technologies,  

Uzbekistan, anorgul@mail.ru 

 

В данной статье рассматривается педагогическая программная средства 

разработанный автором для создания электронного учебника и  приводится анализ 

различных мнений и технологий. 

 

Creations of educational electronic editions are determined as one of the basic 

directions of strategy of information of all forms and educational levels in Uzbekistan. 

The modern electronic editions and resources give the trainee an opportunity 

individually  and convenient for him (her) to study the theory, to spend experimental 

researches, to get practical skills and skills by training actions, to carry out self-checking. The 

same educational electronic editions can be used at lectures, on laboratory works, for 

organization of independent trainings or at realization of the control. 

The development and use of educational electronic editions with itself   began 

developed on two basic directions [8]. Such systems respectively meet just mentioned 

environments: by automated trainees of systems which are called author's systems, allowing 

teachers - developers to enter educational methodical materials in a database and to program 

with the help of specialized languages or other tools of algorithms based on their study. 

The second directions of computer technologies are trainings which are closely 

connected to the processes of information of various branches of human activity. Within the 

framework of the given direction the separate educational computer programs, software 

packages, elements of the automated systems intended for automation of labor-consuming 

accounts, optimization, research of objects properties and processes on mathematical models 

are created simultaneously. 

The purpose of my research is to study of electronic educational methodical complexes, 

revealing lack of development and description of technology components, and creation of 

electronic educational methodical complexes, and development of system checking modes of 

knowledge. 

The development of electronic educational methodical complexes in environmental 

multimedia is long and expensive process. Any electronic educational methodical complex 

should contain [10]: 

-the electronic textbook, based on the text information;  

-demonstration material: the images, photos, diagrams, animations (2D or 3D); 

-interactive multimedia systems: virtual laboratory works, system of the automated 

designing; 

-system of knowledge checking and control such as trainees (education-trial), tests 

(examination verifying). 

In modern educational practices, computer trainees and the electronic textbooks have 

widespread and accessible results for professional training experts in a different skilled level. 

Now in Uzbekistan, the Uzbek language is insufficient for programming environments 

for creating of electronic textbooks and manual materials. I created two software [11], [12]: 

- software for creation of the electronic textbooks; 

- software for testing and controlling of students‘ knowledge. 
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With this purpose I created program software in program languages Delphi, Html and 

JavaScript. With the help of these programs each teacher could prepare the electronic 

textbooks based on their subjects.  

The software works under the name "E-bookCreator» for creating electronic textbooks. 

This program consists of three parts: 

1
st
 part is organizational part of  textbook. Initially, teacher chooses program of subject, 

working program of subject, schedule of calendar thematic plan, criteria of estimation, topics 

of course works and others parts. All chosen part information is saved or browsed in HTM or 

HTML extension to the software. 

2
nd

 part is the main part of textbook. In this part of the process the teacher enters the 

presentations, lecture materials, laboratory works, training exercises, and individual works 

based on its quantity. There is one exception, the quantity of parts shouldn‘t exceed from 50. 

For example teacher wants to put 17 lecture and 9 training exercises and 9 laboratory works 

and 10 individual works with methodical materials. All these parts are saved in HTM or 

HTML extension files, in our example it is 45 files should be added. 

3
rd

 part is literature review. In this part all literature lists, and their source, internet links 

with full information or part information will be chosen by a teacher and indicated in HTM or 

HTML extension. 

Next, all the HTM or HTML extension files are gathered and copied by the chosen parts 

of the teacher, and lately creates a textbook in HTML extension.  

Further step is the updating process. This program is very helpful to update the textbook 

materials based on the chosen parts of the subject and it will be convenient to the teacher.  

 The software under the name "TestMaker"is  to prepare the tests by inserting inside of 

electronic textbook. 

Tests are added in Microsoft Word through this following model: 

Number of question. Meaning of the question. 

A) Meaning of the answer 

B) Answer 

C) Answer 

D)          Answer 

E) Answer 

The quantities of questions are chosen by chance. In front of the right answer the 

teacher should put a star. T estMaker software changes the *.doc file with test to a *.html 

extension. And at the end of the file there will be a window for viewing test results.  

TestMaker software puts a square in front of each question in *.html file. At the end of the 

test in a square will be a ―plus‖ or ―minus‖ depended on the right answer. In the window of results 

quantity of all tests, the right solved questions quantity, incorrect solved questions quantity, grade, 

and the result of rating out of 100 in percentages. At the down of the window there are two 

buttons. The first ―result‖ and the second is ―cancel‖ button. When the ―cancel‖ button has 

chosen, window will be cleared entirely. Student can restart the test from the beginning. 

The software under the name "Variant" software for preparation of handout materials  

for electronic textbook which in Delphi program language. In the program there are spaces to 

enter the name of the university, faculty, name of the department, name of the subject, and 

type of term. Variant software prepares the billets with questions for the electron textbook. 

There are two *.txt files which are general questions and alternative questions. The quantity 

of the question on the billet depends on the teacher and all quantity of billets as well. It is 

easier to use these electronic billets separately from the subject in training exercises.  

One of the most effective functions of second program is to estimate of student‘s 

knowledge in a short time and shows the statement of the grading results of students.  

I created testing program in languages: РНР and MySQL database system. The program 

contains three subprograms and works on two modes (user and administrator): 
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1. Usual testing program 

2. The Coefficient testing program  

3. Testing program by level of knowledge 

The first program uses the usual tests (multiple choices) for evaluating the knowledge of 

students. Briefly it contains questions and 5 answers for each of them, and one score is given 

for each correct answer.  

The second program estimates by levels of complexity of questions. The complexity of 

question is evaluated with higher coefficient. Simultaneously for easier question it is given 

lower coefficient by the teacher of the subject. 

The third program gives questions to students automatically based on the students‘ 

knowledge. It contains three steps of questioning. There are three bases of questions by level 

and software chooses the higher level of question after the right answer, if the answer is 

wrong it returns back automatically one level lower. 

The purpose of this program is to improve an educational process, to enhance the 

quality of teaching and to develop of students‘ individual training, to get practical skills and to 

carry out self-checking. 

In conclusion, these educational and instrumental programs make easier the work of  

teachers, enhance the education process of students, and develop education system of  Uzbekistan.  
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EVIDENŢA DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMPROMISE 

 

Sofia DONEA, 

Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă 

 

It is important both for tax purposes, as well as for its own economic units, the accurate 

reflection of the debts and claims undermined in accounts.  

 

În procesul activităţii agenţilor economici, în evidenţă apar datoriile, ce pot fi debitoare 

sau creditoare. 

Datoriile debitoare – creanţe ce apar ca rezultat al neonorării obligaţiunilor în termen 

din partea cumpărătorilor. 

Datoriile creditoare apar ca rezultat al neachitării în termenii stabiliţi ai angajamentelor, 

faţă de diferiţi furnizori şi creditori. 

Atît datoriile debitoare, cît şi cele creditoare neachitate în timp se pot transforma în 

datorii cu termen de prescripţie expirat. 

Noţiunea „termen de prescripţie expirat‖ exprimă perioada de timp după care 

întreprinderea nu poate să-şi ceară dreptul încălcat, chiar şi pe calea intentării unei acţiuni în 

instanţa de judecată. [4] 

Expirarea termenelor de prescripţie este reglementat de art. 267-283 al Codului Civil. 

Conform acestuia termenul de prescripţie pentru anumite tranzacţii devenite litigii între 

agenţii economici cu proprietatea de stat constituie – 1 an; iar dacă în litigiu se află agenţii 

economici cu alte tipuri de proprietate (privată) – 3 ani. Dacă în litigiu se află agenţii 

economici  cu proprietatea de stat şi privată, atunci termenul de prescripţie constituie 3 ani. 

Termenul de prescripţie începe din momentul cînd unitatea economică are dreptul să 

ceară în mod silit execuţia condiţiilor contractuale, adică din momentul expirării termenului 

benevol de executare a contractului. 

Creanţele şi datoriile pentru care a expirat termenul de prescripţie extinctiv sunt numite 

compromise. [3] 

Creanţele reprezintă datoriile debitoare reflectate în articolul 2.2. „Creanţe pe termen 

scurt‖ al bilanţului contabil şi include obligaţia diferitor creanţieri faţă de unitatea economică. 

Creanţa poate fi calificată drept compromisă în următoarele cazuri: 

- la expirarea termenului de prescriţie; 

- creanţa nu-i real de a fi achitată din cauza insolvabilităţii sau falimentului debitorului. 

Contabilizarea creanţei compromise se reflectă în două modalităţi – în dependenţă dacă 

unitatea economică, crează provozioane sau nu, ceea ce trebuie să fie indicat în politica de 

contabilitate a întreprinderii. 

La decontarea creanţelor compromise se întocmesc următoarele formule contabile [4]: 

1) La decontarea creanţelor (fără TVA) aferente facturilor comerciale: 

Dt 712 „Cheltuieli operaţonale‖ 

Ct 221 „Creanţe pe termem scurt aferente facturilor comerciale‖ 

2) La decontarea creanţelor (fără TVA) aferente avansurilor transferate, titularilor de   

avans, lipsurilor impuse pentru pagube materiale; plăţilor calculate pentru arendă ş.a.: 

Dt  714 „Alte cheltuieli operaţionale‖ 

Ct 224 „Avansuri pe termen scurt acordate‖ 

Ct 227/2 „Creanţe pe termen scurt ale titularilor de avans‖ 

Ct 228 „Creanţe pe termen scurt privind arenda‖ 

Ct 229 „Creanţe pe termen scurt privind alte operaţii‖ 

3) La decontarea creanţelor (fără TVA) compromise privind calcularea dividendelor: 

Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii‖ 

Ct 228/3 „Creanţe pe termen scurt privind dividendele calculate‖. 
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4) La suma creanţelor (fără TVA) compromise pentru arenda finanţată: 

Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare‖ 

Ct 228/1 „Creanţe pe termen scurt privind arenda‖. 

5) La suma TVA trecută în cont, aferentă creanţelor compromise: 

Dt 534 „Datorii privind TVA‖ 

Ct 221 „Creanţe pe termem scurt aferente facturilor comerciale‖ 

Ct 223 „Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate‖ 

Ct 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului‖ 

Ct 228  „Creanţe pe termen scurt privind arenda‖ 

Ct 229 „Alte creanţe pe termen scurt‖ 

 

Creanţa compromisă decontată nu se anulează, dar se reflectă în contul extrabilanţier 

941 „Datoriile ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi‖ pe o perioadă prevăzută de 

legislaţie sau politica de contabilitate a întreprinderii (de regulă pe 5 ani). Aceasta e necesar  

pentru a putea duce o observaţie asupra posibilităţii de recuperare a sumei decontate în caz că 

se schimbă situaţia financiară a debitorului. 

Datoriile compromise apar în cazurile în care unitatea economică nu-şi achită în 

termenele stabilite angajamentele faţă de [5]: 

- furnizori – pentru bunuri şi servicii procurate; 

- cumpărători – pentru avansurile primite în contul livrării ulterioare; 

- arendatori – pentru plăţile calculate; 

- investitori . pentru dobînzile calculate; 

- bănci şi diferiţi creditori – pentru credite, împrumuturi primite şi dobînzi calculate; 

- fondatori – pentru dividendele calculate; 

- personal – pentru sumele deponente; 

- buget – pentru impozite şi taxe calculate; 

- alţi creditori – pentru alte plăţi calculate. 

Conform Codului Fiscal (art. 18) datoria neachitată de către agentul economic e 

calificată drept compromisă şi se recunoaşte ca venit. Necesită atenţie corecta reflectare a 

sumei TVA (dacă întreprinderile sînt plătitoare) şi anume: dacă în momentul înregistrării a 

fost trecută în cont  (Dt 534 Ct 521), atunci la decontarea acestor datorii compromise, trebuie 

să fie restabilită TVA la buget (Dt 521 Ct 534). În cazul cînd contribuabilul n-a avut dreptul 

să treacă suma TVA aferentă datoriilor în cont ci a atribuit-o la cheltuieli sau consumuri, la 

decontarea datoriilor compromise suma TVA va fi recunoscută în componenţa venitului. 

Formulele contabile privind decontarea datoriilor compromise vor fi întocmite astfel: 

1. La decontarea datoriilor compromise: 

Dt 511 „Credite bancare pe termen scurt‖ 

Dt 513 „Împrumuturi pe termen scurt‖ 

Dt 514 „Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung‖ 

Dt 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale‖ 

Dt 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate‖ 

Dt 523 „Avansuri pe termen scurt primite‖ 

Dt 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii‖ 

Dt 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii‖ 

Dt 533 „Datorii privind asigurările‖ 

Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul‖ 

Dt 539 „Alte datorii pe termen scurt‖ 

Ct 612 „Alte venituri operaţionale‖ 

2. La decontarea datoriilor privind dividendele calculate fondatorilor: 

Dt 537 „Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi‖ 

Ct 621 „Venituri din activitatea de investiţii‖ 
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3. Restabilirea sumei TVA aferente datoriilor decontate: 

Dt 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale‖ 

Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul‖ 

Suma TVA aferentă datoriilor compromise decontate va fi reflectată în Registrul de 

evidenţă a vînzărilor. Suma TVA, anterior trecută în cont, poate fi restabilită la buget şi printr-

o înregistrare contabilă de stornare 

Dt 5342      „Datorii privind TVA‖ 

Ct 521  „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale‖ 

În acest caz suma TVA va fi reflectată în Registrul de evidenţă a procurărilor cu semnul 

minus [3]. 

Dacă suma TVA aferentă procurărilor nu a fost trecută în cont, plătitorul de TVA va 

întocmi numai înregistrările contabile referitor la decontarea datoriilor (operaţiunea 1). 

Atît datoriile cît şi creanţele compromise se depistează, de regulă, cu ocazia inventarierii 

datoriilor şi creanţelor unităţilor economice. 

Principalele documente ce servesc ca bază înformativă de decontare a datoriilor şi 

creanţelor cu termenul de prescripţie expirat pot servi următoarele documente primare şi 

registre contabile: 

- procese-verbale a comisiei de inventariere; 

- listele de inventariere a creanţelor şi datoriilor; 

- note informative şi de contabilitate; 

- ordinul conducătorului întreprinderii; 

- hotărîrea instanţei despre imposibilitatea restituirii datoriei; 

- extras din Registrul de Stat privind lichidarea creanţierului. 

Aceste documente primare de evidenţă a datoriilor şi creanţelor compromise servesc 

drept bază pentru întocmirea formulelor contabile. 

Decontarea creanţelor cu termenul de prescripţie expirat trebuie să fie înregistrată ca o 

majorare a cheltuielilor şi o diminuare a creanţelor. 

Decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat trebuie să fie înregistrată ca o 

diminuare a datoriilor şi majorare a veniturilor. 

În practică se creează situaţii ce pot atît să convină, cît şi să nu convină, din punct de 

vedere economic, unităţii economice, cînd operăm cu noţiunea de „termen de prescripţie 

expirat‖. Este convenabilă situaţia cînd unitatea economică se confruntă cu datoriile 

compromise deoarece decontarea lor duce la majorarea venitului, şi nu convine situaţia cu 

creanţele compromise, care duc la majorarea cheltuielilor. Însă în ambele cazuri se ţine cont 

de imaginea unităţii economice în cercurilor de afaceri. 

Pentru a nu nimeri în situaţii neplăcute propunem să ne familiarizăm practic şi pe 

înţelese cu noţiunea „termen de prescripţie expirat‖ pentru ca unităţile economice să se poată 

orienta în situaţiile create. 

Dacă unitatea economică s-a adresat în instanţă cu un litigiu privind o creanţă cu termen 

de prescripţie ce va expira peste o lună, iar instanţa s-a pronunţat asupra litigiului peste 3 luni 

de la adresare în instanţă, atunci termenul de 3 ani va fi calculat din momentul pronunţării 

hotărîrii instanţei. 

Există situaţii conform actelor civile ce prevăd stoparea sau întreruperea cursului de 

expirare a termenului de prescripţie. Stoparea termenul de prescripţie presupune, că au 

intervenit anumite situaţii (stabilite prin lege), ce provoacă părţii păgubite anumite greutăţi în 

apărarea dreptului său, termenul de prescripţie nu se cronometrează, dar se restabileşte după 

încetarea acestor situaţii (în situaţii excepţionale). 

Unităţile economice, ţinînd cont de actele normative şi termenele concrete de prescripţie 

în cazuri concrete, determină situaţii concrete pentru a-şi încasa creanţele într-un mod silit. 
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Atît pentru practicieni, cît şi pentru cei iniţiaţi în afaceri, corecta reflectare în 

contabilitatea financiară a datoriilor şi creanţelor compromise, este importantă deoarece 

contabilizarea lor cere cunoaşterea anumitor reguli în scopuri fiscale. 

Odată cu trecerea la economia de piaţă, în afaceri s-au avîntat un şir de întreprinzători 

mai mult sau mai puţin iniţiaţi în domeniul economic, juridic şi fiscal. 

Este important, ca cei iniţiaţi în afaceri să facă cunoştinţă cu comentariile practicienilor 

în domeniul evidenţei, pentru a putea evita impactul negativ a unor situaţii înţelese incorect, 

cînd se află la începutul activităţii şi tălmăcirea legislaţiei le pare complicată. 

Dacă agenţii economici duc evidenţa operaţiunilor conform normelor, atunci e binevenit 

ca în registrele de evidenţă analitică a creanţelor şi datoriilor să se introducă o coloniţă cu 

„data operaţiunii‖ ceea ce va ridica eficienţa controlului intern asupra termenelor de 

prescripţie referitor la creanţe şi datorii. 

E binevenită procedura de control privind solicitarea şi confirmarea soldurilor cu 

debitorii şi creditorii în acte de verificare legalizate cu ştampilele ambelor părţi. Aceasta din 

urmă constituie drept bază de reînnoire a termenilor de prescripţie, cronometrarea începînd nu 

din momentul efectuării tranzacţiei, dar din data confirmării soldului dintre părţi. 

Existenţa unei creanţe compromise, respinsă de judecată din cauza expirării termenului 

de prescripţie, poate deveni reală de cerut de la debitori, în cazul efectuării unei noi tranzacţii 

cu debitorul dat. Termenul de prescripţie se restabileşte şi cronometrul începe din momentul 

ultimei tranzacţii incluzînd şi restanţa anterioară expirată. 

Pentru a profita de facilităţile legislaţiei agenţii economiei avîntaţi în afaceri, trebuie să 

respecte normele în vigoare, să evite dubla evidenţă contabilă a operaţiunilor, iar tranzacţiile 

economice să aibă un suport documentat şi confirmat. 
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ROLUL POLITICII DE CONTABILITATE MANAGERIALE ÎN CADRUL 

SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ECONOMIC 

 

Dr. Rodica CUŞMĂUNSĂ, 

Iuliana  ŢUGULSCHI,  

ASEM 

 

Unii savanţi din domeniul contabilităţii sunt de părerea că „cercetările din domeniul 

teoriei contabilităţii rămân în urma problemelor practice apărute‖[3]. Ca o confirmare a 

acestei opinii serveşte lipsa cercetărilor ştiinţifice în vederea elaborării politicii de 

contabilitate în scopurile contabilităţii manageriale. 

Ca o ştiinţă care se dezvoltă continuu, contabilitatea managerială în tratarea diferitor 

autori are un înţeles diferit în ceea ce priveşte esenţa, principiile, metodele şi instrumentele 

utilizate. În legătură cu aceasta o importanţă deosebită o are elaborarea în cadrul entităţii a 

unei abordări sistemice privind formarea şi reglementarea informaţiei în cadrul diferitor 

sisteme contabile (financiar, managerial şi fiscal), precum şi crearea sistemului universal de 

indicatorilor analitici.  

Pentru o prezentare mai reuşită şi mai clară a esenţei contabilităţii manageriale este 

necesar de a evidenţia deosebirile şi asemănările dintre contabilitatea managerială şi cea 

financiară. În acest scop vor fi prezentate trăsăturile distinctive ale fiecărui subsistem contabil. 

Dintre acestea pot fi menţionate:  

- gradul de reglementare - datorită acestui fapt, informaţia este veridică în mod 

suficient,ca rezultat, utilizatorii externi trebuie să fie convinşi că documentele contabile sunt 

întocmite în conformitate cu regulile unice de ţinere a contabilităţii, iar rapoartele financiare, 

în caz de necesitate, pot fi confirmate de auditori; 

- scopul contabilităţii manageriale - presupune asigurarea managerilor cu informaţii 

necesare în procesul planificării corespunzătoare, gestiunii şi controlului efectiv.  

Indiferent de trăsăturile distinctive, prezentate mai sus, contabilitatea financiară şi 

contabilitatea managerială au şi unele trăsături comune. Aceasta se datorează faptului că 

majoritatea elementelor contabilităţii financiare se regăsesc şi în contabilitatea managerială: 

- în ambele subsisteme de contabilitate sunt examinate unele şi aceleaşi operaţiuni 

economice, însă din diferite puncte de vedere. De exemplu, elementele economice reflectate 

în subsistemul contabilităţii financiare (materie primă şi materiale, retribuirea muncii, uzura, 

etc.) se utilizează în acelaşi timp şi de contabilitatea managerială; 

- în baza costului efectiv al produselor fabricate (serviciilor prestate, lucrărilor 

executate), calculat în contabilitatea managerială, se determină valoarea de bilanţ a produselor 

finite vândute (serviciilor prestate, lucrărilor executate) în contabilitatea financiară; 

- procedeele contabilităţii financiare se utilizează şi de către contabilitatea managerială; 

- informaţia operativă se utilizează nu numai în contabilitatea managerială, dar şi 

pentru întocmirea documentelor financiare. Prin urmare, acumularea informaţiilor primare 

trebuie efectuată în conformitate cu cerinţele ambelor subsisteme ale contabilităţii, pentru 

evitarea dublării culegerii informaţiilor primare; 

- informaţiile ambelor subsisteme de contabilitate sunt utilizate în procesul luării 

deciziilor. De exemplu, datele contabilităţii financiare sunt utilizate de către investitori pentru 

a evalua potenţialul şi perspectivele întreprinderii, raţionalitatea investirii, iar datele 

contabilităţii manageriale sunt utilizate de către manageri pentru rezolvarea unui cerc larg de 

probleme legate de gestiunea întreprinderii. 

Trăsăturile comune care sunt caracteristice pentru contabilitatea financiară şi cea 

managerială denotă integritatea sistemului informaţional al întreprinderii, în cadrul căruia 

contabilitatea managerială constituie elementul de legătură între sistemul contabil şi procesul 

managerial. 
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Trecerea la economia de piaţă a generat apariţia câtorva tipuri de utilizatori de 

informaţie contabilă cointeresaţi în activitatea economică a entităţii: externi şi interni. 

Utilizatorii externi sunt de două tipuri: 

- cu interes financiar direct (investitorii, acţionarii, creditorii); 

- cu interes financiar indirect (furnizorii, clienţii, organele administrative şi fiscale, 

auditorii, sindicatele, bursele mobiliare, presa etc.) 

Utilizatorii contabilităţii manageriale, spre deosebire de cea financiară, sunt numai 

utilizatorii interni, aşa că: managerii, contabilii, analiştii, conducătorii subdiviziunilor, 

Consiliul de directori sau alt organ de conducere superior. Pentru aceşti utilizatori ai 

informaţiei contabile ca baza informaţională a devenit contabilitatea managerială. Astfel, dacă 

utilizatorii externi ai informaţiei contabile sunt cointeresaţi, practic, numai de datele concrete 

furnizate de contabilitatea financiară în rapoartele financiare tipizate, apoi managerii pentru 

asigurarea unei activităţi mai efective a acesteia, luarea celei mai argumentate decizii 

gestionare şi determinarea strategiei corespunzătoare a entităţii pe piaţă au nevoie şi de 

informaţii specifice, furnizate, în special, de sistemul contabilităţii manageriale. Specificul 

informaţiei respective constă în faptul, că pe de o parte, cerinţele faţă de ea sunt mai liberale: 

se permite mare libertate la formarea acesteia - operarea cu etaloane de evidenţă valorice şi 

nevalorice (în dependenţă de utilitatea lor), informaţii nedocumentate, operarea cu date ce au 

un caracter probabil şi subiectiv din cauză că contabilitatea managerială, îmbinând 

planificarea şi luarea deciziilor, în mare măsură, vizează perioadele viitoare. Pe de altă parte, 

faţă de informaţia managerială sunt şi cerinţe mai mari, în ceea ce priveşte prezentarea operativă a 

datelor, calitatea, detalierea şi profunzimea informaţiei furnizate de informaţia managerială. 

Trebuie de menţionat, că contabilitatea managerială oferă nu numai informaţii mai 

detaliate, dar şi calitativ altă informaţie despre activitatea economică a entităţii în comparaţie 

cu alţi furnizori de informaţie gestionară. Actualmente, în majoritatea cazurilor deciziile luate 

de către managerii entităţii au un caracter intuitiv şi nu sunt confirmate cu calculele respective 

în baza informaţiei furnizate de către contabilitatea managerială. 

De aceea pentru crearea unui sistem a contabilităţii manageriale care va funcţiona 

efectiv trebuie să fie elaborată, odată cu politică de contabilitate pentru necesităţile 

contabilităţii financiare, şi  politica de contabilitate managerială. 

Problemele elaborării politicii de contabilitate în scopurile contabilităţii manageriale în 

cercetările curente autohtone practic nu sunt examinate. Lipsesc cercetările ştiinţifice care ar 

dezvălui sarcinile şi locul politicii de contabilitate manageriale în sistemul contabilităţii 

manageriale, precum şi recomandările metodice privind elaborarea acesteia. 

Elaborarea şi aplicarea Politicii de contabilitate managerială va permite formarea şi 

reorganizarea informaţiei primare într-un tip care va corespunde întocmai sarcinilor gestiunii 

interne ale entităţii (formarea preţurilor, analiza rentabilităţii unor tipuri de producţie, structurii 

asortimentului etc.) şi va contribui la aprobarea celor mai optimale hotărâri de gestiune. 

Conform articolul 3, punctul (1) al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 

politică de contabilitate - totalitate a conceptelor de bază, caracteristicilor calitative, regulilor, 

metodelor şi procedeelor, aprobate de conducerea entităţii, pentru ţinerea contabilităţii şi 

întocmirea rapoartelor financiare. 

În opinia noastră, politica de contabilitate managerială (în continuare - PCM) 

reprezintă totalitatea conceptelor de bază, caracteristicilor calitative, regulilor şi procedeelor, 

aprobate de conducerea entităţii, pentru ţinerea contabilităţii manageriale, care asigură 

continuitatea şi consecvenţa acesteia şi contribuie la realizarea potenţialului elementelor ei 

(bugetare, calculaţie, control şi analiză) în scopul gestionării entităţii. 

Un şir de aspecte, examinate în politica de contabilitate financiară sunt, în acelaş rând, 

şi prerogativa contabilităţii manageriale (alegerea metodei de amortizare a activelor, formării 

şi decontării provizioanelor). Dar un şir de aspecte sunt caracteristice numai contabilităţii 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

125 

manageriale, în legătura cu aceasta aceste aspecte trebuie să fie reflectate numai în cadrul 

PCM. La aceste, în special, se referă: 

 enumerarea şi clasificarea centrelor de responsabilitate; 

 forme rapoartelor interne, ce generează informaţii privind consumurile, vânzările, etc.; 

 stabilirea criteriilor financiare şi nefinanciare de evaluare a centrelor de responsabilitate; 

 determinarea articolelor de consumuri, alegerea metodei de evidenţă a consumurilor 

şi calculaţie a costului pentru diferite centre de responsabilitate; 

 procedura de repartizare a consumurilor indirecte de producţie pe tipuri de producţie 

fabricată (servicii prestate, lucrări executate) etc. 

La etapa iniţială a elaborării PCM trebuie să fie analizaţi factorii externi şi interni care 

influenţează acest proces. La factorii externi se referă factorii juridici, politici, sociali. Din cei 

interni fac parte factorii organizatorici, precum şi particularităţile tehnico-tehnologice ale 

producerii. 

Combinarea factorilor este individuală pentru fiecare entitate variindu-se importanţa şi 

ponderea fiecăruia dintre acestea. În opinia noastră, după analiza factorilor de influenţă se 

purcede la elaborarea politicii contabile manageriale parcurgându-se câteva etape în modul 

expus în figura 1. 

1

.  

Analiza factorilor care influenţează asupra elaborării politicii de contabilitate 

manageriale 

  

2

. 

Sistematizarea deciziilor manageriale de către conducerea entităţii 

  

3

. 

Evidenţierea elementelor şi problemelor sistemei contabilităţii manageriale, 

care necesită determinarea metodei de evidenţă şi elucidarea în politica de 

contabilitate managerială 

Elemente contabilităţii manageriale 

bugetarea evidenţ

ă 

rapoarte 

manageriale 

contro

l 

analiza 

  

4

.1 

Formarea 

aspectelor 

organizatorice 

PCM 

 4

.2 

Formarea 

aspectelor tehnice 

PCM 

 4

.3 

Formarea 

aspectelor 

metodice PCM 

 

5

. 

Elaborarea proiectului politicii de contabilitate manageriale 

 

6

. 

Coordonarea proiectului al politicii de contabilitate manageriale cu 

subdiviziunile cointeresate 

  

7

. 

Perfectarea documentară a politicii de contabilitate manageriale 

  

8

.  

Aducerea la cunoştinţă a executorilor, informarea cu prevederile aprobate în 

politica de contabilitate managerială şi asigurarea realizării acestora 

  

9

. 

Corectarea şi revizuirea prevederilor politicii de contabilitate manageriale în 

cazurile necesare 

 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

126 

Fig. 1. Etapele de bază inerente elaborării şi aprobării politicii de contabilitate 

manageriale 

 

Una din principale etape de elaborare a PCM se consideră evidenţierea elementelor 

contabilităţii manageriale, realizarea cărora trebuie să fie înlesnită de PCM. În literatura de 

specialitate sunt diferite opinii referitor la componenţa elementelor contabilităţii manageriale. 

Astfel, la elementele contabilităţii manageriale se vor include: bugetarea (planificarea), evidenţa, 

rapoarte manageriale, controlul de gestiune şi analiza. Realizarea practică a elementelor 

enumerate este posibilă cu ajutorul asigurării corespunzătoare a bazei tehnico-organizatorice. 

Conţinutul PCM va fi individual pentru fiecare entitate în parte în funcţie de specificul 

activităţii. Totodată, cercetările efectuate ne-au adus la concluzia, că cea mai oportună este acea 

structura a PCM, ce va ţine cont de următoarele trei aspecte: organizatoric, tehnic şi metodologic. 

În partea organizatorică trebuie să fie reflectate aspectele legate de structura 

contabilităţii manageriale, interdependenţa acesteia cu alte subdiviziuni şi alte aspecte 

organizatorice referitoare la pregătirea informaţiei în scopul luării deciziilor interne de 

gestiune şi controlului asupra îndeplinirii acestora. 

În componenta organizatorică trebuie să-şi găsească reflectarea  modul de organizare a 

serviciului contabilităţii manageriale la entitate. În particular, aici se reflectă: asigurarea 

normativă a contabilităţii manageriale, varianta aleasă de ţinere a contabilităţii manageriale 

(autonomă sau în cadrul contabilităţii financiare); modalitatea de coeziune a informaţiei între 

sectorul contabilităţii financiare şi manageriale. O atenţie majoră trebuie acordată modului de 

organizare a sistemului de bugetare la entitate; clasificării şi selectării centrelor de 

responsabilitate; stabilirii persoanelor responsabile în fiecare centru şi modului de transmitere 

a informaţiei în scopul excluderii dublării acesteia; stabilirii gradului de confidenţialitate a 

informaţiei la diferite nivele de gestiune. De asemenea, în acest compartiment trebuie 

determinată forma şi structura documentaţiei primare, precum şi a rapoartelor de gestiune, 

varianta aleasă de codificare a datelor. 

Componenta tehnică trebuie să cuprindă: circuitul  documentelor începând de la 

documentele primare şi terminând cu rapoartele de gestiune (în special, fişa tehnologică a 

operaţiilor procesului de producţie, ce serveşte la stabilirea şi întărirea în contabilitate a 

nomenclatorului consumurilor de bază), modalitatea aleasă de ţinere a contabilităţii 

manageriale pe suport de hârtie sau în formă electronică (în cazul aplicării variantei 

automatizate poate exista un program unic atât pentru contabilitatea financiară, cât şi cea 

managerială, precum şi două programe complet autonome).  De asemenea, în cazul aplicării 

variantei de păstrare a informaţiei în formă electronică trebuie stipulat şi gradul de asigurare a 

securităţii informaţiei. 

Cel mai semnificativ compartiment al politicii de contabilitate în cadrul contabilităţii 

manageriale îl reprezintă componenta metodologică. În cadrul acestuia este necesar de a 

stipula metodica aplicată de entitate în organizarea contabilităţii manageriale, în special 

aplicarea acelor tehnici şi procedee în scopurile contabilităţii manageriale care diferă de cele 

aplicate în cadrul contabilităţii financiare. În particular, în compartimentul metodologic 

trebuie de reflectat: nomenclatorul consumurilor entităţii pe articole de calculaţie prin 

specificarea consumurilor de bază şi de regie;  metodele de ţinere a evidenţei consumurilor şi 

calculare a costului;  metoda repartizării consumurilor de regie în diferite sectoare de 

producţie, indicatorii ce servesc pentru luarea deciziilor de gestiune în baza datelor furnizate 

în rapoartele manageriale. Tot aici trebuie stabilită politica întreprinderii privind modul de 

evaluare, contabilizare şi utilizare a deşeurilor; constatării şi evidenţei rebutului şi a 

produselor secundare etc.  

În final, susţinem, că de calitatea elaborării politicii de contabilitate manageriale 

depinde în mare măsură şi calitatea organizării procesului de producţie, operativitatea 

prezentării informaţiilor la nivelul diferitor centre de responsabilitate în vederea luării 
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deciziilor eficace şi reprezintă, fără dubii, un punct forte al entităţii, ce conştientizează 

importanţa implementării contabilităţii manageriale în condiţiile concurenţei dure ale 

economiei de piaţă. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 

 

Оксана МИРОН,  

Кафедра «Финансы и Бухгалтерский Учёт» 

 

In different countries the future development of the obligatory Health Insurance was 

largely determined by historical aspects of the formation and practice implementation, which 

is clearly traced in the analysis of the current state of health systems in Western Europe and 

North America. There are many classifications of health financing systems. However, through 

many reforms, the health systems of virtually countries are constantly changing, borrowing 

ideas from each other, thus complicating the process of classification.   

 

Исторические аспекты формирования и внедрения в практику обязательного 

медицинского страхования в различных странах во многом определили его будущее 

развитие, что отчетливо прослеживается при анализе современного состояния систем 

здравоохранения стран Западной Европы и Северной Америки. 

Существует множество классификаций систем финансирования здравоохранения. 

Обычно классифицируя их, европейские эксперты ограничиваются основными тремя 

моделями: Бисмарка (немецкая), Семашко (советская) и Бевереджа (английская). 

Однако системы здравоохранения практически всех стран, проходя множество 

реформ, постоянно видоизменяются, заимствуя друг у друга идеи, усложняя тем самым 

процесс классификации. Например, описание положения дел в здравоохранении 

Великобритании годичной давности, уже сегодня не соответствует действительности. 

Кроме того, три вышеуказанные системы строились на основе солидарной идеологии 

(от французского: единство), суть которой состоит в том, что вклад гражданина в 

общественное благосостояние не должен определять его доступ к здравоохранению, а 

так же, к остальным услугам и продуктам, считающимся социально важными 

(образование, питание, минимальное жилье). 

 В то же время, европейские классификации, вероятно из-за политической 

неприемлемости, лишь вскользь упоминают о существовании систем, в основе которых 

лежит либеральная идеология (от французского: свобода). Основополагающий принцип 

либеральной идеологии: если вклад гражданина, то есть его труд, определяет доступ на 

рынок большинства продуктов, то и доступ к системе здравоохранения (а также 

образования и т.д.) должен определяться теми же факторами. Медицина и 

здравоохранение в этом случае рассматриваются как любой другой товар.  

Либеральная идеология имеет свои преимущества, делающие еѐ довольно 

привлекательной для некоторых крупных стран. Во-первых, она возлагает на человека 

определенную долю ответственности за свое собственное здоровье. Так система 

здравоохранения США в прошлом весьма успешно стимулировала у своих граждан 

стремление к здоровому образу жизни, способствовала созданию потребительских 

ассоциаций, повышению степени медицинской просвещенности граждан. Во-вторых, 

главные факторы, определяющие здоровье человека, все равно, в любом обществе 

распространяются не по принципу равенства. В частности английскими 

эпидемиологами было показано, что разница по продолжительности жизни в развитых 

странах между высшим и нижним социо-экономическим классом составляет пять лет, и 

этот фактор находится на втором месте после курения, отнимающего в среднем около 6 

лет жизни. Таким образом, доход человека, посредством многих факторов определяет 

здоровье человека в большей мере, чем доступ к системе здравоохранения. [1] 
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Тем не менее, нигде кроме социалистических стран, не делалась попытка 

уравнять доходы граждан и создать единый социо-экономический класс. Сторонники 

либеральной идеологии считают, что нет смысла создавать равенство и в доступе к 

медицинским услугам, так как это снизит мотивацию граждан к успеху. Однако, 

описывая либеральную идеологию, надо признать, что именно она приводит к тому, 

что США по показателям здоровья находятся далеко позади европейских стран, хотя 

доход на душу населения  — важнейший фактор, определяющий здоровье, у 

американцев выше. В последнее время отмечается поиск золотой середины, сближение 

либеральной и солидарной идеологии. 

Страховые и национальные системы здравоохранения — это не только учреждения и 

ведомства, это еще и финансовые потоки, применяемые для повышения доступности и 

эффективности медицины. Важнейшая концепция, объясняющая необходимость 

государственной службы или государственного контроля здравоохранения, заключается в 

том, что свободный рынок, часто считающийся саморегулирующимся и наиболее 

эффективным способом достижения подъема отрасли, просто не пригоден для системы 

здравоохранения в связи с "ошибками рынка" . [1] 

Основные ошибки рынка для системы здравоохранения состоят в следующем: 

1) Для существования свободного рынка, необходимо, наличие покупателей, 

определяющих спрос, и продавцов, определяющих предложения. Однако, в медицине 

покупатель не определяет спрос на конкретную услугу, а лишь отчасти на услуги 

системы здравоохранения в общем. Так, направляющегося к врачу в поисках лечения 

пациента иногда сравнивают с человеком, ощущающим голод и незнающим, как и чем 

его можно утолить, нужно ли его утолять или он пройдет сам. Врач, определяя 

одновременно и спрос, и предложения, оказывается в выгоднейшем положении, 

получая в условиях свободного рынка неограниченную власть, продавать то, что 

выгодно в первую очередь ему. Достаточно представить себе человека продающего 

яблоки, который сам решает сколько, какого сорта и по какой цене продать покупателю 

продуктов, чтобы понять всю нерациональность нерегулируемого рынка в 

здравоохранении. Причина так называемого "спроса рожденного предложениями" 

лежит в первоначальной асимметрии информации, так как лишь врач наделен 

знаниями, позволяющими принимать решение о лечении пациента.  

2) Некоторые виды услуг здравоохранения приносят большую пользу обществу, чем 

индивидууму. Например, вакцинация приводит к тому, что шансы человека тяжело 

заболеть значительно снижаются, однако при вакцинации свыше определенного процента 

населения, потенциально подверженного заболеванию, можно предотвратить эпидемию 

или истребить заболевание вообще (что пока было достигнуто лишь в случае оспы). 

Другим примером может служить вышеупомянутый случай введения национальной 

программы страхования рабочих (потенциальных военнослужащих) в Германии. В обоих 

случаях, медицинские услуги оказываются слишком полезными для общества в целом, а 

последствия, которые они предотвращают (эпидемия и поражение в войне) слишком 

серьезными, что бы оставлять их на усмотрение каждого гражданина. 

3) Нарушение принципов равенства доступа к минимальному набору наиболее 

важных услуг системы здравоохранения, особенно в случае угрозы жизни, 

неприемлемо для большинства граждан развитых стран. Вероятно, если бы затраты на 

такое лечение шли непосредственно из кармана граждан, а не завуалировано через 

налоговую систему и через общий бюджет, это привело бы к изменению этических 

норм, в сторону более эффективного и продуманного использования средств. 

Этические нормы часто конфликтуют с экономическими принципами. Многие из 

умирающих в мире людей нуждаются в минимуме средств для спасения своей жизни. В 

то же время баснословные средства, достаточные для спасения сотен людей, порой 

расходуются на спасение одного единственного человека. Это случается по различным 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

130 

причинам. Иногда, причиной является еще и то, что общественное мнение и мнение 

врачей об определенных заболеваниях таково, что их считают естественными фазами 

жизни человека (гипертоническая болезнь, например), почти нормой, в то время как их 

дешево и эффективно лечат в европейских странах. 

4) Для существования свободного рынка необходимым условием является 

свободный вход продавца и покупателя. Неограниченный вход продавцов медицинских 

услуг привел бы к еще большему распространению не основанных на доказательствах 

медицинских методов. Это, в не всякого сомнения, принесло бы вред здоровью и 

благосостоянию нации.[1] 

Таким образом, свободный рынок непригоден для регуляции системы 

здравоохранения. Однако, непригодность свободного рынка, не означает, что отдельные 

элементы его не могут использоваться в регулируемых государством системах 

здравоохранения для создания конкуренции между продавцами услуг, повышения 

эффективности использования ресурсов, мотивации врачей и стимуляции потребителей.  

Существование же такого разнообразия систем и такого количества проводимых 

реформ, говорит о том, что ни одна из них не идеальна. Каждое государство стремится 

создать наиболее приемлемое с точки зрения идеологии, экономики и ментальности 

здравоохранение . Рассмотрение опыта некоторых наиболее развитых стран позволит 

проследить общие тенденции развития планирования и финансирования современных 

систем здравоохранения, а также перенять и адаптировать наиболее приемлемые 

методы организации оказания медицинской помощи в Республике Молдова. 

Канада.  

Система здравоохранения Канады управляется на трѐх уровнях: федеральном, 

уровне провинций или территорий и на региональном уровне. Система всеобщих схем 

однократных выплат, известных как Medicare, покрывающих медицинские услуги на 

каждой территории( провинции) и определѐнных  Федеральным Актом Канады о 

здравоохранении, принятом в 1984 году, финансируются в основном из общих 

налоговых поступлений в бюджет федерации и провинций. Медицинская помощь 

оказывается как частными (коммерческими и некоммерческими), так и 

государственными учреждениями. Ответственность за оказание медицинской помощи 

населению лежит на провинциях, а Федеральное Правительство через Департамент 

Здравоохранения Канады направляет финансовые фонды в провинции для обеспечения 

оказания медицинской помощи, принимая во внимание то , что провинции в свою 

очередь придерживаются принципов вышеупомянутого Акта о здравоохранении 

Канады.Правительство Канады также финансирует и руководит службами 

здравоохранения для особых групп населения, таких как вооружѐнные силы, ветераны, 

иммигранты и зарегистрированные представитель «первой нации», коренного 

населения, а также занимается национальными проблемами здравоохранения и решает 

национальные проблемы по охране здоровья, предоставляя гранты провинциям и 

финансируя научные исследования в области здрвоохранения. 

В последние годы процесс планирования оказания медицинской помощи 

подвергался дальнейшей децентрализации путѐм создания региональных управлений 

здравоохранения (RHA). Первой провинцией где было создано в 1988 году первое 

региональное управление здравоохранения, был Квебек. Процесс децентрализации 

включал передачу полномочий по планированию, составлению бюджета и принятию 

решений в зависимости от уровня провинции и RHA. Другой подход к регионализации 

был выбран в Онтарио. Он предусматривал создание «местных сетей интеграции 

медицинской помощи». Провинция Остров Принца Эдварда создала RHA в 1993 году, 

но в 2005 году отказалась от регионализации структуры службы оказания медицинской 

помощи, в том числе и от RHA.[2] 
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RHA являются ответственными за распределение финансовых ресурсов и 

оказание медицинской помощи как по месту жительства так и в лечебных 

учреждениях. Находясь на промежуточном уровне между Министерством 

Здравоохранения и провайдерами медицинских услуг RHA  имеют  мандат на 

планирование финансирования и координацию оказания медицинской помощи 

множеством существующих медицинских учреждений в пределах конкретной  

географической зоны. 

На сегодняшний момент независимость провинций создаѐт трудности 

Федеральному Правительству в отношении внедрения национальных программ 

финансирования здравоохранения, требующих поддержки и участия всех провинций и 

территорий. Вместо этого Федеральное Правительство заключило двусторонние 

соглашения с индивидуальными юрисдикциями региональной власти. Эта практика, 

получавшая название «ассиметричный федерализм» получила наибольшее 

распространение в провинции Квебек. 

До настоящего времени всесторонней и систематической оценки результатов  

регионализации не проводилось.  Однако в 2002 году Комитет Кирби предоставил 

отчѐт  о роли федерального руководства в системе здравоохранения Канады, который 

включал и обзор деятельности RHA.[2] Дав в целом положительную оценку, комитет 

отметил и слабые стороны в планированиии и бюджетировании финансовых ресурсов. 

В частности в упомянутом отчѐте признавалось, что RHA «неоправданно ограничены 

бюджетом и приорететами, установленными Правительством провинций, что не 

оставляло им места для манѐвра. Другая значительная проблемма RHA связана с тем что 

контроль за финансированием оплаты труда врачей и выпиской лекарств остаѐтся за 

провинциями(территориями), что значительно замедляет процесс интеграции служб». В 

связи с этим было рекомендованно делегирование большей ответственности RHA.  

На данный момент система управления и финансирования здравоохранением в 

Канаде  подвергается дальнейшим преобразованиям, направленным на усиление 

специфики организации RHA в зависимости от региональных приоритетов и 

одновременную интеграцию данных организаций в общенациональную программу 

защиты здоровья населения,  проводимую Федеральным Правительством Канады. 

Дания.  

Основным отличительным признаком системы здравоохранения Дании, 

финансируемой из налоговых поступлений, является высокая степень децентрализации 

организации медицинской помощи. Почти все службы финансируются государством, 

кроме нескольких коммерческих больниц в Капенгагене. Планирование 

финансирования оказания медицинской помощи ведѐтся главным образом на 

региональном и муниципальном уровнях и включает в себя заключение соглашений 

между соответствующим органом власти и  ассоциациями поставщиков услуг. В 2007 

году в Дании была проведена структурная реформа, в результате которой 14 

административных округов были преобразованы в 5 регионов, население каждого из 

которых насчитывает от 0,6 до 1,6 млн  человек. Количество муниципалитетов было 

сокращено с 271 до 98. Структурная реформа 2007 года повлекла за собой  частичное 

перераспределение ответственности, а именно: за финансирование и организацию 

большинства направлений оказания медицинской помощи стали ответственны 

регионы, а  муниципалитеты приняли на себя ответственность по профилактическим 

мерам и программам укрепления здоровья. 

Бюджеты больниц формируются согласно контракту с региональной властью. Кроме 

того, в последнее время больницы всѐ больше получают средств от оплаты их услуг и в 

связи с этим были внедренны такие механизмы гарантии расходов, как потолок обьѐмов 

расходования и системы взаиморасчѐтов между больницами и между регионами. 
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Планирование финансирования на региональном и муниципальном уровнях всѐ 

более и долее усложняется по мере того как Правительство Дании, стремясь расширить 

выбор для пациентов, позволило обращаться за медицинской помощью в другие 

регионы. Это может негативно сказаться на финансовой определѐнности в регионах, 

поскольку число пациентов и необходимых услуг может стать менее предсказуемым.[3] 

Великобритания. 

Оказание медицинской помощи финансируется в основном за счѐт общих 

налогов, а дополнительным источником финансирования являются отчисления из 

государственного медицинского страхования – взносы, которые уплачиваются как 

работодателями так и работниками. Медицинская помощь финансируется государством 

главным образом в виде обеспечения заработной платы врачей и медицинских сестѐр в 

лечебных учреждениях, принадлежащих государству(Фондам и Трастовым фондам 

Национальной службы Здравоохранения - NHS), а также независимых врачей общей 

практики. В системе здравоохранения Великобритании, координируемой  

Национальной службой здравоохранения, участвуют государственные, частные и 

добровольные медицинские учреждения, в связи с чем, некоторые виды медицинской 

помощи, финансируемой государством, могут оказываться частными или 

добровольными поставщиками медицинских услуг.  

Как планирование финансирования , так и система оказания медицинской 

помощи в Великобритании имеют иерархическую структуру. Министерство 

здравоохранения разрабатывает общую схему политики здравоохранения по всем 

направлениям. Стратегические Управления Здравоохранения(SHA), учреждѐнные в 

2002 году осуществляют стратегическое руководство на местах, а Фонды первичной 

медико-санитарной помощи(PCT), так же учреждѐнные в 2002 году и ответственные за 

обслуживание населения определѐнной географической территории, оплачивают 

услуги медицинских служб, исходя из потребностей местного населения. [5] В 

большинстве случаев это выражается в заключении договоров на предоставление услуг 

общей практики, которые оказываются независимыми врачами, а также посредством 

заключения соглашений с лечебными учреждениями, основанных на платежах за 

предоставленные медицинские услуги. Фонды первичной помощи(PCT) могут сами 

оказывать некоторые виды медицинской помощи по месту жительства, поскольку  

около 85% бюджета  NHS в настоящее время направляется Министерством 

здравоохранения на финансирование PCT. 

Последние изменения в системе здравоохранения Великобритании были 

произведены в 2006 году и выражались в сокращении количества  Стратегических 

Управлений Здравоохранением (SHA) с 28 до 10, а также Фондов первичной 

помощи(PCT) с 302 до 152, в рамках организационного реструктурирования 

Национальной службы Здравоохранения (NHS). 

В отличие от других стран в Великобритании трастовые фонды  NHS обладают 

большей свободой в финансовом плане. В частности им разрешается привлекать 

средства из частного и государственного сектора и реинвестировать любую 

прибавочную стоимость, полученную от своей деятельности. Наблюдатель или 

«монитор», специалист занимающий введѐнную в 2004 году новую должность, 

выдающий лицензии «высокоэффективным» фондам NHS на право функционировать в 

качестве трастовых фондов, устанавливает «благоразумный предел заимствования» для 

каждого трастового фонда отдельно, причѐм лимит основывается на оценке 

способности траста погасить заѐм. Заимствование на частном финансовом рынке 

поддерживается «условиями займа», учреждѐнными Министерством Здравоохранения, 

которые предоставляют трастовым фондам подтверждение их кредитоспособности. 

Таким образом трастовые фонды Национальной службы Здравоохранения (NHS) 

становятся полноправными участниками финансового рынка Великобритании, выражая 
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тем самым новейшие тенденции в развитии финансирования национальных систем 

здравоохранения. 

Франция. 

Система здравоохранения Франции финансируется в основном за счѐт социального 

медицинского страхования(SHI) – Securite Sociale – и налоговых поступлений и 

обеспечивает всестороннее покрытие  потребностей всех жителей страны. Медицинская 

помощь осуществляется как государственными, так и частными поставщиками 

медицинских услуг, при этом амбулаторная помощь (общей практики и 

специализированная) в основном оказывается в кабинетах-бюро врачей. Больницы 

имеются как государственные, так и частные, причѐм государственные больницы делятся 

на региональные, общие или местные, в зависимости от размера и уровня специализации. 

Система финансирования здравоохранения Франции постепенно 

децентрализируется на региональный уровень и управление оказанием медицинской 

помощи, включая финансирование в рамках системы SHI, было в большей степени 

передано от центрального Правительства регионам. В то же время регионам были 

предоставлены более широкие полномочия  путѐм создания 22 региональных агенста, 

подобных канадским RHA, agencies regionales d hospitalisation – ARHs, в настоящее 

время ответсвенным за финансирование больничных учреждений.  Это не относится к 

амбулаторной помощи, но в настоящий момент существуют планы повысить роль 

ARHs , разрешив им осуществлять надзор и в данной области. Из-за опасений по 

поводу того, что децентрализация может усилить потенциальное неравенство между 

регионами, Министерство Здравоохранения Франции оставило за собой  функцию 

контроля над некоторыми секторами охраны здоровья, а так же функцию установления 

точного комплекса медицинских услуг, которые должны предоставляться в регионах. 

Ответственность за распределение финансовых ресурсов и потенциала оказания 

медицинской помощи распределяется между центральным Правительством, 

представленным Министерством Здравоохранения и  ARHs. Другие корпоративные 

действующие лица, такие как Федерация частных и государственных больниц, 

профессиональные организации, фонды медицинского страхования и представитель 

общественности также участвуют в процессе планирования  во время проведения 

тематических консультаций. В процессе управления финансированием  развития 

системы здравоохранения Франции  важную роль играет Стратегический План, 

разрабатываемый на период в 5 лет и включавший в себя до 2003 года Национальную 

медицинскую Карту, которая делила каждый регион на секторы оказания медицинской 

помощи, что значительно упрощало процесс расспределения финансовых ресурсов  

между медицинскими учреждениями. 

Начиная с 2005 года Стратегические планы так же формируют правовую основу 

целевых соглашений между больницами и ARHs в соответствующем регионе и 

определяют ответственность каждой больницы относительно обьѐма и специфики 

оказываемых услуг. Данные соглашения заключаются сроком на  3-5 лет  и требуют 

получения одобрения со стороны ARHs. 

На данный момент в системе здравоохранения Франции прослеживается чѐткие 

тенденции привязки финансирования оказания медицинской помощи к потребностям 

местного населения и децентрализации процесса планирования и использования 

финансовых ресурсов, направленных на предоставление медицинских услуг в 

соответствующих регионах.[5] 

Германия  

Система здравоохранения Германии финансируется главным образом через 

систему социального медицинского страхования(SHI), основанную на поступлениях от 

работадателей и работающих по найму.  Системой SHI охвачено 88% населения, около 

10 % имеют дополнительные частные  медицинские страховки, а менее 1 % не 
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охвачены никакими формами медицинского страхования.[6] Пользователям 

медицинских услуг предоставлено право свободного выбора (по контракту) 

поставщиков как амбулаторной так и стационарной помощи, а с 1996 года и доступа к 

фондам социального обеспечения по болезни. 

Больницы принадлежат  различным государственным, благотворительным, 

религиозным и частным коммерческим организациям, осуществляющим их 

непосредственное  управление. Амбулаторная помощь  предоставляется в основном в 

кабинетах-бюро врачей первичного звена и специалистов, имеющим право на оказание 

внебольничной медицинской помощи.  

В последние годы ситуация в сфере оказания медицинских услуг постепенно 

меняется. Доля частных коммерческих больниц в последнее время неуклонно 

возрастала, определив стабильную тенденцию дальнейшего роста в будущем. Так, в 

2002 году, владельцами 23,7 % всех больниц были частные коммерческие организации, 

а в 2005 году их доля составила уже 26,6 %. За то же время доля  койко-мест частных 

больниц возросла с 8,9% до 12,4%,  что свидетельствует о более стремительном росте 

коечного фонда по сравнению с благотворительными и государственными 

медицинскими стационарными учреждениями.[7]  

Управление «сектором здравоохранения Германии осуществляется федеральным 

правительством, федеральными землями и корпоративными структурами. 

Ответственность сторон установленна в Социальном Кодексе, содержащем основные 

правила регулирования системы социального медицинского страхования Германии.» 

[5].B соответствии с упомянутым документом управление в сфере здравоохранения 

характеризуется децентрализацией ответственности и включает множество 

действующих лиц. 

Федеральное правительство  в целом отвечает за разработку законодательной 

схемы, однако регулирование на этом уровне ограничивается лишь некоторыми 

специфическими областями, такими как  обеспечение качества.  

Федеральный обьединѐнный комитет, наивысший орган самоуправляемой  

системы здравоохранения Германии,учреждѐнный в 2004 году и ответственный за 

принятие решений, проводит переговоры и устанавливает минимальные обьѐмы для 

некоторых медицинских услуг, которые больницы обязаны проводить для того , чтобы 

иметь право на получение денежного возмещения. Это является юридически 

обязательным для всех определѐнных видов услуг, оказываемых больницей в рамках 

установленной законом системы социального медицинского страхования. 

В соответствии с Федеральным актом о финанситовании больниц от 1972 года, 

каждый регион должен обеспечить стабильное финансирование всех больниц на своей 

территории согласно больничному плану и должен гарантировать, что больничная помощь 

удовлетворяет потребности населения по приемлимой цене при наличии разнообразия 

достойных поставщиков медицинских  услуг. Актом о финансировании больниц так же 

введѐн принцип «двойного финансирования» для больниц, оказывающих неотложную 

помощь, что предусматривает инвестирование, финансируемое как на уровне регионов, 

так и на федеральном уровне(через налогообложение), в то время как оперативные 

расходы оплачиваются фондами медицинского страхования или частными пациентами в 

виде  компенсаций от частных страховых компаний. 

В рамках федерального законодательства, каждый регион разрабатывает свое 

законодательство для больниц, которое включает специфическое для конкретного 

региона законодательство, больничный план и программы инвестиций. В связи с этим в 

различных субьектах федерации (регионах/ землях) характер, рамкит и методы 

финансирования могут значительно различаться.  

Это является основным недостатком децентрализованной системы здравоохранения 

Германии. В настоящее время регулирование системы финансирования здравоохранения  
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на федеральном уровне незначительно и ограничено вопросами соблюдения качества, 

однако предполагается, что в будущем возрастѐт роль Федерального Обьединѐнного 

Комитета в вопросах финансирования оказания медицинской помощи.  [5] 

Италия 

Медицинская помощь в Италии финансируется главным образом из 

национальных и региональных налоговых поступлений и регулируется Национальной 

Службой Здравоохранения. Ответственность за организацию и финансирование 

медицинской помощи лежит на 19 регионах и двух автономных провинциях. Они 

располагают существенными законодательными, административными и регуляторными 

полномочиями, а последовательная политика Правительства в последние годы 

значительно  укрепила их автономию.  Каждый регион использует свою автономию по-

разному. Так северные регионы в целом были более успешны в создании эффективной 

структуры оказания медицинской помощи, в руководстве и мониторинге, нежели 

регионы юга, отражая и усиливая культурные и политические различия, а также 

различия между системами здравоохранения, сложившиеся в различных регионах. [8] 

Регионы получают доходы для государственных служб, в том числе и для 

медицинской помощи, путѐм сбора региональных налогов и средств пользователей за 

медицинские услуги. Механизм фискального уравнивания, представленный в виде 

существования Национального Фонда Солидарности, позволяет переводить 

национальные фонды (в настоящее время 25,7% от полученного национального налога 

на добавочную стоимость) в регионы, поддерживая те из них, которые самостоятельно 

не способны обеспечить достаточное финансирование. 

Региональные департаменты здравоохранения осуществляют надзор за оказанием 

медицинской помощи, предоставляемой местными медицинскими учреждениями, 

фондами государственных больниц и частными аккредитированными больницами в 

пределах своих регионов. Они устанавливают законодательные рамки, в которых 

функционируют поставщики услуг, и осуществляют мониторинг их деятельности в 

отношении качества и эффективности оказания медицинских услуг. Таким образом, 

Региональные департаменты здравоохранения  являются ответственными за 

управление финансовыми ресурсами, выделенными Министерством Здравоохранения и 

полученными из региональных налоговых поступлений. Распределение национальных 

фондов осуществляется по сложной формуле с учѐтом численности населения,  его 

возрастного состава, заболеваемости, межрегиональной миграции и данных  о расходах 

на медицинскую помощь за прошедшие годы. 

В регионах за организацию большинства медицинских услугответственны 

местные учреждения здравоохранения(Aziende Sanitarie Locali, ASL). ASL 

предоставляют медицинскую помощь через государственные больницы неотложной 

помощи и реабилитационные больницы, через «медицинские районы», ответственные 

за первичную медицинскую помощь и через «отделы укрепления здоровья», 

занимающиеся профилактическими действиями по предотвращению заболеваний. ASL 

обладают значительной самостоятельностью в управлении финансовыми ресурсами и 

организации медицинских служб, и в тоже время руководствуются рамками планов 

определѐнными центральными и региональными департаментами здравоохранения. 

Общее число ASL постепенно было снижено с 659 в 1978 году до 195 в 2007 году, 

отражая давление необходимости усиления административной эффективности системы 

здравоохранения Италии. [5] 

Нидерланды 

Организация здравоохранения в Нидерландах представляет собой повышенный 

интерес для изучения возможностей модернизации системы оказания медицинской 

помощи из-за проводимых в настоящий момент реформ в данной области. 
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Система оказания медицинской помощи переживает серьѐзный процесс 

реструктуризации, начавшийся с реформы 2006 года, в результате которой 

медицинское страхование стало обязательным для всех жителей страны. Согласно 

проведѐной реформе, жители страны имеют право на получение одинакового для всех 

полного  пакета медицинских услуг, который они покупают у частных  медицинских 

страховых компаний. (Частные фонды медицинского страхования включают в себя 

бывшие социальные фонды медицинского страхования.) существует возможность 

выбора и добровольного страхования, которое покрывает  дополнительные услуги. 

Медицинская помощь обычно оказывается  частными поставщиками медицинских 

услуг как в амбулаторном, так и в больничном секторах. Больницы в основном, 

традиционно принадлежат частным некоммерческим организациям. Однако, со времени 

реформы 2006 года разрешается и частным коммерческим поставщикам выходить на 

рынок медицинских услуг, причѐм в недалѐком будующем ожидается рост доли указанных 

поставщиков в общем обьѐме оказания медицинской помощи населению. 

Ключевой чертой голландской системы является децентрализированный подход 

во многих областях, включая и медицинскую помощь. Правительство устанавливает 

законодательную основу, но большинство решений, касающихся медицинской помощи, 

является предметом переговоров между корпоративными участниками, включая 

представителей медицинской профессии, страховых компаний и иногда пациентов, а 

также представителей национальных или региональных структур. 

В Нидерландах также выработан уникальный тип регулируемого рынка 

медицинской помощи, где правительство несѐт общую ответственность за систему 

здравоохранения, тогда как организации по оказанию медицинской помощи 

оставленны на рынке, но при этом они подлежат надзору со стороны Правительства и 

подчинѐнных ему органов(Совета учреждений медицинской помощи Нидерландов). 

Реформа 2006 года допускает  дальнейшее расширение автономии поставщиков услуг и 

страховых компаний в организации медицинской помощи. Однако, если работа 

системы нарушается, то Правительство имеет право аннулировать решения  

корпоративных действующих лиц.[5] 

Рассмотрев специфику организации и финансирования систем здравоохранения в 

странах,одних из наиболее развитых, таких как Великобритания, Канада, Германия, 

Франция, Дания, Нидерланды и Италия, можно отметить следующее: 

* На современном этапе развития, начиная с 2003-2006 годов, большинство 

вышеперечисленных стран задались проблемой усовершенствования существовавшей 

до последнего времени системы финансирования здравоохранения. 

* Исходя из приведѐнного описания современных систем здравоохранения и 

организации их финансирования, необходимо заметить, что ни одна из них не является 

ярким представителем классических систем финансирования медицинской 

помощи(системы Бевериджа, Бисмарка или американской системы), включая в себя и 

эффективно применяя на практике комбинации элементов перечисленных  систем. 

Исключением является Германия, до сих пор придерживающаяся принципов 

бисмаркской системы финансирования здравоохранения, но и она предпринимает 

определѐнные шаги в совершенствовании данной системы. 

* Ещѐ одной характерной чертой современного состояния национальных систем 

здравоохранения и их финансирования является стабильная тенденция к 

децентрализации управления финансовыми ресурсами в области оплаты оказания 

медицинских услуг. Это происходит повсеместно через создание региональных 

агентств, подчинѐнных как правило Министерству Здравоохранения, которые 

планируют и распределяют финансовые потоки в регионах, в зависимости от местных 

потребностей населения, степени заболеваемости, географических и миграционных 

особенностей региона. 
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* Существует ещѐ одна особенность современного развития финансирования 

здравоохранения, не выделяющаяся на первый взгляд, но принимающая всѐ более 

четкое выражение. Из представленных и описанных выше стран многие являются 

приверженцами системы Бевериджа, основывающейся на финансировании 

посредством налоговых выплат и дальнейшем распределением определѐнной части 

государственного бюджета на нужды здравоохранения. К ним можно отнести 

Великобританию, Канаду, Италия, Данию и частично Францию и Нидерланды. В 

последнее десятилетие, в вышеперечисленных странах наряду с финансированием из 

общих налогов, возникли элементы бисмаркской системы, в виде частичного 

финансирования за счѐт выплат страховых взносов работодателей и работающих лиц. 

Так во Франции финансирование системы здравоохранения осуществляется как за счѐт 

налоговых поступлений, так и за счѐт уплаченных населением и работодателями 

страховых взносов обязательного медицинского страхования. В Нидерландах, начиная 

с 2006 года введено обязательное медицинское страхование, взносы которого 

формируют фонды оплаты медицинских услуг, с одновременным существованием 

добровольного медицинского страхования для покрытия дополнительных услуг. 

Опыт реформирования и развития национальных систем финансирования 

здравоохранения, а также изучение современных тенденций изменения рынка 

медицинского страхования позволят провести необходимые преобразования в 

отечественной системе здравоохранения для поддержания необходимого уровня 

финансирования и разработки собственной системы оплаты медицинских услуг. Для 

этого необходимо более подробно рассмотреть основные преимущества и недостатки 

существующих на данный момент систем финансирования здравоохранения. 
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Одной из объективных тенденций развития современных международных 

экономических отношений является формирование региональных интеграционных 

объединений. Составной частью региональной интеграции является валютная 

интеграция, которой в системе мирохозяйственных связей принадлежит особое место. 

Это обусловлено тем, что, во-первых, валютная интеграция выступает неотъемлемой 

частью региональной интеграции в целом, в основе которой лежит интеграция 

производства; во-вторых, региональная валютная интеграция является подсистемой 

мировой валютной системы. Являясь следствием усиления взаимозависимости 

экономик интегрируемых стран, интернационализации хозяйственной жизни, валютная 

интеграция одновременно представляет собой предпосылку углубления экономической 

интеграции, так как предполагает ликвидацию ограничений валютного и денежного 

характера, мешающих наиболее полному переплетению интегрирующихся рынков. В 

процессе валютной интеграции создается специфический валютный механизм на 

межгосударственной основе, формируются региональные группировки с целью 

коллективного регулирования валютных отношений. Активизация процессов 

региональной валютной интеграции в последнее время также объясняется стремлением 

стран преодолеть негативное влияние финансовой глобализации и укрепить свои 

позиции на мировых рынках.  

Идеи объединения денежных и валютных систем стран, относящихся к одному 

региону, особое распространение получили на территории Европы. Так, вопросы 

использования общих денег народами Европы поднимали многие полководцы, ученые 

и мыслители, начиная с Александра Македонского и римского императора Августа. В 

средневековой Европе неоднократно предпринимались попытки ввести общую валюту. 

Так, в 1392 г. северо-немецкие города заключили монетарный союз и начали чеканить 

общую монету. В 19 веке идею создания общеевропейских денег выдвигали Наполеон 

Бонапарт и Виктор Гюго. Практические варианты реализации этой идеи появились во 

второй половине 19 века. Быстрое развитие капитализма и начавшаяся 

интернационализация хозяйства подталкивали европейские страны к объединению 

денежных систем. В 1865 г. Франция, Бельгия, Италия и Швейцария учредили 

Латинский монетарный союз – на его территории к оплате принимались любые 

денежные знаки стран-участниц. Созданный вслед за ним в 1873 г. Скандинавский 

монетарный союз (в него вошли Швеция, Норвегия и Дания) предусматривал введение 

общей денежной единицы – золотой кроны – и чеканку золотых и серебряных монет 

единого веса и пробы. В Скандинавском монетарном союзе допускалось свободное 

обращение монет и банкнот одних стран на территории других, а позже была введена 

унифицированная крона с золотым содержанием в 0,4 грамма чистого золота. 

http://www.mabico.ru/lib/921.html
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В ХХ веке валютные объединения принимают форму валютных блоков и 

валютных зон. После Первой мировой войны в мире был установлен золотодевизный 

стандарт, что стало предпосылкой для образования валютных блоков. Валютный блок 

рассматривается как группировка стран, зависимых в экономическом, валютном и 

финансовом отношении от государства, возглавляющего блок, которое диктует им 

единую политику в сфере международных отношений и использует их как 

привилегированный рынок сбыта или источник дешевого сырья [6, с.28]. Этот тип 

валютного объединения основывается на валютно-экономическом доминировании 

государства, возглавляющего блок, через прикрепление к его валюте валют других 

стран-участниц блока [2, с.71]. Валютный блок как группировка стран имел ряд 

особенностей: курс валют всех стран блока прикреплялся к валюте страны, 

возглавляющей блок; международные расчеты стран-членов осуществлялись в валюте 

страны-лидера; валютные резервы стран-участниц хранились в стране-лидере.  

В период функционирования золотодевизного стандарта образовалось три 

валютных блока:  

1) стерлинговый (создан в 1931 г., объединял страны Британского содружества 

государств, за исключением Канады и Ньюфаундленда, а также Гонконг, Египет, Ирак, 

Португалию, Данию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Японию, Грецию и Иран);  

2) долларовый (создан в 1933 г., включал Канаду и страны Центральной и Южной 

Америки и возглавлялся США); 

3) золотой (создан в 1933 г., объединял Францию, Бельгию, Нидерланды, 

Швейцарию, Италию, Чехословакию и Польшу). 

Принципиальным отличием валютного блока от других форм валютных 

объединений являлось наличие государства-лидера, которое осуществляло 

централизованное регулирование валютно-финансовых и общеэкономических 

отношений в рамках блока. Во время Второй мировой войны все валютные блоки 

прекратили существование.  

Валютными группировками более высокого порядка по сравнению с валютными 

блоками стали валютные зоны, которые образовались во время и после Второй 

мировой войны с целью проведения согласованной политики в сфере международных 

валютных отношений. В указанный период появилось шесть основных валютных зон: 

британского фунта стерлингов; доллара США; французского франка; португальского 

эскудо; испанской песеты; голландского гульдена. Наибольшими валютными зонами 

являлись стерлинговая, долларовая и зона франка. 

Валютная зона представляет собой объединение группы государств, 

соблюдающих правила взаимных валютных отношений и признающих за валютой 

ведущей страны определяющую роль в расчетах между странами зоны и остальными 

странами. Основными особенностями валютной зоны являются следующие: ведущая 

валюта используется как платежное средство и как резервное средство, при помощи 

этой валюты осуществляются внешние платежи, допускается свободное перемещение 

валют из одной страны в другую [8]. 

Объединение нескольких стран, которые отличаются разным уровнем 

экономического развития, в общую валютную зону было обусловлено уже 

существующими тесными экономическими связями и определенной политической 

зависимостью, которые исторически сложились между доминирующим государством и 

странами-участницами. Страны, возглавляющие валютные зоны, как правило, 

используют их в своих интересах, получая свободный доступ на рынки сбыта и к 

источникам сырья других стран, входящих в зону. Внешняя торговля этих стран также 

подчинена интересам доминирующей страны, что может привести к неэквивалентному 

обмену в их торговых взаимоотношениях. 
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Таким образом, валютные блоки и валютные зоны являлись начальными формами 

региональной валютной интеграции и основывались на доминировании стран, 

возглавляющих такие объединения. В настоящее время региональная валютная 

интеграция выходит на качественно новый уровень развития, что требует более 

глубокого осмысления ее сущности и форм проявления.   

В украинской и российской научной литературе термин «валютная интеграция» 

используется уже несколько десятилетий. При этом валютная интеграция определяется как 

объективно обусловленный процесс создания (при активном содействии государств-

участников) региональных зон, в пределах которых обеспечивается относительно 

стабильное соотношение курсов валют, совместное регулирование валютных взаимосвязей 

стран-участниц и единая валютная политика в отношении третьих стран [2,3]. 

Валютная интеграция также рассматривается как процесс координации валютной 

политики, формирования наднационального механизма валютного регулирования, 

создания межгосударственных валютно-кредитных и финансовых организаций [7]. Это 

определение является более общим, поскольку кроме регионального уровня оно 

охватывает наднациональный и глобальный уровни согласования валютной и 

монетарной политики. 

Региональная валютная интеграция в более конкретном определении 

рассматривается как стадия региональной экономической интеграции, которая 

представляет собой объединение двух и более государств в региональные 

интеграционные группировки с введением новой единой валюты, координацией 

денежно-кредитной и валютной политики и созданием наднациональных механизмов 

валютного регулирования. Региональная валютная интеграция – это процесс 

совершенствования финансовых отношений и повышения эффективности денежного 

обращения и финансового менеджмента во всех звеньях хозяйственного и 

государственного управления вследствие введения единой валюты [1].  

На наш взгляд, такое определение является достаточно узким, поскольку введение 

новой единой валюты не является обязательным признаком региональной валютной 

интеграции. Интеграция стран в валютной сфере может развиваться также на основе 

совместного использования валюты одной из них с сохранением национальных валют 

других стран-участниц (механизм общей валюты), создания новой общей валюты (а не 

единой) или свободного обращения на территории всего объединения валют всех 

стран-участниц.  

Валютную интеграцию как неотъемлемый элемент экономической интеграции 

следует рассматривать в контексте последовательности нескольких основных этапов 

организации валютных отношений:  

 гармонизации, то есть сближения и взаимной адаптации национальных 

экономик и валютных систем;  

 координации, т.е. согласования целей валютной политики;  

 унификации, то есть проведения единой валютной политики. 

Развитие интеграционных процессов в валютной сфере предполагает высокую 

степень координации главных аспектов экономической политики стран-членов 

интеграционного объединения. Материальной основой согласования целей и 

инструментов государственного регулирования экономики служит выравнивание 

экономических показателей и сближение уровней экономического развития стран. 

Таким образом, одним из условий развития региональной валютной интеграции 

является экономическая конвергенция, под которой понимается тесная координация 

макроэкономических политик и сближение экономических показателей на базе их 

общего улучшения. 

Следует отметить, что для обозначения интеграционных валютных объединений в 

современной научной литературе часто применяется термин «валютная зона». Однако 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17731
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13459
http://www.mabico.ru/lib/859.html
http://www.mabico.ru/lib/921.html
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современная трактовка этого понятия существенно отличается от определения 

валютной зоны, рассмотренного выше.  

В настоящее время валютная зона рассматривается как группа из двух или более 

суверенных государств с закрытыми денежными связями. Закрытые денежные связи 

могут возникнуть из трех форм интеграции:  

1. Валютная интеграция (взаимная стабилизация курсов национальных валют, 

которая может произойти благодаря фиксации валютных курсов, официальной 

долларизации или введению общей валюты).  

2. Интеграция финансовых рынков (снятие ограничений на межстрановое 

движение капитала и эффективное объединение национальных финансовых рынков).  

3. Политическая интеграция (слияние правительственных учреждений и 

унификация государственного регулирования для совместной разработки и реализации 

денежно-кредитной и валютной политики).  

Валютная зона может возникнуть благодаря любой из трех перечисленных форм 

интеграции или их комбинации. Типы валютных зон могут варьировать от свободных 

ассоциаций с раздельным денежным регулированием до объединений с общей или 

единой валютой. Для отдельно взятой страны принятие решения о вхождении в 

валютную зону любого типа зависит от соотношения потенциальных преимуществ и 

недостатков присоединения к зоне.  

Каждый тип валютной зоны имеет определенные преимущества. Так, валютная 

интеграция позволяет увеличить полезность денег как средства обращения за счет 

снижения трансакционных издержек; как средства сбережения за счет устранения 

валютного риска и экономии на его хеджировании. Интеграция финансовых рынков 

стимулирует рост реального благосостояния благодаря повышению эффективности 

финансового посредничества. Политическая интеграция увеличивает влиятельность 

денежно-кредитной и валютной политики, а также дает возможность экономии 

валютных резервов. Основным недостатком валютной зоны для отдельно взятой 

страны является снижение ее денежно-кредитной независимости.   

Таким образом, современное значение термина «валютная зона» является более 

широким, охватывающим различные типы региональных валютных объединений. 

Теоретической концепцией, объясняющей формирование отдельных типов валютных 

объединений, является теория оптимальных валютных зон, разработанная 

Р. Манделлом. Данная теория в качестве центрального ставит вопрос, при каких 

обстоятельствах для определенного количества регионов целесообразно отказаться от 

монетарного суверенитета в пользу общей (единой) валюты. Основным условием 

создания валютной зоны Р. Манделл считает высокий уровень мобильности труда. Он 

определяет валютную зону как группу регионов, среди которых склонность к миграции 

является достаточно высокой, чтобы обеспечить полную занятость, когда один из 

регионов переживает ассиметричный шок [10]. Позднее Р. Маккиннон и П. Кенен 

развили теорию Р. Манделла, установив дополнительные критерии оптимальности 

валютной зоны: мобильность капитала, региональная специализация, общая система 

налогов, субсидий и финансовой помощи [9]. 

Изучение теоретических подходов зарубежных ученых к формированию 

оптимальных валютных зон позволяет выделить критерии, на основе которых страна 

может принять решение о присоединении или неприсоединении к валютной 

группировке. Так, создание валютной зоны в разных формах может быть 

целесообразным, если страны ставят перед собой следующие цели: 

o уменьшение издержек, связанных с эмиссией и поддержкой национальной валюты; 

o достижение уровня инфляции, установившегося в валютной зоне; 

o развитие автоматического механизма поддержки денежно-кредитной и фискальной 

дисциплины; 
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o уменьшение трансакционных издержек в торговле со странами-партнерами; 

o уменьшение негативных последствий валютно-финансовых кризисов путем 

распределения риска между странами – участницами зоны; 

o получение возможности принимать более активное и равноправное участие на 

финансовом рынке валютной зоны; 

o дальнейшее развитие интеграционных процессов между членами валютной зоны. 

Вместе с тем, присоединение к валютной зоне является нецелесообразным в 

следующих случаях: 

o для достижения уровня инфляции, отличного от уровня инфляции в валютной зоне; 

o в случае, когда большая страна ставит целью ограничить доступ других стран к 

использованию преимуществ положительного эффекта масштаба, который 

достигается в рамках большой валютной зоны, или существует опасность того, что 

присоединение другой валюты к валютной зоне сделает проведение национальной 

макроэкономической политики более сложным; 

o с целью использования валютного курса в качестве инструмента регулирования 

рынка труда для повышения или понижения заработной платы; 

o для сохранения дохода в виде сеньйоража от использования национальных денег в 

качестве международного платежного средства (особенно это касается больших 

стран); 

o с целью финансирования государственных расходов за счет денежной экспансии; 

o в связи с тем, что монетарная интеграция с другими странами значительно понизит 

уровень национального суверенитета, в том числе, уменьшит независимость 

денежно-кредитной политики; 

o в условиях, когда в стране недостаточно развиты механизмы поддержки 

фиксированного курса на установленном уровне; 

o в случае, если другие страны валютной зоны являются более бедными и ожидают 

от более развитых стран существенной финансовой помощи; 

o в случае непринятия страной условий интеграции, предусмотренных в валютной 

зоне, таких как общие стандарты, единая миграционная политика, единое трудовое 

и налоговое законодательство и т.д. 

Создание валютного союза чаще всего рассматривается как высший этап развития 

процесса экономической интеграции [1,3]. Однако существует мнение, что валютные 

зоны могут формироваться без прохождения странами всех предшествующих этапов 

интеграции и официального утверждения экономического и политического союза. На 

наш взгляд, зависимость валютной интеграции от достигнутого уровня развития 

общеэкономической интеграции определяется конкретным типом регионального 

валютного объединения.  

В научной литературе систематизация валютных объединений осуществляется на 

основе выделения следующих валютных группировок: 

1. Одностороннее решение страны о замене национальной денежной единицы 

валютой другой страны. 

2. Взаимное соглашение между государствами о переходе на денежную единицу 

одного из них. 

3. Взаимное соглашение между государствами об использовании их национальных 

денежных единиц как законного платежного средства на территории каждого из 

них. 

4. Объединения с коллективной расчетной единицей, которая существует 

одновременно с национальными деньгами государств-членов и используется, 

преимущественно, для внешних расчетов. 

5. Экономический и валютный союз с единой валютой, которая заменяет 

национальные денежные единицы государств-членов [3]. 
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В этом контексте необходимо отметить, что региональная валютная интеграция, 

особенно на начальной стадии развития, не обязательно основывается на 

использовании общей или единой валюты. В связи с этим, по нашему мнению, на 

современном этапе развития мирового хозяйства целесообразно выделять следующие 

формы региональной валютной интеграции: 

1. Согласование и координация отдельных направлений, форм и инструментов 

денежно-кредитного и валютного регулирования (на двухсторонней или 

многосторонней основе).  

2. Введение в одной стране денежной единицы другого государства в качестве 

законного платежного средства (официальная или полуофициальная 

долларизация, которая может реализовываться как в одностороннем порядке, 

так и на основе заключения официального соглашения со страной-эмитентом). 

3. Создание валютных (денежных) союзов с использованием параллельно с 

национальными валютами стран-участниц общей валюты (специально 

созданной новой расчетной единицы, валюты одного из государств-членов или 

одной из мировых валют). 

4. Создание валютных (денежных) союзов с параллельным использованием 

национальных валют стран-участниц как законных платежных средств на 

территории всего объединения. 

5. Создание валютных (денежных) союзов с изъятием национальных валют стран-

участниц и использованием единой валюты. 

Первые два типа валютных объединений могут существовать даже при 

отсутствии тесных интеграционных связей между странами. Для формирования 

валютных зон третьего и четвертого типов прохождение предыдущих стадий 

интеграции (зоны свободной торговли, таможенного союза, единого рынка) является 

желательным, однако они могут существовать и самостоятельно. Только создание 

валютного союза с введением единой валюты требует прохождения всех этапов 

экономической интеграции и выполнения определенных критериев конвергенции 

национальных экономик.   

На начальных этапах развития интеграционных процессов в валютной сфере 

осуществляется межгосударственное сотрудничество по валютно-финансовым 

вопросам, которое, как правило, имеет двухсторонний (реже – многосторонний) 

характер и оформляется межгосударственными соглашениями. Двухсторонние 

валютные соглашения могут заключаться как на основе согласования всех основных 

форм проведения валютной политики, так и координации отдельных ее инструментов 

(общего управления валютными резервами, согласованного регулирования процентных 

ставок, совместной девальвации или ревальвации валют, установления единых 

валютных ограничений). 

Достаточно эффективной формой развития валютной интеграции на уровне 

отельных стран, которая позволяет устанавливать более долгосрочные 

межгосударственные отношения и способствует дальнейшему углублению 

экономической интеграции, является официальная долларизация. Официальная 

(полная) долларизация имеет место при отказе государства от эмиссии национальных 

денег и использовании в качестве законного платежного средства иностранной валюты 

(чаще всего доллара США или другой мировой валюты).  

Введение долларизации может происходить с оформлением официального 

соглашения между странами или без него. Так, Панама и Либерия используют 

долларизацию без подписания официального соглашения с США. Независимо от 

способа, которым страна вводит долларизацию, она утрачивает возможность 

регулировать денежное предложение, валютный курс и процентную ставку, и все 
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полномочия осуществления монетарной политики переходят к центральному банку 

страны-эмитента валюты долларизации.  

В последнее время отмечается тенденция к увеличению количества официально 

долларизованых стран. Если в конце 90-х гг. ХХ в. ее использовали только 6 стран, то в 

начале ХХІ в. только доллар США в качестве законного платежного средства 

использовали 12 стран, среди которых Панама, Эль-Сальвадор, Микронезия, Пуэрто-

Рико, Палау, Гуам, Виргинские о-ва, Маршалловы о-ва и т.д. Обычно в качестве 

наиболее вероятных претендентов на введение доллара США в законное внутреннее 

обращение рассматриваются страны, тесно интегрированные с США в плане торговли 

и финансовых отношений (прежде всего, стран Латинской Америки). С другой 

стороны, долларизация может также эффективно использоваться развивающимися 

странами, которые постоянно сталкиваются с изменениями в движении капитала, 

однако не обязательно являются тесно интегрированными с США. Для этих стран, чем 

шире доллар США уже используется на их товарных и финансовых рынках, тем 

меньше остается преимуществ от сохранения собственной валюты.  

Учитывая последние изменения в корзине мировых валют, в будущем, скорее 

всего, произойдет определенная переориентация долларизованых стран с доллара США 

на другие мировые валюты, в частности, будет наблюдаться более активное 

использование евро как законного платежного средства в странах за пределами 

Европейского Экономического и Валютного Союза.  

Более высокой формой организации валютных зон являются валютные союзы. В 

наиболее общем значении валютный союз рассматривается как один из типов 

международных валютных систем, представленный группой стран, которые установили 

границы взаимных колебаний курсов своих национальных валют и используют 

одинаковые инструменты валютного регулирования [8].  

Характерными признаками валютного союза являются постоянная фиксация 

валютных курсов, логическим (но не обязательным) завершением которой является 

введение единой валюты; наличие развитой институциональной инфраструктуры и 

единого центрального банка союза; свободное движение капитала между странами-

участницами валютного союза.  

Валютный союз как форма региональной валютной интеграции может 

развиваться как на основе двухсторонних договоров, так и на основе многосторонних 

договоров стран-участниц интеграционных группировок. Валютный союз позволяет 

избежать колебаний обменных курсов валют стран-членов и создает условия для 

развития их взаимной торговли и инвестирования. Формирование валютных союзов 

способствует разрешению проблемы обеспечения глобальной финансовой 

стабильности. При меньшем количестве валют международная финансовая система 

упрощается и за счет этого становится более устойчивой [5]. С другой стороны, 

участники валютного союза не могут проводить независимую денежно-кредитную 

политику, а с утратой национальной валюты они утрачивают и возможность 

использовать валютный курс как буфер для противодействия экономическим кризисам. 

Это означает, что валютно-финансовые потрясения в странах-членах валютного союза 

могут иметь разные по масштабам и характеру проявления последствия, но страны 

вынуждены будут принимать одинаковые меры в сфере противодействия кризисам. 

Несмотря на определенные недостатки валютного союза, эта форма валютной 

интеграции достаточно широко используется в мире. Наиболее развитым является 

валютное сотрудничество европейских стран: в 1950 г. был создан Европейский 

платежный союз, в 1972 г. – «валютная змея», в 1979 г. – Европейская валютная 

система, с 1999 г. функционирует Экономический и валютный союз.  

На основе использования опыта валютного сотрудничества европейских стран 

формируются валютные союзы и в других регионах мира. В 1964 году было подписано 
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соглашение о Центральноамериканском валютном союзе (Гватемала, Коста-Рика, 

Никарагуа, Сальвадор); в 1965 г. создан Восточнокарибский валютный союз; в 1975 году 

16 стран Экономического сообщества Западной Африки создали Западноафриканскую 

клиринговую палату, а в 1994 г. образовался Западноафриканский экономический и 

валютный союз; в 1997 году 14 стран Юго-Восточной Азии создали Манильскую 

рамочную группу с целью разработки механизма управления кризисами; в 1998 году было 

заключено своп-соглашение по займам для проведения валютных интервенций 

(Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд) [4]. 

Развитие интеграции вызвало появление коллективных валют, которые 

обслуживают региональные потребности отдельных интеграционных группировок. 

Наиболее известным примером является введение единой европейской валюты. 

Введение евро привело к активизации обсуждения в Азии вопроса о необходимости 

создания единой валютной единицы региона. Создание азиатского валютного союза 

может повысить финансовую стабильность в регионе и позволит сократить 

многочисленные издержки; привязка валют азиатских стран к доллару оказалась не 

только слишком дорогостоящей, но также вызвала значительные диспропорции и 

колебания валютных курсов [11]. Единая валюта стран Азии позволила бы устранить 

эти проблемы. На 2010 год планировалось введение единой валюты в странах 

Персидского залива (Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт). В такой же срок 

страны – члены Боливарианского альянса должны перейти к единой валюте (сукре). 

Уже несколько лет обсуждается возможность введения единой валюты в 

Северной Америке (на территории стран НАФТА), которая обеспечила бы валютную 

стабильность, необходимую для развития финансовых рынков, экономического роста и 

получения наибольшего эффекта от общего рынка. Однако создание единой валюты 

стран НАФТА (по примеру евро) не может быть осуществлено в краткосрочном 

периоде, поскольку существует значительная разница в уровнях экономического 

развития США, Канады и Мексики. Поэтому необходимым является переходный 

период, в рамках которого предлагается использовать официальную долларизацию 

экономик Канады и Мексики.  

Эффективное валютное сотрудничество может развиваться на территории СНГ. 

Это обусловлено исторически схожими условиями развития национальных валютных 

рынков стран Содружества, необходимостью создания единого валютно-финансового 

механизма обслуживания тесных внешнеэкономических связей между ними. 

Определенные шаги по созданию единого валютного и платежного пространства уже 

осуществляются. Так, на территории СНГ действуют банковская ассоциация 

«Объединенная платежная система Содружества», Международная ассоциация бирж стран 

СНГ; разработано Соглашение о принципах организации и функционирования валютных 

рынков стран Евразийского экономического сообщества [4,7]. Однако на пути поэтапного 

развития экономической интеграции на территории СНГ часто возникают препятствий, 

которые сдерживают дальнейшее развитие валютного сотрудничества. Поэтому на 

сегодняшний день можно говорить только об отдельных направлениях сотрудничества 

между странами Содружества в валютно-финансовой сфере, а не о создании единого 

финансового пространства на основе использования общей валюты. 

Таким образом, в процессе эволюции региональной валютной интеграции 

изменяются формы, которые принимают валютные группировки – начиная от 

валютных блоков и валютных зон и заканчивая валютными союзами. Современные 

формы валютных объединений отличаются как степенью общеэкономической 

интегрированности национальных рынков стран-участниц, так и характером 

согласования денежно-кредитной и валютной политики. Формирование валютных 

союзов как высшей формы развития региональной валютной интеграции не только 

позволяет странам противодействовать негативному влиянию финансовой 
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глобализации, но и приводит к уменьшению количества валют, что имеет 

фундаментальное значение для создания условий обеспечения глобальной финансовой 

стабильности. 
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AUDITUL INTERN AL CALITĂŢII 
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 în Afaceri şi Servicii 

 

                                           „Auditul este, prin excelenţă 

un mijloc de comunicare şi de progres” 

H. Mitonneau 

 

Dans le cadre des préoccupations actuelles de mise en œuvre de systèmes de qualité 

selon les normes de l'ISO, l'audit est considéré comme un outil essentiel pour atteindre les 

objectifs affaires dans ce domaine. L'objectif principal de l'audit est vérification de la qualité 

est d'évaluer les mesures correctives pour éliminer les faiblesses et les possibilités 

d'améliorer le système qualité de l'entreprise, ses processus, produits et services que nous 

offrons. D'autre part, la certification de systèmes qualité, dont l'importance s'est accrue ces 

dernières années, consiste à mener des audits de ces systèmes par rapport aux normes 

européennes et internationales applicables dans le domaine. 

 

In contextul preocupărilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit 

standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esenţial pentru realizarea 

obiectivelor întreprinderii, în acest domeniu. 

Scopul principal al auditului calităţii este de a evalua acţiunile corective necesare pentru 

eliminarea deficienţelor şi posibilităţile de îmbunătăţire a sistemului calităţii întreprinderii, a 

proceselor sale, a produselor şi serviciilor pe care le oferă. Pe de altă parte, certificarea sistemelor 

calităţii, a cărei importanţă a crescut în ultimii ani, presupune efectuarea unor audituri ale acestor 

sisteme, în raport cu standardele internaţionale şi europene, aplicabile în domeniu. 

În domeniul managementului calităţii, termenul de audit este utilizat în sensul de 

examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei întreprinderi sau a sistemului 

calităţii în ansamblu. 

Auditul, ca metodă de examinare, verificare analiză este întîlnit în multe domenii ale 

activităţii umane. Termenul de audit provine de la verbul „audio‖, care în limba latină înseamnă 

„a asculta‖, în evul mediu acest termen era utilizat în sensul de a asculta părţile implicate într-un 

proces. Ulterior a căpătat o largă extindere, în ţările anglo-saxone şi în Franţa, în domeniul 

reviziilor contabile, inclusiv al Curţii de Conturi. Astfel, în dicţionarul anglo-francez Hachett, 

auditul este definit ca reprezentând „verificarea conturilor de către experţi‖. 

Potrivit Webster's Encyclopedic, prin audit se înţelege „examinarea oficială sau 

verificarea conturilor şi înregistrărilor, în special a conturilor financiare‖[1, p.277]. Aceeaşi 

semnificaţie este dată termenului de audit în dicţionarele apărute: „audit: verificare, revizie a 

conturilor, bilanţ, a verifica conturi‖[2, p. 42]; „audit: revizie (contabilă)‖[3, p. 41]. 

Un sens mai larg dau acestui termen enciclopediile britanice, potrivit cărora prin audit 

se înţelege „o examinare‖ a unei situaţii, într-un anumit sector. În domeniul calităţii auditul 

este o activitate relativ nouă şi a devenit necesar o dată cu etapa Asigurării Calităţii. 

Auditul calităţii este o succesiune de activităţi bazate pe documente scrise care constă în 

investigaţii, verificări, examinări, evaluări ale planurilor, programelor, sistemelor calităţii, 

pentru a stabili măsura în care acestea au fost corect elaborate şi implementate, în concordanţă 

cu cerinţe specificate în domeniu[4, p. 345]. 

În domeniul managementului calităţii, termenul de audit este utilizat în sensul de 

examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei întreprinderi sau a sistemului 

calităţii în ansamblu. 
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Standardul ISO 8402 defineşte auditul calităţii ca reprezentând o examinare 

sistematică şi independentă, efectuată pentru a determina dacă activităţile şi rezultatele lor, 

referitoare la calitate, corespund dispoziţiilor prestabilite, dacă aceste dispoziţii sunt efectiv 

implementate şi corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor[5, p. 16]. În prezent, această 

definiţie este cel mai larg acceptată. 

Standardul francez X 50-120 din septembrie 1987 defineşte auditul calităţii ca fiind 

„examen metodic şi independent pentru a stabili dacă activităţile şi rezultatele referitoare la 

calitate respectă dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt aplicate eficient şi sunt 

apte să conducă la realizarea obiectivelor‖[4, p. 345]. 

Auditurile calităţii reprezintă, prin urmare, „examinări „sistematice” ale activităţilor şi 

rezultatele acestora, referitoare la calitate, fiind planificate şi programate în funcţie de natura şi 

importanţa activităţilor respective. Ele sunt, pe de altă parte, examinări „independente”, în sensul 

că trebuie conduse de persoane care nu au responsabilităţi directe în domeniile auditate. 

Practica auditului calităţii a cunoscut o importantă dezvoltare după ce unele dintre 

firmele mari au făcut din acesta un instrument de progres în sprijinul managementului, 

obţinînd rezultate remarcabile în ce priveşte implementarea calităţii totale[6, p. 114]. 

Prin auditurile calităţii se evaluează: 

•    sistemul calităţii întreprinderii în ansamblu sau elemente ale acestuia; 

•    procesele întreprinderii; 

•    rezultatele proceselor (produse, servicii). 

Această evaluare se realizează în raport cu „dispoziţiile prestabilite‖ (standardele 

aplicabile, manualul calităţii, proceduri, instrucţiuni, specificaţii tehnice etc.), pentru a stabili 

în ce măsură ele sunt respectate. 

Auditul calităţii nu se rezumă însă numai la stabilirea acestei corespondenţe, ci urmăreşte 

evaluarea eficacităţii dispoziţiilor în realizarea obiectivelor propuse în domeniul calităţii. 

Rezultă că un audit al calităţii are mai multe obiective: 

 de a verifica existenţa unor proceduri şi sisteme de lucru care să asigure realizarea calităţii; 

 de a verifica dacă procedurile de lucru corespund cu anumite cerinţe standardizate în 

domeniu; 

 de a verifica aplicarea corectă a procedurile de lucru în vederea realizarii calităţii; 

 de a verifica măsura în care realizarile efective corespund măsurilor prestabilite[7, p. 35]; 

Pe baza rezultatelor auditului calităţii, vor fi definite acţiunile corective necesare. 

Aceste acţiuni au în vedere identificarea şi eliminarea cauzelor neconformităţilor constatate, 

în scopul prevenirii repetării lor. Acţiunile corective pot implica modificări în proceduri şi în 

sistemul calităţii, astfel încât să se asigure îmbunătăţirea calităţii în fiecare dintre etapele 

traiectoriei produsului. 

Nu trebuie confundat auditul cu activităţile de supraveghere a calităţii, sau cu cele de 

inspecţie, care au ca scop ţinerea sub control a unui proces, respectiv acceptarea unui anumit 

produs. 

Un program de audit poate include unul sau mai multe audituri în funcţie de mărimea, 

natura şi complexitatea organizaţiei care urmează a fi auditată. Aceste audituri pot avea o 

diversitate de obiective şi pot de asemenea să includă audituri comune sau combinate  

Un program de audit include de asemenea toate activităţile necesare pentru planificarea 

şi organizarea tipurilor şi numărului de audituri, precum şi pentru furnizarea resurselor pentru 

desfăşurarea eficace şi eficientă a acestora în cadrul intervalului de timp specificat. 

Eficacitatea auditurilor calităţii depinde foarte mult de competenţa şi experienţa auditorilor. 

Prin auditor (în domeniul calităţii) se înţelege o persoană care are calificarea necesară pentru a 

efectua audituri ale calităţii. El trebuie să fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit. 

Auditul calităţii poate fi efectuat în următoarele scopuri principale: 

 evaluarea conformităţii proceselor şi rezultatelor acestor procese (produse,  servicii) cu 

un anumit standard sau cu un alt document normativ; 
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 evaluarea conformităţii unor elemente ale sistemului calităţii sau a sistemului în 

ansamblu cu cerinţele specificate; 

 evaluarea    eficacităţii    sistemului    calităţii    întreprinderii   privind realizarea 

obiectivelor stabilite; 

 identificarea punctelor critice, surse ale deficienţelor, în desfăşurarea activităţilor din 

întreprindere; 

 iniţierea  măsurilor corective şi de  îmbunătăţire  necesare, privind procesele şi 

rezultatele acestor procese (produse, servicii); 

 urmărirea aplicării măsurilor corective şi de îmbunătăţire stabilite. 

O întreprindere poate hotărî, prin urmare, efectuarea unor audituri periodice pentru a 

stabili dacă produsele în curs de fabricaţie sau cele noi corespund cerinţelor specificate (în 

standarde sau în alte documente normative) şi pentru a evalua în ce măsură procesele sunt 

ţinute sub control. 

Pe de altă parte, auditurile pot fi efectuate pentru evaluarea sistemului calităţii 

întreprinderii, în raport cu un anumit standard, sau pentru a verifica dacă acest sistem este 

implementat şi satisface în mod constant cerinţele prestabilite. Prin auditul calităţii 

întreprinderea urmăreşte, de asemenea, identificarea punctelor critice, în vederea reducerii 

costurilor referitoare la calitate, ca şi supravegherea aplicării măsurilor corective stabilite. Pe 

baza rezultatelor auditurilor pot fi mai bine fundamentate acţiunile de îmbunătăţire a calităţii 

proceselor, produselor şi a sistemului calităţii întreprinderii, în măsura în care aceste audituri 

sunt corect planificate şi programate, ţinând seama de natura şi importanţa activităţilor şi sunt 

efectuate de auditori calificaţi, se poate ajunge la micşorarea continuă a abaterilor şi implicit 

la creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor. 

Prin auditurile calităţii pot fi evaluate produse, servicii, procese sau sistemul calităţii unei 

întreprinderi, în funcţie de obiectul lor, auditurile calităţii sunt de trei tipuri(figura 1)[5, p. 16]:  

•   auditul calităţii produsului/serviciului; 

•   auditul calităţii procesului; 

•   auditul sistemului calităţii. 

 

 

 
 

Figura 1.Tipuri de audituri ale calităţii, în fucţie de obiectul lor 

 

Pe de altă parte, auditurile calităţii pot fi efectuate în scopuri interne sau externe, în mod 

corespunzător, deosebim audituri interne şi externe ale calităţii (figura 2). 
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Figura 2. Tipuri de audituri ale calităţii, în fucţie de obiectul lor 

 

Auditurile interne ale calităţii au ca scop evaluarea acţiunilor corective sau de 

îmbunătăţire necesare, în cadrul propriei organizaţii. Ele sunt efectuate de întreprinderea 

însăşi, fiind denumite audituri „prima parte‖. 

De regulă, aceste audituri reprezintă o combinaţie între auditul calităţii 

produsului/serviciului, procesului şi sistemului calităţii întreprinderii. 

Auditurile externe ale calităţii au ca scop principal obţinerea unei dovezi privind 

capacitatea furnizorului de a asigura obţinerea calităţii cerute. Ele sunt efectuate şi în vederea 

înregistrării (certificării) sistemului calităţii unei întreprinderi. 

Auditurile externe, efectuate de beneficiari ai întreprinderii prin auditori proprii, în 

scopul evaluării sistemului calităţii acestuia, sunt denumite audituri „secundă parte‖. 

Auditurile externe, efectuate de un organism neutru, la cererea întreprinderii care 

doreşte auditarea sistemului calităţii sau la cererea unei alte părţi (beneficiar al întreprinderii 

sau un organism independent) sunt denumite audituri „terţă parte‖. 

Auditul calităţii produsului serveşte pentru evaluarea conformităţii caracteristicilor de 

calitate a unui produsfinit sau semifabricat cu cerinţele clientului sau cu cerinţele specificate 

în documentele de referinţă (standarde, specificaţii tehnice, documente de fabricaţie etc). Cu 

acest prilej sunt verificate şi documentele de referinţă, pentru a se stabili dacă sunt 

corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor preconizate în domeniul calităţii produselor. 

Auditul nu se rezumă însă numai la o simplă examinare a calităţii produsului, ci are în 

vedere evaluarea eficacităţii măsurilor de asigurare a calităţii, referitoare la produsul 

respectiv. Pe baza rezultatului auditului calităţii pot fi stabilite măsurile corective sau de 

îmbunătăţire necesare, privind produsul auditat. 

Pentru efectuarea auditului calităţii produsului se iau în considerare procedurile 

sistemului calităţii, specificaţia produsului, caietul de sarcini, documentele şi mijloacele de 

fabricaţie şi inspecţie corespunzătoare. 

Efectuarea unui audit al calităţii produsului presupune, de regulă, parcurgerea 

următoarelor etape mai importante (figura 3): 

•  examinarea produsului în raport cu documentele de referinţă, în relaţie cu procesele 

implicate în realizarea produsului şi cu materiile prime, materialele care au fost utilizate; 

•  elaborarea  „raportului  de examinare‖,   cu   specificarea   clară  a neconformităţilor 

constatate; 

•    analiza neconformităţilor şi a cauzelor acestora; 

•    stabilirea măsurilor corective sau de îmbunătăţire necesare; 

•    supravegherea   aplicării   măsurilor   corective   sau   de   îmbunătăţire stabilite. 

Se recomandă ca necesitatea şi frecvenţa auditurilor calităţii produselor să fie 

menţionate în planul calităţii, iar programarea lor efectivă pe tipuri de produse să fie făcută de 

compartimentul calitate din întreprindere (serviciul de asigurare a calităţii). Independent de 

Auditul Calităţii 

Audituri externe Audituri interne 
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această programare, trebuie asigurată posibilitatea efectuării unor audituri ori de câte ori este 

necesar, de exemplu, în cazul unor produse reclamate de beneficiari sau care prezintă 

neconformităţi majore sau repetate [1, p. 285]. 

Raportul întocmit la finalizarea auditului trebuie să conţină toate rezultatele inspecţiilor 

şi încercărilor efectuate, identificându-se neconformităţile şi cauzele acestora, pentru a se 

putea stabili cele mai potrivite măsuri corective sau de îmbunătăţire a calităţii produsului.  

Auditul calităţii procesului serveşte pentru evaluarea conformităţii unui proces (de 

proiectare, producţie, administrativ etc.) cu cerinţele clientului sau cu cerinţele specificate în 

documentele de referinţă (proceduri şi instrucţiuni de lucru, reţete, specificaţiile tehnice ale 

produselor realizate prin procesul respectiv etc.). Ca şi în cazul auditul calităţii produsului, 

sunt verificate şi documentele de referinţă, pentru a stabili dacă sunt corespunzătoare pentru 

realizarea obiectivelor preconizate, referitoare la procesul auditat. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Metodologia generală a unui audit al calităţii produsului 

Prin auditul calităţii procesului se urmăreşte, de asemenea, eficacitatea măsurilor de 

asigurare a calităţii, referitoare la procesul respectiv, stabilindu-se măsurile corective sau de 

îmbunătăţire necesare. 
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Auditul calităţii procesului se bazează pe procedurile corespunzătoare ale sistemului 

calităţii, documentele referitoare la desfăşurarea, supravegherea şi inspecţia procesului respectiv. 

Se iau în considerare şi cerinţele referitoare la calificarea personalului implicat în procesul auditat. 

Efectuarea unui audit al calităţii procesului presupune, de regulă, parcurgerea 

următoarelor etape (figura 4)[1, p. 288]: 

•    examinarea tuturor elementelor relevante pentru calitatea procesului auditat: 

- valabilitatea documentelor referitoare la proces (instrucţiuni de lucru, de inspecţie, desene 

etc.); 

- capacitatea   echipamentelor   (maşini,   instalaţii   etc.)  privind realizarea calităţii cerute; 

- starea echipamentelor de inspecţie şi corectitudinea utilizării acestora; 

- analizele referitoare la materiile prime, materialele prelucrate prin procesul respectiv; 

- rezultatele încercărilor efectuate în cazul pieselor (componentelor) la care se aplică 

autocontrolul; 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Figura 4. Metodologia generală a unui audit al calităţii procesului 

 

• elaborarea unor documente intermediare, cuprinzând rezultatele examinării 

elementelor menţionate (liste de verificare, raport de examinare etc); 

• elaborarea „raportului de audit‖, cu specificarea clară a neconformităţilor constatate; 

•   analiza neconformităţilor şi a cauzelor acestora; 

• stabilirea măsurilor corective sau de îmbunătăţire necesare, pot fi făcute propuneri privind: 

- modificarea   echipamentelor   utilizate   în   cadrul procesului respectiv; 

- perfecţionarea planificării fabricaţiei;  

- modificarea structurii procesului de fabricaţie;  
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- perfecţionarea metodologiei de asigurare a calităţii materiilor 

- prime, materialelor prelucrate; 

- corectarea desfăşurării anumitor faze ale procesului; 

•   supravegherea   aplicării  măsurilor  corective  sau   de   îmbunătăţire stabilite. 

Este recomandabil ca aceste audituri să fie programate şi efectuate în mod sistematic, 

cel puţin o dată pe an, pentru toate procesele întreprinderii, acordându-se prioritate proceselor 

complexe, celor cu număr mare de componenţe intermediare realizate sau având anumite 

particularităţi tehnologice. 

Concluziile raportului de audit trebuie aduse la cunoştinţă şefilor compartimentelor ale 

căror procese au fost auditate, pentru a fi luate măsurile corective sau de îmbunătăţire necesare.  

Auditurile sistemelor calităţii sunt efectuate în următoarele scopuri principale[8, p. 6]: 

 determinarea conformităţii elementelor sistemului calităţii cu cerinţele specificate în 

documentele de referinţă (standarde sau alte documente normative aplicabile); 

 determinarea    eficacităţii    sistemului    calităţii   privind - realizarea obiectivelor 

stabilite în domeniul calităţii; 

 îmbunătăţirea sistemului calităţii întreprinderii auditate;                                                                                                           

 satisfacerea unor cerinţe reglementare; 

 înregistrarea (certificarea) sistemului calităţii întreprinderii auditate. 

Auditurile sistemelor calităţii pot fi realizate în scopuri interne şi externe. Astfel, o 

întreprindere poate hotărî efectuarea unor audituri pentru evaluarea propriului sistem al 

calităţii, în raport cu un anumit standard, sau pentru a verifica dacă acest sistem este 

implementat şi satisface în permanenţă cerinţele prescrise. 

Prin această evaluare se urmăreşte determinarea conformităţii elementelor sistemului 

calităţii cu cerinţele specificate, în toate etapele realizării produselor, stabilindu-se acţiunile 

corective necesare pentru eliminarea neconformităţilor. Folosirea în acest scop a unui sistem 

de punctaj, cu reprezentarea grafică a rezultatelor evaluării fiecărui element al sistemului 

calităţii, poate fi deosebit de utilă (tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Fişă de evaluare   

Auditul sistemului calităţii Pag 1/1 

Întreprindere: 

Auditor:                                                                                              Data: 

N

r. 

C

rt. 

Elementele sistemului 

calităţii 

Puncte 

maxim 

Punctaj 

obţinut 

Gradul de îndeplinire a 

cerinţelor 

1. Răspunderea 

conducerii 

40 35 88 

2. Sistemul calităţii 60 50 83 

3. Analiza contractului 40 35 88 

 .................................

......... 

   

1

8. 

Instruire 70 60 86 

1

9. 

Servicii asociate 50 65 70 

2

0. 

Tehnici statistice 50 50 100 
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Prin auditul sistemului calităţii întreprinderea îşi poate propune, de asemenea, evaluarea 

eficacităţii acestui sistem, ca şi a documentaţiei aferente, privind realizarea obiectivelor pe 

care şi le-a propus în domeniul calităţii. 

Pot fi, astfel, mai bine fundamentate măsurile de îmbunătăţire a sistemului calităţii în 

ansamblu, cu implicaţii favorabile asupra desfăşurării tuturor activităţilor de management al 

calităţii. Pe de altă parte, beneficiarii pot hotărî evaluarea sistemului calităţii unui furnizor, fie 

înainte de stabilirea unor relaţii contractuale, fie după încheierea contractului. 

Printr-o auditare precontractuală se verifică în ce măsură sistemul calităţii furnizorului 

permite satisfacerea unor cerinţe privind calitatea produselor pe care le realizează. Un 

asemenea audit prezintă şi avantajul că evidenţiază măsurile de îmbunătăţire necesare pentru a 

asigura, de exemplu, stabilirea judicioasă a termenelor de livrare, astfel încât acestea să poată 

fi respectate, elaborarea corespunzătoare a comenzilor etc. Toate aceste aspecte, dacă nu sunt 

puse la punct înainte de încheierea contractului, pot genera, ulterior, divergenţe. 

Prin efectuarea unui audit al sistemului calităţii furnizorului, după încheierea 

contractului, se verifică dacă acest sistem asigură, în mod constant, satisfacerea cerinţelor 

contractuale, referitoare la calitate. 

Independent de eventualele relaţii contractuale ale unei întreprinderi cu beneficiarii săi, 

auditarea sistemului calităţii acesteia poate fi cerută de organisme independente, în două 

scopuri principale: pentru a determina dacă acest sistem permite ţinerea sub control a 

produselor furnizate de întreprindere, astfel încât să poată fi satisfăcute cerinţele reglementare 

(de exemplu, în cazul produselor alimentare, farmaceutice etc.) sau atunci când se doreşte 

înregistrarea (certificarea) sistemului calităţii întreprinderii auditate. 

Auditurile sistemului calităţii se realizează pe baza următoarelor documente: 

•    standardele referitoare la sistemul calităţii, 

•    manualul calităţii, 

•    procedurile sistemului calităţii, 

•    procedurile operaţionale, 

•    instrucţiunile de lucru, 

•    documentele de inspecţie, 

•    specificaţii tehnice, 

•    proceduri referitoare la costurile calităţii etc. 

Standardul internaţional ISO 10011 stabileşte principiile, criteriile, practicile de bază şi 

furnizează linii directoare pentru planificarea, efectuarea şi documentarea auditului sistemelor 

calităţii. 

El prevede, de asemenea, criteriile minime cerute pentru calificarea auditorilor şi liniile 

directoare pentru managementul programelor de audit. 

Acest standard a fost adoptat şi de ţara noastră ca standard naţional[9]. Potrivit prevederilor 

sale, efectuarea unui audit al sistemului calităţii presupune parcurgerea următoarelor etape: 

declanşarea, pregătirea şi realizarea  auditului,    elaborarea documentelor acestuia, încheierea 

auditului şi urmărirea implementării acţiunilor corective (figura 5) [1, p. 292]. 

a) Declanşarea auditului presupune stabilirea obiectului auditului, frecvenţei 

acestuia şi examinarea preliminară (prin auditul de preevaluare).  

 Obiectul auditului este stabilit de client. Se recomandă ca această decizie să fie 

luată împreună cu auditorul şef, putând fi consultată şi întreprinderea auditată. Clientul 

stabileşte, de asemenea, standardele sau documentele de referinţă pentru efectuarea auditului 

sistemului calităţii. 

 Frecvenţa auditurilor este stabilită tot de către client, în funcţie de eventualele 

modificări importante intervenite în managementul întreprinderii, care ar putea afecta sistemul 

calităţii acestuia, de modificările aduse în mod direct sistemului etc. Pot fi luate în considerare 

şi concluziile auditurilor anterioare. 
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Figura 5. Metodologia generală a unui audit al calităţii procesului 
 Examinarea preliminară (auditul de preevaluare) constă în analiza documentaţiei   

referitoare   la  metodele  utilizate  de  cel  auditat  pentru satisfacerea cerinţelor sistemului 

calităţii. Principalul document analizat este manualul calităţii sau un document echivalent cu 

acesta. 

Dacă, urmare a acestei examinări, rezultă că sistemul calităţii descris de cel auditat nu 

este corespunzător pentru satisfacerea cerinţelor, se recomandă ca auditul propriu-zis să fie 

efectuat după rezolvarea problemelor constatate. 

b) Pregătirea auditului presupune elaborarea unui plan de audit, organizarea echipei 

de audit şi stabilirea documentelor de lucru, care vor fi utilizate pe parcursul desfăşurării 

auditului. 

 Planul de audit trebuie aprobat de client şi comunicat auditorilor şi celui auditat. 

Se recomandă ca acest plan să fie astfel conceput încât să aibă flexibilitatea necesară pentru a 

putea fi adaptat unor situaţii concrete, pe baza informaţiilor obţinute în timpul efectuării 

auditului. Planul de audit poate cuprinde elementele menţionate în tabelul 2. 

 Organizarea  echipei de audit.  Auditul  sistemului  calităţii poate  fi efectuat de 

unul sau mai mulţi auditori. Responsabilitatea generală a auditului   revine   auditorului   şef.   

El   trebuie   să  aibă capacitatea,   experienţa  şi   autoritatea  necesară  pentru  a  lua  deciziile 

referitoare la conducerea auditului, în toate fazele desfăşurării acestuia. Auditorul şef 

Pregătirea auditului 

- plan de audit 

- organizarea echipei de audit 

- stabilirea documentelor de lucru 

Efectuarea auditului 

- reuniunea de deschidere 

- examinarea sistemului calităţii 

- reuniunea de încheiere 

Elaborarea şi gestiunea 

documentelor de audit 

 

- raportul de audit 

- difuzare raport audit 

- păstrarea documentelor auditului 

Declanşarea auditului 

- obiectul auditului 

- frecvenţa auditului 

- examinarea preliminară 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

156 

stabileşte atribuţiile fiecărui auditor din cadrul echipei de audit, pe elemente ale sistemului 

calităţii sau pe compartimentele întreprinderii. Echipa de audit poate cuprinde şi experţi, 

specialişti în domeniul respectiv, auditori în curs de formare sau observatori, în condiţiile 

acceptării lor de către client, cel auditat şi de responsabilul auditului. 

 Stabilirea documentelor de lucru. Pentru facilitarea desfăşurării auditului şi pentru 

consemnarea şi raportarea concluziilor pot fi utilizate următoarele tipuri de documente: liste 

de verificare, pentru evaluarea fiecărui element al sistemului calităţii (elaborate, de regulă, de 

auditorul desemnat pentru auditarea acestor elemente); formulare pentru raportarea 

observaţiilor auditorului; formulare pentru documentarea dovezilor care vor servi la 

fundamentarea concluziilor finale ale auditorilor etc. Documentele de lucru trebuie astfel 

concepute încât să nu limiteze activităţile sau investigaţiile suplimentare, care pot deveni 

necesare pe parcursul desfăşurării auditului. 

 

Tabelul 2. Conţinutul planului de audit 

Nr. 

Crt. 

Elementele planului de audit 

1 Obiectivele şi domeniul auditului 

    2 Identitatea persoanelor care au responsabilităţi directe referitoare la  

obiectivele  şi domeniul auditului 

3 Identificarea documentelor de referinţă 

4 Identitatea membrilor echipei de audit 

5 Limba utilizată în timpul auditului 

6 Perioada şi locul efectuării 

7 Identificarea entităţilor organizatorice care trebuie auditate 

8 Data şi durata fiecărei activităţi desfăşurate în cadrul auditului 

9 Programul reuniunilor cu conducerea întreprinderii auditate  

10 Cerinţe privind confidenţialitatea informaţiilor 

11 Lista de difuzare a raportului de audit şi data prevăzută  

 

c) Efectuarea auditului presupune parcurgerea a trei etape: reuniunea de deschidere, 

examinarea propriu-zisă a elementelor sistemului calităţii şi reuniunea de încheiere a 

auditului. 

 Reuniunea de deschidere are loc în următoarele scopuri: prezentarea membrilor 

echipei de audit conducerii întreprinderii auditate, discutarea obiectivelor şi domeniului de 

aplicare al auditului, prezentarea succintă a metodelor şi procedurilor care vor fi utilizate pentru 

efectuarea auditului, determinarea sistemului oficial de comunicare între echipa de audit şi cel 

auditat, confirmarea asigurării mijloacelor şi facilităţilor necesare efectuării auditului, confirmarea 

datei la care va avea loc reuniunea de încheiere, precum şi reuniunile intermediare ale echipei de 

audit cu conducerea întreprinderii, clarificarea detaliilor planului de audit. 

 Examinarea sistemului calităţii,  sau a unor elemente ale acestuia, presupune 

culegerea dovezilor şi formularea observaţiilor auditorilor. 

În mod obişnuit, neconformităţile constatate cu prilejul auditului se clasifică, în funcţie de 

gravitatea lor, în două categorii: majore şi minore. Această delimitare este importantă în luarea 

deciziei de aprobare/certificare a sistemului calităţii organizaţiei. 

Neconformităţile  majore se referă la nesatisfarea cerinţelor standardului de referinţă, 

care afectează într-o măsură importantă implementarea sau menţinerea sistemului calităţii [10, 

p. 40-41].  

Neconformităţile minore sunt neconformităţi izolate sau sporadice, care nu afectează în 

mod semnificativ implementarea sau menţinerea sistemului   calităţii.   Exemple  tipice  de   

asemenea  neconformităţi   sunt considerate următoarele: => existenţa    unor    abateri    

minore    în    implementarea   procedurilor documentate ale sistemului calităţii; 
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 Reuniunea de încheiere cu conducerea întreprinderii are loc înainte de elaborarea 

raportului de audit. La această reuniune participă şi responsabilii domeniilor auditate. 

Auditorul şef prezintă constatările echipei de audit şi concluziile acesteia privind eficacitatea 

sistemului calităţii în realizarea obiectivelor. Auditorii pot face recomandări, dacă acest lucru 

este cerut de întreprinderea auditată, privind îmbunătăţirea sistemului calităţii. 

 

 

Tabelul 3. Conţinutul raportului de audit 
Nr. 

Crt. 

Elementele raportului de audit 

1 Obiectivele şi domeniul auditului 

2 Detalii privind: planul de audit, identitatea membrilor echipei de audit, a reprezentanţilor auditatului, 

data efectuării auditului, identificarea întreprinderii auditate 

3 Identificarea documentelor de referinţă ale auditului 

4 Neconformitătile constatate 

5 Aprecierile echipei de audit privind conformitatea sistemului calităţii cu referenţialul stabilit 

6 Aprecierile echipei de audit privind eficacitatea sistemului calităţii în realizarea obiectivelor 

7 Lista de difuzare a raportului de audit 

 

d) Elaborarea şi gestionarea documentelor auditului. Principalul document cu care 

se finalizează auditul sistemului calităţii este raportul de audit. 

 Elaborarea   raportului   de   audit   se   realizează   sub   coordonarea auditorului 

şef. Acest raport poate conţine elementele prezentate în tabelul 3. 

 Difuzarea raportului de audit. Raportul de audit este predat clientului, de către 

auditorul şef. Clientul este cel care pune la dispoziţia conducerii întreprinderii auditate un 

exemplar al acestui raport. Difuzarea raportului către terţi este posibilă numai cu acordul celui 

auditat. 

 Păstrarea documentelor auditului se realizează potrivit celor stabilite de comun 

acord, de către client, organismul auditor şi cel auditat.  

e) Încheierea auditului. Auditul se consideră încheiat atunci când raportul de audit a 

fost predat clientului. 

f) Urmărirea acţiunilor corective. Responsabilitatea stabilirii acţiunilor corective 

pentru eliminarea neconformităţilor identificate cu prilejul auditului, sau a cauzelor acestora, 

revine întreprinderii auditate. Responsabilitatea auditorului se limitează la identificarea 

neconformităţilor. 

Clientul, împreună cu cel auditat, poate stabili, după consultarea organismului auditor, 

data finalizării acţiunilor corective şi a auditurilor de urmărire. După verificarea 

implementării acţiunilor corective, organismul auditor poate elabora un „raport de urmărire‖, 

pe care-1 va difuza în acelaşi mod ca şi raportul de audit iniţial. 
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MIXUL PROMOŢIONAL ÎN CADRUL SANATORIULUI 

‖NUFĂRUL ALB‖ 

 

Olesea MIHAILUC,  

Catedra de Economie şi Management 

în Afaceri şi Servicii 

 

Aujourd'hui, la politique de promotion est une activité d’une importance vitale pour les 

entreprises. La publicité est une forme de communication, dont le but est de fixer l'attention 

d’une cible visée (consommateur, utilisateur etc.) pour l'inciter à adopter un comportement 

souhaité: achat d'un produit ou service. Cet objectif sera atteint en fonction des stratégies 

adoptées par le Département de Marketing. Le  sanatorium „Nufărul Alb” du Cahul  a 

adopté une politique fondée sur la promotion active: supports publicitaires, brochures, 

médias, networking, page web personnelle, presse, radio,etc. Cela contribue à attirer de 

nouveaux clients et de les  faires  fidèles. 

 

În condiţiile economiei de piaţă nici o întreprindere nu poate activa eficient fără un 

departament de marketing sau un director de vînzări aşa cum utilitatea marketingului are o 

tendinţă de creştere. Fiecare client îşi are cerinţele sale, pe care nu întotdeauna le poţi 

satisface calitativ şi în momentul cînd el îşi doreşte acest lucru, din acest motiv este necesar 

‖să te încalţi în pantofii‖ fiecărui consumator în parte. Deaceea, în noile condiţii se menţine pe 

piaţă acea întreprindere care în mod precis şi la momentul potrivit vine cu o ofertă 

diversificată care este pe măsură să satisfacă diferite preferinţe şi gusturi ale consumatorilor.  

În perioada actuală, în care, atît complexitatea ofertei şi a ofertanţilor, cît şi a volumului 

şi structurii nevoilor cresc într-un ritm alert, pentru producător este foarte important să 

comunice posibililor clienţi datele necesare, pentru a cunoaşte avantajele ce le oferă produsele 

lui, iar pe de altă parte să recepţioneze reacţiile acestora, care sunt surse de informaţii pentru 

activitatea lui viitoare. Aceste  necesităţi impun întreprinderea de a pune accentul ‖grav‖ pe 

politica de promovare, parte componentă a mixului de marketing. 

Comunicarea permanentă între ofertanţi şi consumatori, care de regulă sunt despărţiţi 

spaţial şi temporar, este o necesitate, deoarece o informare corectă şi promptă stimulează 

cererea, o orientează către anumite produse şi  influenţează consumul raţional, provoacă 

modificări în mentalităţile şi atitudinile posibililor cumpărători, ceea ce se va reflecta în 

creşterea volumului de bunuri vîndute şi pe această bază a profitului, ca unic scop al 

producătorului [1, p. 124]. 

Pentru sanatoriul ‖Nufărul Alb‖ din oraşul Cahul, politica de promovare a devenit în 

ultimii ani una din sarcinile de bază ale Departamentului de Marketing. 

Una din concepţiile marketingului folosită de către sanatoriul ‖Nufărul Alb‖ constă în 

comunicarea cu clienţii şi descoperirea nevoilor, astfel încît să-şi orienteze activitatea 

sanatorial-balneologică pentru satisfacerea acestor nevoi. 

Departamentul de Marketing este o structură desinestătătoare în cadrul întreprinderii 

care se supune medicului-şef care este şi directorul general al sanatoriului – Vasile Scutelnic.  

Înfiinţat în perioada anilor 2002 la etapa modernizării, dezvoltării politicilor şi 

strategiilor în domeniul calităţii. Acest departament are menirea de a îndeplini următoarele 

sarcini şi funcţii: 

1) Sarcini 

 Coordonarea  lucrului în cadrul întreprinderii în scopul satisfacerii necesităţilor  

pacienţilor şi obţinerea de venit; 

 Elaborarea de strategii şi tactici de marketing pe piaţa consumatorilor; 

2) Funcţii 

 De a încheia contracte, de a efectua grafice trimestriale a serviciilor prestate; 
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 Elaborarea unei politici proprii a întreprinderii; 

 Organizarea serviciului privind publicitatea sanatoriului, cercetarea pieţii de desfacere; 

 Control la efectuarea comenzilor spre export, lărgirea relaţiilor comerciale. 

 Promovarea activă a sanatoriului. 

Materializarea sarcinilor şi funcţiilor prezentate mai sus au dus la formarea unei politici 

de promovarea activă a căror rezultate nu au întîrziat să apară. În continuare vom face o 

analiză a elementelor componente din cadrul mixului promoţional, al obiectivelor, al 

activităţilor, strategiilor, tacticilor de marketing care contribuie la eficientizarea activităţii de 

marketing a sanatoriului ‖Nufărul Alb‖. 

Obiectivele întreprinderii pentru promovarea serviciilor: 

 Informarea şi consultarea clienţilor actuali şi a celor potenţiali; 

 Stimularea cererii; 

 Atenuarea fluctuaţiilor cererii; 

 Reamintirea avantajelor produselor pentru a rămâne consumatori fideli; 

 Formarea imaginei pe piaţa internă şi externă; 

 Conştientizarea publicului cu privire la noile produse şi servicii create; 

 Transmiterea către mass-media  a informaţiei corecte, relevante şi de actualitate; 

 Creşterea interesului jurnaliştilor pentru articole de analiză/anchetă privind profilaxia 

şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei; 

 Monitorizarea mass-media, din punct de vedere cantitativ şi al calităţii informaţiilor 

incluse în articolele/reportajele de presă; 

Pentru promovarea serviciilor sanatoriului ‖Nufărul Alb‖, întreprinderea apelează la 

următoarele mijloace şi canale de promovare Internet; 

 Presa; 

 Direct – marketing; 

 Radiou; 

 Broşuri, buclete, calendare; 

 Sales Promotion; 

 Publicitatea exterioară;  

 Networking (lucru în reţea cu parteneri locali/regionali, în special reţeaua Asociaţiei 

Naţionale a Producătorilor din Republica Moldova (ANP RM), creată şi dezvoltată de 

Guvernul Republicii Moldova).  

 Editarea şi publicarea de materiale metodice (Culegerea de recomandări metodice 

„Tratamentul complex şi reabilitarea medicală a bolnavilor  în condiţiile sanatoriului „Nufărul 

Alb‖, 2004,  autori V. A. Scutelnic, A. A. Sineruc, A. G. Buzu, V. G. Buzu; cartea „Sanatoriul 

„Nufărul Alb‖‖ către Jubileul a 25 ani ai Sanatoriului, Cahul 2009 autori V. A. Scutelnic, A. 

G. Buzu, V. G. Buzu) 

 Sesiuni de formare; 

 Campanii de informare. 

 Strategia comunicaţiilor integrate de marketing 
Obiectivul strategic este: Îmbunătăţirea  informării publice asupra subiectelor cheie în 

activitatea sanatoriului „Nufărul Alb‖, prin: stimularea interesului (dezbaterii) publice privind 

problemele sănătăţii, participarea la programele şi proiectele guvernamentale de nivel naţional şi 

local în domeniul comunicării/ informării de marketing, precum şi prin desfăşurarea de proiecte 

proprii de către sanatoriul „Nufărul Alb‖; informare locală/regională, adaptarea informaţiei şi a 

instrumentelor de transmitere a acesteia la nevoile grupurilor ţintă; creşterea transparenţei 

instituţionale prin fluidizarea circuitului informaţiei în interiorul sanatoriului şi din interior spre 

exteriorul acesteia şi creşterea gradului de transparenţă al sanatoriului „Nufărul Alb‖. 

Planul de activităţi şi mijloacele de comunicare sunt concepute în funcţie de categoriile de 

public ţintă.  
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Categorii de public intern: 

Personalul de conducere a sanatoriului „Nufărul Alb‖; personalul (inclusiv şefii de 

filiale, organizaţia sindicală).  

Reţeaua  Asociaţiei Naţionale a Producătorilor din Republica Moldova (ANR RM) a 

cărei membru este sanatoriul din 28 mai 2003; Consiliul sanatoriului „Nufărul Alb‖. 

Categoriile de public extern: 

Direct (comunicaţii de marketing): mass-media; beneficiarii serviciilor prestate de către 

sanatoriul „Nufărul Alb‖; organizaţii similare (sanatoriul „Codru‖ r-ul Călăraşi, „Bucuria-

Sind‖ Vadul lui Vodă, sanatoriul „Struguraş‖, r-ul Camenca  Republica  Moldova, sanatoriile 

amplasate în Ukraina, regiunea Odesa, Sergheevca, dar care aparţin Republicii Moldova: 

pentru copii - „Speranţa‖, pentru maturi - „S.Lazo‖, „Zolotaia Niva‖, „Patria‖, „Orizont‖); 

Indirect (comunicaţii instituţionale): beneficiari potenţiali (populaţia Republicii 

Moldova şi alte ţări); investitori potenţiali; comunitatea financiară (mediu de afaceri); 

comunitatea specială a organizaţiei (partenerii sociali-ex, Consiliul Ştiinţific în domeniul 

mamei şi copilului al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Comisia Metodică a 

Facultăţii Pregătire Postuniversitară a USMF „N.Testemiţanu‖), Consiliul ştiinţific al 

Institului de Cardiologie din Republica Moldova , Prezidiul Consiliului de Experţi al 

Ministerului  Sănătăţii al Republicii Moldova, Asociaţia Republicană  Practico-Ştiiinţifică 

„Fizioterapie‖, Catedra de neurologie FPM USMF „N.Testemiţanu‖); structuri 

guvernamentale (inclusiv Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova); instituţii publice de 

nivel local şi naţional, alte instituţii (ex. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 

şi filiala ei din Cahul, biblioteci etc.), tineri, publicul larg ş.a. 

Mijloacele  de comunicare a sanatoriului sunt : 

a. Pentru categoriile de public intern: 

 Personale (între persoane/între persoană şi grup): sesiuni de instruire/training, 

întîlniri de lucru, seminarii, dezbateri; 

 Audiovizuale (media specializată: filme, diapozitive, videocasete,); 

 Publicaţii (buletine informative); 

 Prin poştă: invitaţii, trimiterea de materiale cu caracter  informativ; 

 Materiale afişate: afişe, materiale din buletinul informativ; decoraţii şi diplome; 

 E-mail;   

 Fax; 

 CD-Rom; 

 Baner-ul sanatoriului „Nufărul Alb‖ 

 Web site-ul:  www.nufarul.md.  

  b. Pentru categoriile de public extern: 

 Personale (între persoane/între persoană şi grup); 

 Audiovizuale: mass-media specializată care vizează publicul extern, pagini 

web cu imagini artistice şi sunet, filme de prezentare, diapozitive, videocasete, CD-Rom- 

distribuite în afara organizaţei); 

 Publicaţii (cu caracter general şi specializate, incluzînd materiale informative 

de interes public; informările publice, precum şi reclamele instituţionale şi comerciale); 

 Trimise prin poştă (materiale individualizate, de promovare a organizaţiei sau a 

unor programe/ proiecte în care aceasta este implicată); 

 Materiale  afişate (expuse în exterior); 

 Apariţii în publicaţii specializate (gen Pagini Aurii); 

 CD-Rom; 

 Faxuri difuzate simultan unui număr mare de destinatari; 

 Liste de adrese e-mail; 

 Web site-ul: www.nufarul.md.  

 

http://www.nufarul.md/
http://www.nufarul.md/
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Mass-media şi programul de promovare în cadrul întreprinderii. 

Pentru punerea în aplicare  şi consolidarea brăndului pe piaţa Republicii Moldova, 

Sanatoriul „Nufărul Alb‖ a dezvoltat strategia de mass-media punînd în aplicare un set de 

activităţi desfăşurate, folosind o varietate de suport mass-media. 

Pentru a fi în măsură să furnizeze servicii către consumatori şi pentru a da o ocazie de a 

evalua demnitatea de serviciu, Sanatoriul „Nufărul Alb‖ a aprobat bugetul mass-media, care 

este realizat în cursul anului. 

Bugetul mass-media  aprobat încearcă să formeze o opinie definită de a informa clienţii 

despre campanii, servicii, dezvoltarea de identitate corporativă. 

Sanatoriul „Nufărul Alb‖ dispune de propriul sait: www.nufarul.md, pentru evaluarea 

eficacităţii bugetului mass-media ducîndu-se evidenţa vizitatorilor, care şi-au exprimat 

interesul, numărul odăilor rezervate, precum şi sondajul saitului este realizat „Cum aţi auzit 

despre staţiunea noastră?‖. 

Obiectivul principal al saitului  este: promovarea de brend şi a vînzărilor, creşterea 

vizibilităţii, creînd o imagine pozitivă a Sanatoriului „Nufărul Alb‖ de la clienţii potenţiali, agenţii 

de turism, firme, etc. Saitul este asigurat cu informaţii complete privind preţurile pentru toate 

tipurile de servicii, fotografii ale sanatoriului, istoria sanatoriului, rezervarea odăilor,etc.  

Ofertele despre serviciile sanatoriului sunt plasate în următoarele publicaţii: 

1.‖Dobrîi deni‖ – Transnistria; 

2.‖Nord Info‖ – Edineţ; 

3.‖SP‖ – Bălţi;  

4.‖Glia‖- Drochia; 

5. ‖Zile şi Nopţi‖- Cahul, Galaţi, Brăila; 

6.‖Cahul Expres‖- Cahul. 

Sponsorizarea 
Sponsorizarea este şi ea o formă de susţinere financiară sau materială a unor manifestări 

publice de către firme puternice, în vederea promovării mărcii sub care sunt oferite produsele 

(serviciile) pe piaţă. 

 Astfel şi sanatoriul este sponsorul echipei de baschet din oraşul Cahul ‖Gamma‖, 

deasemenea participă foarte des cu susţinere financiară la diferite evenimente de importanţă 

locală, regională sau chiar şi la nivel de republică (de exemplu inundaţiile din vara anului 

2008 la care a contribuit cu o sumă de ≈ 18000 mii lei). 

Strategia de marcă a sanatoriului  

Unul din elementele importante al oricărei politici de  produs este marca. Marca este 

definită de Philip Kotler ca fiind ,,un nume, un termen, un simbol, un design, sau o 

combinaţie între acestea în scopul identificării bunurilor şi serviciilor unui vînzător sau grup 

de vînzători şi a diferenţierii lor de bunurile şi serviciile competitorilor‘‘ [2, p.189]. 

Unii specialişti consideră că marca constituie în acelaşi timp şi element al politicii de 

promovare. În acest sens, sanatoriul ‖Nufărul Alb‖ a elaborat propria marcă.  

În legătură cu marca, sanatoriul „Nufărul Alb" în anul 1998 a luat următoarele decizii: 

 a stabilit simbolul organizaţiei în scopul formării unei imagini de ansamblu a 

întreprinderii, oferindu-i identitate; 

 a ales strategia de marcă, ca marcă a prestatorului  de servicii balneologice; 

 a selectat numele de marcă: sanatoriul „Nufărul Alb"; 

 a protejat marca, înregistrînd-o în modul corespunzător la AGEPI (Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova).  

 

Scopul creării mărcii comerciale şi strategia ei sunt prezentate în continuare: 

 Satisfacerea cerinţelor clienţilor prin asigurarea unui complex de servicii 

balneologice  de calitate superioară; 

http://www.nufarul.md/
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 Avînd în vedere concurenţa, tendinţa de a cuceri 10% din piaţa internă şi 5% din 

piaţa ţărilor străine; 

 Accentuarea în cadrul campaniilor publicitare a avantajului competitiv ale 

serviciilor balneologice prestate de către Sanatoriul „Nufărul Alb‖; 

 Din punct de vedere a loialităţii, se urmăreşte majorarea numărului de clienţi care se 

vor reîntoarce pentru a beneficia de serviciile sanatoriului, astfel la moment instituţia dispunînd de 

clienţi care consumă cu fidelitate serviciile sanatoriului timp de 8, 10, 15 şi chiar 20 de ani.  

Principiile strategiei mărcii comerciale a sanatoriului "Nufărul Alb" se referă la 

capacitatea latentă a acesteia de a influenţa comportamentul consumatorului, evocându-i un 

ansamblu specific de gînduri, trăiri, senzaţii şi asociaţii. 

Scopul creării mărcii comerciale a sanatoriului "Nufărul Alb" a fost utilizarea capacităţii ei 

de a influenţa continuu şi regulat comportamentul celor care intră în contact cu ea, aducînd la 

rutină decizia lor de cumpărare şi stabilind astfel cererea pentru produsele întreprinderii  deja 

existente sau producînd extinderea instinctului de cumpărare pentru a crea cererea de noi produse. 

Misiunea mărcii sanatoriului - este promisiunea ofertelor de servicii orientate spre 

beneficiul clienţilor, standardizate la o calitate constantă şi competitivă. 

Strategia de marcă a sanatoriului este construită în ideea de a aduce avantaje atît 

consumatorului cît şi întreprinderii prin faptul că: 

 ajută la identificarea produselor şi serviciilor sanatoriului şi înlesneşte luarea 

deciziei de cumpărare din partea potenţialilor clienţi; 

 asigură calitatea serviciilor cumpărate, fiind o modalitate pentru întreprindere, în 

poziţie de producător de a-şi asuma responsabilitatea pentru serviciile/produsele oferite;  

 oferă siguranţa şi reduce riscurile achiziţiei pentru consumatori care au mai multă 

încredere într-o marcă familiară şi pentru care există o atitudine favorabilă;  

 uşurează acceptarea de către cumpărător a unor inconveniente inevitabile ale 

serviciilor /produselor; 

 creşte prestigiul serviciilor şi reduce rezistenţa la preţ a consumatorilor;  

 ajută la segmentarea pieţei şi la construirea unei imagini distincte pentru 

serviciilor/produselor sanatoriului; 

 asigură   loialitatea   consumatorilor pentru   toată  gama   de produse/servicii  

oferite   de întreprindere; 

 creşte gradul de acceptare a noilor produse care se bucură astfel de prestigiul 

produselor mature oferite sub aceeaşi marcă [3, p. 153]. 

Strategia de creativitate şi etapele creării mărcii comerciale. 

 Ideile creării mărcii comerciale au fost sugerate atît de colectivul sanatoriului, cît şi de 

pacienţii în cadrul unui concurs organizat de către managementul întreprinderii în mai multe 

etape. 

Marca comercială a sanatoriului „Nufărul Alb"  este semnul distinctiv folosit pentru a 

individualiza şi identifica serviciile sale de cele identice sau similare ale altor întreprinderi de 

profil. 

Ea este un simbol ambivalent reprezentînd aspecte legate de origine şi semnificaţia 

elementelor pe care le conţine. Fiecare element aparte are semnificaţie profundă, însă luate 

împreună crează o imagine generală, care se comportă ca un 

filtru prin care consumatorii interpretează simbolul dat. 

Aşadar, marca comercială  a sanatoriului reprezintă 

nufărul (care este simbolul central, fiind în acelaşi timp şi 

denumirea întreprinderii „Nufărul Alb") înflorit pe apele 

curate din lunca Prutului, în jurul tulpinii fiind încolotăcit un 

şarpe. Toată această imagine e completată de un soare şi de 

un mănunchi de frunze. 

Elementul principal al mărcii este nufărul alb, plantă 
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care simbolizează puritatea, forţa regenerării, plinătatea vieţii. 

Apa reprezintă infinitatea posibilităţilor, fiind simbolul fertilităţii. Datorită funcţiilor 

sale germinative şi purificatoare, ea este „izvorul vieţii", astfel sugerînd renaşterea. Apa 

minerală de la Cahul, prin proprietăţile sale curative unicale reprezintă izvorul vieţii. 

Culoarea albastră e şi culoarea cerului, a perfecţiunii, absolutului, e culoarea păstrării 

fericirii, visurilor. Valoarea ei absolută e cea mai pură, e un drum al infinitului în care 

imaginarul se transformă în real. 

Şarpele este simbolul adoptat de profesia medicală, însă semnificaţia simbolului îşi are 

originile în mitologie. Astfel, zeul vindecător Asclepios purta un toiag cu un şarpe în jurul lui, 

cu ajutorul căruia vindeca bolnavii. Graţie proprietăţilor de autoregenerare şarpele era 

considerat că are puterea de a vindeca. 

Soarele care răsare reprezintă speranţa. Deci, el este focul uranian dătător de viaţă, 

purificator.  

Culoarea galbenă a soarelui este simbolul regalităţii, reprezentînd sanatoriul ca una 

dintre cele mai competitive întreprinderi de profil din Republica Moldova. 

Frunzele verzi simbolizează viaţa, tinereţea, longevitatea. Luate în ansamblu reprezintă 

oameni cu aceleaşi scopuri, gînduri, orientaţi în soluţionarea problemei comune - menţinerea 

şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei. 

Culoarea roşie a inscripţiei „Nufărul Alb" este simbol fundamental al principiului vital, 

e culoarea focului, a sîngelui, a tinereţei şi sănătăţii. 

Toate aceste elemente sunt cuprinse într-un cerc, acesta avînd puterea magică de 

apărare, sugerează eternitatea, fiind indice al perfecţiunii. Complet desăvîrşit cercul este 

semnul absolutului. 

  Experienţa de participare a mărcii la alte concursuri: 
 Mun.Chişinău, anul 2007 concursul ,,Marca comercială a anului- 2006‖, la 

categoria „Alte produse şi servicii‖, nominaţia „Fidelitate‖ deţinător al  „Medaliei de Onoare 

al concursului ,,Marca comercială a anului- 2006‖‖; 

 Mun.Chişinău, anul 2007, concursul ,,Cel mai bun contribuabil al anului 2006” 

pentru realizarea indicilor economici şi onorarea obligaţiilor fiscale în termen faţă de stat, este 

deţinătorea Diplomei „Cel mai bun contribuabil al anului 2006‖; 

 Mun.Chişinău, anul 2007 Sanatoriul ―Nufărul Alb‖, ca membru al Camerei de 

Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, a fost decernat cu Certificat Onorific, pentru 

colaborare în anul 2006; 

 Mun.Chişinău, anul 2008, concursul Premiul de Stat în domeniul calităţii, premiul 

―Diplomă de laureat gradul I anul 2007‖; 
 Mun.Chişinău, anul 2008, concursul Premiul de Stat în domeniul calităţii, premiul 

―Diplomă de laureat gradul I anul 2007‖; 
 Mun.Chişinău, anul 2008, concursul ,,Marca comercială a anului- 2007”, 

decernarea   „Medaliei de Aur‖; nominaţia „Patrimoniul Republicii‖. 

Marca sanatoriului se bucură întotdeauna de loialitatea consumatorilor, determină 

preţuri mai mari şi rezistă mai bine competiţiei. 

O parte componentă a mărcii este şi sloganul. Sloganul Sanatoriului ―Nufărul Alb‖ este: 

―Serviciile sînt succesul nostru!‖ 

 

Bugetul politicii de promovare 

Pentru realizarea unei politici de promovare ‖plină‖, evident este necesar de a aloca un 

anumit buget. În tabelul nr. 1 sunt prezentate resursele financiare pe care le cheltuie sanatoriul 

‖Nufărul Alb‖ pentru a promova serviciile sale: 
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Indicatori 

 

Anii 

2007 2008 2009 

Cheltuieli 

privind 

reclama 

 

 

6750 

 

17736 

 

66832 

Venit din 

vînzări mii 

lei 

 

21416180 

 

24493986 

 

32219900 

Tabelul 1. Cheltuielile anuale privind reclama 

 

Din datele expuse în tabel putem observa că odată cu creşterea cheltuililor pentru 

reclamă cresc şi veniturile din vînzări. Rezultă că sanatoriul duce o bună politică de 

promovare a serviciilor sale. 

În concluzie putem spune că în direcţia promovării, sanatoriul ‖Nufărul Alb‖ a adoptat 

o politică viabilă care odată ce a fost implimentată a adus la rezultatele dorite care pot fi 

măsurate prin creşterea numărului de clienţi ceea ce a dus nemijlocit la creşterea volumului de 

vînzări deci şi a profitului. Dar latura cea mai importantă este că prin politica adoptată 

sanatoriul a reuşit să se facă cunoscut atît pe piaţa internă cît şi cea externă, cucerind noi 

clienţi şi fidelizîndu-i pe cei vechi. 

 

Referinţe bibliografice: 
1. Sica Stanciu, Bazele generale ale managementului, Universitatea din Bucureşti, 2002, p. 176 

2. Kotler Ph.,Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, 8
th
 

Edition, Prentice – Hall, Englewood Cliffs NJ, 1994, p.276 

3. M.Bruhn, Marketing, Editura Economica, Bucuresti, 1999, p. 215 

4. Scutelnic V., Sineruc A., Buzu A., Buzu V., Tratamentul complex şi reabilitarea medicală 

a bolnavilor în condiţiile sanatoriului „Nufărul alb‖, Cahul, 2004  

5. www.nufarul.md   

6. Cahul, verticala noilor aspiraţii, Ediţie realizată de Contact- Cahul, Cahul, 2006 

7. Rapoarte finaciare pe anii 2007, 2008, 2009 

8. Interviuri realizate cu colaboratorii Sanatoriului 

 

Recenzent: dr. Todos I. 

Prezentat la 28. 10. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

166 

STRUCTURILE TURISTICE DE CAZARE. PROBLEME, TENDINŢE ŞI 

POSIBILITĂŢI DE EXPLOATAŢIE 

 

Natalia CRESTENCO, 

Catedra de Economie şi Management 

 în Afaceri şi Servicii 

 

This article refers to the importance of housing units in the development of areas from 

touristic poin of view and the possibilities of launching some form of accommodation. 

Accommodation is a necessary component of tourism development and the quality and 

diversity of accommodation provided influences the type of visitors to a city. Given the fact 

that  tourism industry have two types of services, namely services relating to travel (travel by 

itself) and services rendered at the place of residence, would be trivial to exclude 

accommodation services in tourism industry. 

If we talk about regionalization, then we can characterize the work of tourist 

accommodation in Cahul department like part of Republic of Moldova since 2001-2004, with 

increasing economic indicators in the district, which allows the launch period on the tourist 

accommodation units which currently working in. 

 

În ansamblul activităţii turistice, cazarea, în mod frecvent, nu are un loc sau o raţiune de 

sinestătătoare. Rareori un turist selectează un hotel sau alt tip de unitate de cazare doar pentru 

a-şi schimba domiciliul. De cele mai multe ori alegerea este motivată de faptul că structura de 

cazare oferă un serviciu menit să sprijine motivul principal al deplasării unei persoane spre o 

anumită destinaţie. Există însă, unităţi de cazare amplasate în special în staţiunile turistice, 

care nu se înscriu în aceste coordonate generale şi care se constituie drept motivaţie principală 

a călătoriei, motivaţie asociată cu o experienţă anterioară care se doreşte reînnoită, dar în mod 

frecvent, solicitarea unui serviciu de cazare depinde de consumul unui produs turistic mai 

larg. Cazarea reprezintă o componentă necesară a dezvoltării turismului, iar calitatea şi 

diversitatea serviciilor de cazare oferite influenţează tipul de vizitatori ai unei localităţi.  

Reieşind din faptul că industriei turistice îi sînt caracteristice două categorii de servicii, 

şi anume servicii legate de efectuarea călătoriei (a voiajului propriu-zis) şi servicii prestate la 

locul de sejur, ar fi banal să excludem serviciile de cazare din componenţa lor. Analizînd 

industria cazării ca o ramură prioritară a turismului, putem afirma: cu toate că industria 

turistică a Republicii Moldova nu se compară cu industriile turistice a statelor europene, unde 

numărul de turişti atinge un nivel înalt, totuşi putem clasa această ramură a economiei ca una 

strategică în dezvoltarea economiei naţionale. 

Cu toate că Republica Moldova dispune de un potenţial turistic valoros reprezentat prin 

peisaje naturale pitoreşti, monumente de o mare valoare arheologică, paleontologică, 

geologică, istorică, totuşi lipsa unei infrastructuri corespunzătoare (drumuri de tip european, 

spaţii de cazare, hoteluri cu servicii impecabile la nivel mondial etc), situaţia economică 

precară în care se află ţara şi un şir de alte cauze nu permit valorificarea eficientă a acestui 

potenţial şi împiedică dezvoltarea acestei industrii. 

Baza dezvoltării industriei de cazare a Republicii Moldova se consideră a fi dezvoltarea 

pieţei turistice şi poate fi considerată perioada de înfiinţare a filialei INTURIST Chişinău, 

crearea concernului MoldSindTur şi a biroului de turism pentru tineret Sputnic, evenimente ce 

au avut loc în perioada anilor 1959-1962. Odată cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale  a 

ramurii, au fost înfiinţate şi primele structuri de cazare, destinate turismului internaţional ca 

INTURIST în 1978 şi Cosmos în 1983. Însă odată cu obţinerea independenţei industria 

turistică de cazare cunoaşte o diversificare a formelor de manifestare, pornind cu cele mai 

actuale forme ca hotelul şi continuînd cu moteluri, pensiuni, tabere de vacanţe, pensiuni 

agroturistice, cabane, vile şi finisînd cu apartamente de închiriat la persoane fizice. 
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Totuşi în perspectiva dezvoltării activităţii de cazare a R. Moldova este exclus faptul de 

a renunţa la dezvoltarea industriei cazării, ca ramură prioritară şi de bază a industriei 

ospitalităţii poporului moldovean. 

Şi dacă, există multe bariere în dezvoltarea industriei cazării totuşi, pornind de la 

legislaţia Republicii Moldova, care potrivit Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

activităţii turistice în Republica Moldova defineşte structura de primire turistică: ca o 

construcţie sau amenajare destinată cazării turiştilor şi/sau servirii mesei pentru turişti, nu 

face o delimitare strictă între categoriile de structuri de cazare şi nici nu defineşte activitatea 

de cazare.[1] Însă în conformitate cu Normele metodologice şi criteriile de clasificare a 

structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei, elaborate de Agenţia 

Turismului şi aprobate de Guvern  structură de  primire turistică cu funcţiuni de cazare este 

o construcţie sau amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, cazării turiştilor străini  şi  

interni, inclusiv colaboratorilor instituţiilor  cărora  le aparţin structurile respective. [2]   

Deci, nu avem o industrie hotelieră dezvoltată, dar nu ne împiedică nimeni s-o dezvoltăm, iar 

în această privinţă avem susţinerea din partea statului, în special în domeniul legislaţiei, şi 

totodată nu ne poate opri nimeni în utilizarea experienţei internaţionale.  

Tendinţele actuale de dezvoltare a domeniului hotelier denotă faptul ca există neajunsuri, 

care necesită a fi lichidate. Astfel, fiind un domeniu major care urmează a fi dezvoltat, sectorul de 

cazare cunoaşte o instabilitate a potenţialului de cazare al Republicii Moldova care se reflectă atît 

printr-o creştere a numărului unităţilor de cazare caracteristică anilor 2005-2009 şi o creştere 

minoră în perioada anilor 2008-2009, dar şi o reducere a capacităţii totale de cazare, respectiv şi a 

indicelui de utilizare a capacităţii de cazare în anul 2009. 

 

Tebel 1. Hotelurile şi structurile de primire turistică similare (la sfîrşitul anului) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Hoteluri şi structuri similare 71 76 78 79 93 

din care: 

4 -5 stele 

3 stele 

2 stele 

1 stea 

Total camere 

 

6 

5 

7 

2 

2475 

 

10 

11 

7 

3 

2475 

 

11 

11 

6 

4 

2297 

 

10 

12 

8 

3 

2350 

 

13 

20 

9 

4 

2517 

Capacitatea de cazare unică, 

locuri 

 

4581 

 

4519 

 

4271 

 

4415 4727 

Numărul de înnoptări în 

decursul anului, mii 

 

434,8 

 

483,7 

 

428,0 

 

416,9 330,2 

Indicii de utilizare a 

capacităţii de cazare, % 

 

26,6 

 

30,9 

 

28,3 

 

28,6 20,8 

Numărul de salariaţi, mii 1,8 1,9 1,6 1,7 1,6 

       Sursa: Departamentul Analize Statistice şi Sociologice al Republicii Moldova [3]    

 

Astfel, structurile de cazare turistică colective în anul 2006 au fost frecventate de 

311,966 mii turişti sau cu 3,4% mai mult faţă de anul 2005,  314,6 mii de turişti în 2007, 

înregistrînd o creştere de 0,9% faţă de anul 2006, în anul 2008 numărul de turişti înregistrează 

o creştere de 23,1% faţă de anul 2007, avînd o tendinţă de scădere pe parcursul anului 2009 cu 

18,77%, datorită politicii interne a ţării şi a crizei mondiale (tabelul 2). 
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Tabel 2. Frecventarea structurilor de cazare turistică colective 

 

 

 

 

Perioada  

Numărul de turişti 

cazaţi în structurile 

de cazare turistică 

colective 

Numărul de înnoptări 

a turiştilor cazaţi în 

structurile de cazare 

turistică colective 

Indicele de 

utilizare netă a 

capacităţii de 

cazare turistică în 

funcţiune Total din care, 

cetăţeni 

străini 

Total din care, 

ale 

cetăţenilor 

străini 

2005 301

656 

672

35 

161

8558 

1865

90 

43,0 

2006 311

966 

627

71 

175

2963 

2139

82 

44,5 

2007 314

619 

703

02 

174

5178 

2010

06 

44,3 

2008 280

550 

732

88 

172

6885 

2016

24 

46,7 

2009 227

888 

595

63 

140

0063 

1477

62 

36,8 

În % faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent 

2005 105,

2 

97,7 110,

3 

108,

3 

X 

2006 103,

4 

93,4 108,

3 

114,

7 

X 

2007 100,

9 

112,

0 

99,5

6 

93,9

4 

X 

2008 123,

1 

104,

16 

98,9

5 

100,

31 

X 

2009 81,2

3 

81,2

7 

81,0

7 

73,2

9 

X 

Sursa: Biroul Naţional De Statistică Al Republicii Moldova şi calculele autorului [3]    

 

 Astfel, s-a observat o tendinţă de descreştere pozitivă a numărului de înnoptări a 

turiştilor cazaţi în structurile de cazare turistică colective, în special a turiştilor străini în 

cadrul structurilor de întremare, sate şi tabere de vacanţă,  cauza fiind calitatea proastă la 

serviciile prestate, mobilier învechit, imaginea clădirilor, preţul practicat etc.  

În perspectiva prestării unor servicii de cazare cu un grad de confort înalt, dar la preţuri 

accesibile, unităţile din R. Moldova ar trebui ca pe lîngă compartimentele principale să 

dispună şi de compartimente suplimentare, care vor permite atragerea turiştilor străini, ceea ce 

va duce la o creştere a indicelui de utilizare a capacităţii de cazare. Reieşind din cele expuse 

mai sus structurile de cazare din ţară nu sînt dotate corespunzător cerinţelor clienţilor şi în 

mare parte nici nu oferă minimul necesar pentru confortul acestora. Deci, în prezent 

structurile de cazare turistică colective dispun de posibilităţi limitate de creare a minimului de 

confort pentru turişti, iar conform situaţiei din anul 2007, la ridicarea nivelului de confort în 

unităţile de cazare sînt incluse doar 29 restaurante, 40 baruri şi cafenele, 2 cazinouri, 56 

piscine şi saune, 84 săli şi terenuri de sport, 53 săli de conferinţe, 53 parcări auto, 52 

spălătorii, 17 frizerii.  

În urma analizei numărul de înnoptări a turiştilor cazaţi în structurile de cazare turistică 

colective (tabel 3) s-a observat tendinţa de reducere a numărului de înnoptări în structurile de 

cazare.  
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Tabel 3. Numărul de înnoptări în structurile de cazare turistică colectivă 

Sursa: Biroul Naţional De Statistică Al Republicii Moldova şi calculele autorului [3]    

 

Deci, numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de cazare turistică colective în  

2009 a fost de 1400063, din care 1252301 turişti moldoveni  (89,45 % din total înnoptări) şi 

147762 – ale turiştilor străini (10,55 %), înregistrîndu-se astfel o scădere faţă de anul 2006 cu 

218495 turişti sau cu 13,5 % şi cu 20,81% mai puţini turişti străini. 

 

Tabel 4. Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune 

 
 2005 2006 2007 200

8 

2009 

Total 43,0 44,5 44,3 46,

7 

36,8 

Hoteluri şi moteluri 

 

20,7 23,4 21,4 22,

5 

14,9 

Pensiuni turistice şi 

agroturistice 

12,3 40,9 48,0 29,

5 

19,0 

Cămine pentru 

vizitatori 

51,6 66,0 57,0 58,

9 

54,6 

Structuri de întremare 77,5 77,0 72,5 80,

3 

65,8 

Sate de vacanţă şi alte 

structuri de odihnă 

22,5 21,6 23,2 12,

7 

15,7 

Tabere de vacanţă 

pentru copii 

64,3 58,8 63,9 70,

3 

53,5 

Hoteluri de tip 

apartament 

17,6 25,1 27,2 23,

3 

18,8 

           Sursa: Departamentul Analize Statistice şi Sociologice al R. Moldova   [3]    

 

Astfel, indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare, pentru anul 2009, constituie 

36,8 %, care comparativ cu anul 2008 are o tendinţă uşoară de reducere cu 9,9 %, totodată 

reflectă utilizarea insuficientă a potenţialului disponibil, ceea ce majorează costul relativ pe 

unitate de cazare (vezi Diagrama nr. 1).   

 

 
Diagrama 1 Evoluţia indicelui de utilizare a capacităţii de cazare 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova (tabel 4) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 06/05 07/06 08/07 09/08 

      ∑ %  ∑ % ∑ % ∑ % 

Total 

din 

care, 

străini 

1618558 1752963 1745178 1726885 1400063 +134405 +8,3 -7785 -0,44 -18293 -1,05 -326822 -18,93 

 

186590 

 

213982 

 

201006 

 

201624 

 

147762 

 

+27392 

 

+14,68 

 

-12976 

 

-6,06 

 

+618 

 

+0,31 

 

-53862 

 

-26,71 
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În baza analizei efectuate mai sus, unde au fost observate tendinţe de reducere a 

numărului de turişti, care apelează la structurile de cazare se poate menţiona faptul că situaţia 

precară în care se află majoritatea structurilor de cazare determină clientul să apeleze din ce în 

ce mai mult la reţelele de închiriere a apartamentelor private, deoarece structurile de cazare 

colective urmează a fi modernizate.  

Renovarea structurilor de cazare existente, precum şi construirea unor structuri noi 

moderne de cazare, va impune evaluarea cererii reale şi potenţiale pe tipuri, categorii şi 

amplasarea teritorială a structurilor respective. 

Astăzi, conform datelor statistice oficiale utilizate de Biroul Naţional de Statistică a R. 

Moldova (tabelul 5), numărul structurilor de cazare turistică colective existente este de 249, 

din care 72 hoteluri şi structuri similare, 6 structuri de întremare şi 171 structuri de odihnă, 

cea mai diversificată fiind reţeaua de hotele. În ultimii ani, o parte din hoteluri au fost supuse 

modernizării, au fost deschise un şir de hoteluri mici, în acelaşi timp funcţionează reţeaua 

eficientă de închiriere a apartamentelor private. 

 

Tabel 5. Numărul structurilor de cazare turistică colective 

 
  2

004 

2

005 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

Total  1

84 

1

91 

2

11 

2

22 

2

29 

2

49 

Hoteluri şi moteluri 4

7 

4

6 

5

0 

5

3 

5

8 

6

6 

Hoteluri de tip apartament 6 8 5 5 4 6 

Pensiuni turistice şi agroturistice 5 7 1

2 

1

3 

1

1 

1

5 

Cămine pentru vizitatori 1

1 

1

0 

9 7 6 6 

Structuri de întremare 7 7 6 7 6 6 

Sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă 5

5 

5

7 

6

0 

6

0 

6

2 

7

1 

Tabere de vacanţă pentru copii 5

3 

5

6 

6

9 

7

7 

8

2 

7

9 

               Sursa: Departamentul Analize Statistice şi Sociologice al R. Moldova [3]    

 

Astfel, cu toate că în prezent ponderea principală în serviciile de cazare o ocupă 

structurile de cazare din municipiu Chişinău, totuşi se observă o tendinţă de dezvoltare a 

structurilor de cazare pe principiul de regionalizare a activităţilor în contextul dezvoltării 

durabile. Pe lîngă faptul că toate reţelele hoteliere sînt variate, în deosebi în mun. Chişinău, în 

ultimii ani au fost supuse modernizării şi au fost deschise un şir de hotele mici, care în prezent 

se bucură de popularitate din partea publicului străin. Dar odată ce au fost modernizate, 

potrivit opiniei lui Nicolae Platon, Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, 

cel mai mic preţ la cazarea de 4 stele este de 80 euro pentru camera simplă şi 100 euro pentru 

camera dublă. Astfel, un itinerar turistic pe teritoriul R. Moldova timp de o săptămîna ar costa 

numai pentru cazare cu mic dejun de la 500 euro în sus, preţ foarte mare, comparativ cu 

Turcia, de exemplu, unde un pachet turistic într-un hotel de 5 stele, cu „ultratotul inclus‖, 

inclusiv avion tur-retur, ar fi 600-650 euro. Ca urmare a cestor preţuri utilizate de structurile 

de cazare se observă tendinţa turiştilor străini de a apela la alte tipuri de structuri de cazare, 

care oferă preţuri accesibile, cum sînt pensiunile turistice şi camere de închiriat în locuinţe 

private. Cu toate că structurile de cazare amplasate în afara capitalei urmează a fi modernizate 

şi reprofilate pentru a putea oferi servicii care să menţină un raport suportabil între calitate şi 

preţ, totuşi ele în prezent tind să-şi cucerească un segment  de piaţă cît mai avantajos, iar în 

spaţiul rural există un excelent potenţial de dezvoltare a structurilor private de cazare. Experţii 

din turism din cadrul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism consideră de asemenea că 
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dezvoltarea zonelor turistice naţionale, care vor permite pe viitor dezvoltarea industriei de 

cazare se poate produce doar dacă statul va rezolva problema infrastructurii drumurilor. 

Deci, în baza datelor menţionate mai sus s-a demonstrat situaţia reală a industriei 

hoteliere a R. Moldova comparativ cu anii precedenţi, precum şi care este cu probabilitate 

cauza majoră a diminuării activităţii turistice în ţară. În baza analizei efectuate asupra 

sectorului de cazare a ţării se poate vorbi şi despre o regionalizare economică, care permite 

ridicarea eficacităţii forţelor de producţie pe baza optimizării specializării producţiei şi a 

folosirii mai raţionale a resurselor locale. 

Dacă vorbim de regionalizare, atunci avem posibilitatea de a caracteriza activitatea 

turistică de cazare în raionul Cahul al R. Moldova, ca o parte componentă a unui tot întreg 

începînd cu anii 2001-2004, odată cu creşterea indicatorilor economici din raion, perioadă 

care permite lansarea pe piaţa turistică unităţile de cazare prezente la moment. Lansarea 

activităţii turistice în raionul Cahul este caracterizată de unităţile hoteliere localizate în centrul 

raional, or. Cahul şi alte forme de cazare dezvoltate în mediu rural al raionului ca: zonele de 

campare şi tabere de vacanţă, care după ponderea ce o deţin la generarea fluxului de turişti în 

zonă ocupă un rol neînsemnat la circulaţia turistică a raionului Cahul.  

În oraşul Cahul pînă în prezent activează 6 unităţi cu funcţie de cazare, din care 5 sînt 

specializate în primirea şi cazarea vizitatorilor străini şi autohtoni (Hotel ―Azalia‖ ,Hotel 

―Marco Polo‖, Hotel ―Codreanu‖, Hotel ―Green House‖, Hotel „Oasis‖), iar a 6-a unitate 

îndeplineşte atît funcţia de cazare a vizitatorilor cît şi acordarea unor servicii de tratament 

balneoclimaterice pentru persoanele cu anumite probleme de sănătate (Staţiunea 

balneoclimaterică ―Nufărul Alb‖). Pentru oraşul Cahul, un rol important, în realizarea 

procesului de primire şi cazare a turiştilor le revine unităţilor hoteliere specializate în primirea 

şi cazarea turiştilor, deoarece procesul de primire şi cazare la Staţiunea balneoclimaterică 

―Nufărul Alb‖ se realizează doar în baza procurării biletelor de tratament. Cu toate că 

procedura de utilizare a serviciilor unităţii balneoclimaterice nu permite numai cazarea, totuşi 

unitatea se bucură, în principiu, de o ocupare a camerelor de aproximativ 85-95%  din 

capacitatea totală de cazare a staţiunii. Situaţia benefică a acestei unităţi de utilizare la maxim 

capacitatea de cazare vine în contradicţie cu opinia top managerilor, care au alte aşteptări şi 

care nu depun anumite eforturi de promovare  şi colaborare a unităţii cu alte structuri de 

cazare din regiune. Aceeaşi situaţie, de necolaborare, este proprie şi pentru celelalte structuri 

de cazare din raion, chiar dacă ele întîmpină anumite obstacole în atingerea gradului de 

ocupare a camerelor dorit. 

Cu toate că oraşul Cahul ocupă o poziţie economică şi socială mai modestă decît mun. 

Chişinău, totuşi structurile de cazare din regiune sînt diverse din punct de vedere al capacităţii 

de cazare, al structurii şi serviciilor oferite.  

 

Tabel 6. Caracteristicile unităţilor de cazare din oraşul Cahul 
Denu

mirea 

unităţii 

Anul 

înfiinţării 

Tip 

camere şi preţ 
Servicii suplimentare 

N

r. cam 

Hotel 

„Azalia‖ 

2002, este 

reconstrucţie 

a hotelului 

„Romaniţa‖ 

Simple -378 lei 

Semilux -408 lei 

Lux -565 lei 

 

Preţul camerei include pensiune + mic dejun. 

Camerele sînt dotate cu baie, telefon, TV. În cadrul 

hotelului se află barul „Acvarium‖, Pizzeria 

„Celentano‖, parcare auto pentru 20 autoturisme, 

saună, sală de odihnă, diverse facilităţi zilnice: masaj, 

coafor, cosmetolog.  

 

 

 

 

 37 

Hotel 

„Marco 

Polo‖ 

2004 Lux – 400lei 

Simple – 350 lei 

Camere dotate cu TV, aer condiţionat, duş. Se oferă 

servicii de internet, fax. Preţul camerelor include şi 

micul dejun. În cadrul hotelului se află restaurantul 

„Marco Polo‖ şi o terasă cu o capacitate de 70 

persoane. 

 

 

 

 4 

Hotel 

„Codreanu‖ 

2007 Simple pentru 2 

persoane -350lei,  

1 persoană - 200lei 

Camerele sunt dotate cu TV, aer condiţionat, baie/duş. 

Preţul camerei include micul dejun în restaurantul 

„Codreanu‖ cu o capacitate a sălii mici de 50 

persoane şi a sălii mari de 150 persoane   

 

 

 

10 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

172 

Hotel „Green 

House‖ 

2004 Lux -430lei 

Simple-350lei  

Preţul include micul dejun. Camerele sunt dotate cu 

TV, baie, aer condiţionat 

 

 6 

Hotel 

„Oasis‖ 

2009 Lux – 350 lei 

Semilux – 300 lei 

Camere dotate cu TV, aer condiţionat, duş/baie. Se 

oferă servicii de internet, fax. Preţul camerelor 

include şi micul dejun.  

 

6 

Sursa: Adaptată de autor după [4, p.191] 

 

Astfel, din totalitatea unităţilor de cazare analizate, un loc strategic în circulaţia turistică 

din regiune îi revine hotelului „Azalia‖. Acest lucru  a fost demonstrat de numărul de 

vizitatori care sînt cazaţi în acest hotel pe parcursul perioadelor de gestiune. Celelalte unităţi 

de cazare au o capacitate de cazare mică care influenţează foarte puţin circulaţia turistică din 

raion şi sînt destinate, în special, turiştilor ce au ca motiv afacerile. 

Astfel, începînd cu anul 2002, timp  de 8 ani hotelul „Azalia‖ înregistrează un număr în 

continuă creştere de vizitatori, indicator ce înregistrează un ritm de creştere anuală de 

aproximativ 20% faţă de anii precedenţi. Fiind o întreprindere la nivel regional, fluxul de 

turişti ce se înregistrează la hotel are o structură foarte diferenţiată, atît din punct de vedere al 

zonelor geografice cît şi al scopurilor vizitelor. Evoluţia structurii vizitatorilor pe arii de 

provenienţă şi a scopului deplasării în perioada anului 2009, la hotelul „Azalia‖ sînt 

prezentate în diagrama 2. 
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Diagrama 2. Ţara de provenienţă a turiştilor cazaţi în hotelul „Azalia‖ 
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor statistice ale unităţii hoteliere 

Deci, cum observăm în diagrama 2 ponderea turiştilor în ocuparea camerelor în cadrul 

unităţii o constituie turiştii autohtoni, urmaţi de turiştii români şi ruşi, o pondere relativ mică 

de ocupare fiind realizată de turiştii francezi şi belgieni.  

Pe lîngă ţara de provenienţă a turiştilor în cadrul hotelului poate fi realizată o analiză a 

motivul deplasării vizitatorilor în raionul Cahul al R. Moldova în perioada anului 2007, motiv 

care diferă în pe tot parcursul  anului, cauza fiind caracterul sezonier al activităţii de 

turism.(vezi diagrama 3) Totodată motivul, care în mare parte determină sosirile de turişti la 

hotel sînt cele legate de desfăşurarea unor  manifestări care remarcă raionul, şi anume: 

Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii „Bobocelul‖, Festivalul Internaţional al 

dansului popular „Nufãrul Alb‖, Festivalul Internaţional de muzică uşoară „Chipuri de 

prieteni‖. Cu toate acestea oraşul Cahul şi raionul, în special,  nu sînt cunoscute şi nu dispun 

de imaginea de destinaţie turistică, şi tot datorită acestor evenimente anual la hotel se opresc 

un număr impunător de turişti pentru a petrece vacanţa şi pentru a se odihni. 
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Diagrama 3. Scopul deplasării vizitatorilor la hotelul „Azalia‖ 

Sursa: Adaptată de autor după  [4, p.192] şi datele obţinute de la reprezentanţii hotelului 

Astfel, în prezent unitatea de cazare „Azalia‖ îşi menţine tendinţa de a domina piaţa 

hotelieră în această arie geografică. Însăşi faptul că conducerea întreprinderii a fost motivată 

să facă noi investiţii în reconstrucţia unei noi structuri de cazare, care ar soluţiona o problemă 

strategică pentru unitate, din punct de vedere al atribuirii gradului de confort, şi anume 

prezenţa restaurantului. 

Aceste schimbări calitative de reconstrucţie şi reamenajare a hotelului şi a viitoarei 

unităţi nu-i va permite, totuşi, să soluţioneze problemele cheie ale activităţii hotelului, 

probleme ce sînt specifice şi altor structuri de cazare din această arie geografică. Anume toate 

problemele se referă la modul de comercializare a serviciilor hoteliere de cazare, aspect care 

influenţează în mod direct rezultatul final al prestatorului de servicii. Pentru a creşte 

rentabilitatea comercială a serviciilor hoteliere, experienţa internaţională demonstrează că 

prestatorul de servii de cazare trebuie să atragă atenţie la 4 aspecte de bază în dezvoltarea 

afacerii hoteliere, şi anume: 

1.  prezenţa unor sisteme de rezervări mai lucrative, adică dezvoltarea turismaticii; 

2.  prezenţa unui sistem modern de percepere a plăţii pentru serviciile prestate ca: 

cărţile de plată, cecurile de călătorie, voucher-ele, cecurile bancare; 

3.  activităţi de marketing-vînzări: - ele se referă la comunicaţia de bază (firmă, aspect 

interior şi exterior), materiale publicitare (cartea de vizită, pliant, broşură), crearea şi 

difuzarea imaginii (publicitate, promovarea vînzărilor, relaţii publice, manifestări 

expoziţionale). Un rol aparte în soluţionarea acestei probleme îl are crearea unui fişier al 

clienţilor, care ar permite întreprinderii hoteliere practicarea unei strategii diferenţiate a 

preţurilor şi a serviciilor. 

4.  eticheta şi comportamentul personalului - este cel care generează mulţumirea şi 

satisfacţia clientului prin politeţe, comportament, atitudini, amabilitate, atenţie, tact şi 

corectitudine în comportament. Rezultatul respectării acestor cerinţe duce la fidelizarea 

clientelei, care poate fi considerată ca o vînzare în perspectivă, dar nu ca o atitudine negativă 

faţă de hotel. [5] 

Soluţionarea problemei date, cu privire la comercializarea serviciilor de cazare, va 

impune, structurile de cazare din regiune ca să înfiinţeze, să dezvolte şi să se afilieze la 

anumite lanţuri hoteliere integrate (ele presupun formarea unor grupuri de societăţi prin care 

unităţile hoteliere aderente îşi pierd independenţa juridică şi financiară), cît şi formarea de 

lanţuri hoteliere voluntare.  

În prezent, cînd sectorul hotelier a raionul Cahul este monitorizat independent şi se 

rezumă la analiza lunară a indicatorilor: număr de turişti naţionali şi străini (pe ţări), numărul 

de cazări, încasările din serviciile de bază şi suplimentare, preţurile medii pentru cazări în 

funcţie de tipul odăii, numărul scriptic al angajaţilor, se observă tendinţa de a asigura raportul 

calitate/preţ la serviciile prestate, şi totodată acoperirea numărului de camere din cadrul 
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unităţii. Ca urmare a tendinţei de atingere a unui raportului satisfăcător în ceea ce priveşte 

calitatea serviciului şi ratei de ocupare a camerelor, obţinerea indicatorilor menţionaţi mai sus 

permit prestatorului monitorizarea persoanelor ce se cazează în profil teritorial, dar nu permite 

identificarea fluxurile turistice pe destinaţii distincte. Astfel, sectorul hotelier fiind unul care 

reacţionează mai lent la schimbările de conjunctură de pe piaţa turistică a înregistrat 

următoarele performanţe: 

 restabilirea numărului de cazări la nivelul anului 1998 după un declin major; 

 creşterea numărului de angajaţi în hotelărie (persoane sunt brevetate cca. 20%); 

 funcţionarea a unei unităţi de cazare clasificate (din 5 sau 20%); 

 intrarea pe piaţa turistică începînd cu anul 2004 a încă 3 hotele; 

 peste 90% din cazările persoanelor străine se înregistrează în oraşul Cahul. 

Deci, în baza analizei efectuate şi expuse mai sus s-a demonstrat că sectorul hotelier are 

o tendinţă de dezvoltare din ce în ce mai aprofundată, şi se încearcă manifestarea pe piaţa 

externă a ţării, încercînd să obţină un nou segment de clienţi şi de fidelizare a acestuia. 

Tendinţa actuală a sectorului hotelier, şi totodată şi mijlocul de dezvoltare, este asocierea lor 

în cadrul lanţurilor hoteliere integrate internaţionale, care pot aduce avantaje hotelului 

regional, exemplu elocvent fiind Hotelul „Royal Park‖ din Chişinău. 

 Integrarea în lanţuri hoteliere a structurilor de cazare din raionul Cahul ar permite 

oferirea unui produs hotelier relativ omogen din punct de vedere al confortului şi al 

serviciului, deşi diferenţiat din punct de vedere al arhitecturii şi al amenajării, promovează şi 

dezvoltă o marcă unică. Odată asociate într-un lanţ hotelier voluntar hotelurile din raion vor 

beneficia de anumite avantaje, cum sînt campaniile promoţionale, crearea unui birou de 

rezervări informatizat, posibilităţi de finanţare preferenţială, atît din partea lanţului cît şi din 

partea instituţiilor financiare. 

Astfel, prezenţa şi dezvoltarea lanţurilor hoteliere voluntare în raionul Cahul poate fi 

soluţia succesului pentru unităţile hoteliere independente din zonă, iar independenţa financiar-

juridică este asigurată.      
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EVALUAREA POTENŢIALULUI AGRICOL PRIN PRISMA 

 EFICIENŢEI ECONOMICE 
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Dr. hab., conf. univ., 

Catedra de Economie şi Management 

 în Afaceri şi Servicii 

 

The agricultural sector of the Republic of Moldova is the most important field of 

national economy. During last years a number of changes was held in this area. Although, a 

different situation of economic results is still registered. The paper analyses the situation in 

Moldova agriculture by an overview of the efficiency.   

 

Obiectivul de integrare a Republicii Moldova in sistemul economic european în calitate 

de partener competitiv impune schimbarea condiţiilor de activitate a unităţilor agricole cu 

diverse forme de proprietate şi de organizare. Ca ramură economică, agricultura se deosebeşte 

fundamental de alte ramuri nu numai prin rolul şi funcţiile ei, ci şi prin particularităţile sale. 

La fel, globalizarea economiei mondiale şi progresul tehnico-ştiinţific oferă noi posibilităţi de 

sporire a randamentului agriculturii la nivelul multor ramuri industriale. Realizarea acestei 

sarcini poate fi atinsă prin orientarea prioritară spre producerea şi exportul produselor 

agroalimentare cu competitivitate inaltă.  

Determinarea mărimii potenţialului de producţie are o importanţă majoră în rezolvarea 

unui şir de probleme economice: amplasarea producerii producţiei agricole; argumentarea 

înzestrării optimale cu resurse tehnico-materiale şi alegerea structurii raţionale a ei; 

organizarea relaţiilor interne de producere. 

Abordarea ramurală a structurii potenţialului de producţie presupune determinarea 

componentelor structurale ale lui şi stabilirea interconexiunii potenţialului economic şi a celui 

de producţie, a interconexiunii şi interdependenţei potenţialului ramurilor separate a sferei 

producţiei materiale. Aspectul teritorial al structurii potenţialului de producţie presupune 

diferenţierea lui pe regiuni economice de dezvoltare sau complexe teritorial-productive. 

Succesul sau insuccesul în afaceri, indiferent de domeniul de activitate, depinde de 

eficienţa economică a activităţii desfăşurate. Esenţa eficienţei economice are la bază sarcina 

primordială a activităţii umane de a satisface necesităţile materiale şi nemateriale. Rezultatele 

acestei activităţi se caracterizează prin corelaţia dintre eforturi şi efecte, fiind exprimate prin 

indicatori de eficienţă. 

Creşterea eficienţei economice are consecinţe economice şi sociale atit pentru 

producători, (prin economisirea factorilor de producţie, utilizarea lor raţională, reducerea 

costurilor in paralel cu creşterea calităţii şi, ca rezultat, o mai buna poziţionare in mediul 

concurenţial), cit şi pentru consumatori (prin creşterea salariilor nominale şi a celor reale şi, 

implicit, prin, creşterea puterii de cumpărare a leului, economisirea timpului de muncă, 

recuperarea timpului liber etc.). 

Pentru o caracteristică mai deplină a eficienţei utilizării potenţialului de producţie, este 

util, după părerea noastră, de examinat indicatorii principali, ce caracterizează eficienţa 

utilizării unor resurse separate a producţiei agricole: 

 Eficienţa utilizării pământului. 

 Eficienţa utilizării mijloacelor fixe. 

 Eficienţa utilizării mijloacelor circulante şi consumul specific de materiale necesar 

producţiei. 

 Eficienţa utilizării resurselor de muncă şi volumului necesar de muncă pentru producţie. 

 Eficienţa utilizării abilităţii întreprinzătorului. 

 Eficienţa utilizării resurselor informaţionale. 
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În afară de evaluarea potenţialului după resursele separate şi caracteristicilor lor 

calitative, în opinia noastră, trebuie acceptată şi o evaluare generalizatoare, deoarece 

rezultatele activităţii economice se formează sub influenţa cumulată a complexului de resurse. 

În prezent nu există o metodică unică a evaluării potenţialului de producţie.  

Pentru determinarea nivelului lui sunt utilizate diferite procedee particulare. Potenţialul 

întreprinderilor agricole este exprimat de obicei în mărimi absolute sau relative. În ultimul caz el 

se calculează în unităţile uneia din resursele de producţie. Evaluarea posibilităţilor întreprinderilor 

agricole după resurse caracterizează potenţialul de producţie după indicatorii generali de 

producţie. Potenţialul de resurse, spre deosebire de cel de producţie, în general evaluează resursele 

indiferent de rezultatele utilizării lor. În scopul evaluării multilaterale a eficienţei utilizării 

potenţialului de producţie este necesară evidenţa nu numai a producţiei globale, dar şi a producţiei 

marfă, venitului global, profitului şi a unui şir de alţi indicatori economici. 

Performanţele sectorului agricol sunt afectate de schimbările în politica monetară, 

fiscală şi comercială, cu influenţe directe asupra preţurilor input-urilor şi output-urilor, 

preţurilor pământului şi cursului de schimb. După 1991, sectorul agricol al Moldovei s-a 

confruntat cu numeroase probleme din cauza reformelor  întârziate, a privatizării şi 

restructurării prelungite, dar mai ales a fost afectat de schimbările majore în natura proprietăţii 

fondului funciar (tab. 1). 

 

Tabelul 1. Ponderea agriculturii în economia naţională 
Anii Ponderea 

producţiei 
agricole în 

PIB, % 

Ponderea 
populaţiei 
ocupate în 
agricultură 
în totalul 
populaţiei 
ocupate în 
economia 
naţională, 

% 

Ponderea 
capitalului 
investit în 
agricultură 
în suma 

totală 
a investiţiilor, 

% 

Ponderea 
exportului 
producţiei 

agroalimen 
tare în 
suma 

totală a 
exportului 

pe Republică, 
% 

Ponderea 
profitului 

brut, obţinut 
în agricultură, 

în 
suma totală 
a profitului 

brut 
obţinut pe 
Republică, 

% 

2001 22,4 51,0 4,9 64,0 25,4 

2002 21,0 49,6 5,7 65,5 24,0 

2003 18,3 43,0 5,2 63,3 21,5 

2004 17,5 40,5 6,0 60,4 20,4 

2005 16,4 40,7 5,9 59,0 19,5 

2006 14,5 33,6 4,5 45,1 18,0 

2007 9,9 32,8 4,8 38,6 16,1 

2008 8,9 31,1 5,6 38,0 19,2 

2008 - 2001 -13,5 -19,9 +0,7 -26,0 -6,2 

Sursa: Calculele în baza datelor Anuarului statistic [1, 2, 3] 

 

Trendul dinamicii ponderii producţiei agricole în PIB al economiei naţionale este 

descrescător, scăderea constituind 13,5 la sută în anul 2008 faţă de 2001. Dinamica ponderii 

populaţiei ocupate în agricultură în totalul populaţiei pe economia naţională are o tendinţă de 

scădere de la 51,0% în anul 2001 până la 31,1% în anul 2008. Capitalul investit în agricultură, 

în suma totală a investiţiilor, are o pondere foarte joasă şi a suferit schimbări neesenţiale în 

perioada analizată, majorându-se faţă de anul 2001 cu 0,7 puncte procentuale.  

Exportul producţiei agroalimentare s-a diminuat considerabil în perioada analizată, 

micşorându-şi ponderea în structura exportului total cu 26,0 puncte procentuale [4].  

Ponderea profitului brut obţinut în sectorul agrar în totalul profitului pe economia 

naţională s-a redus de la 25,4% în anul 2001 la 19,2% în anul 2008. 

Sectorul agricol are o pondere foarte importantă în economia naţională a ţării şi rămâne 

a fi unul din principalele sectoare economice ale Republicii Moldova, dominanţa acesteia în 

economia naţională fiind confirmată de indicatorii care sunt prezentaţi în tabelul 2.  
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Producţia globală a sectorului agrar (calculată în preţuri comparabile a anului 2005) în 

anul 2008 a atins cel mai înalt nivel al perioadei analizate, 2001-2008, în preponderenţă din 

contul producţiei vegetale. Creşterea producţiei a fost stimulată de majorarea investiţiilor 

pentru susţinerea agriculturii de către stat (ritmurile de creştere faţă de anul 2002 constituie 

59,3 ori), creşterea utilizării îngrăşămintelor minerale – de peste 2 ori. 

 

Tabelul 2. Dinamica ritmurilor de creştere a indicatorilor cantitativi în agricultura 
Indicatorii anii 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valoarea mijloacelor fixe cu destinaţie 

agricolă, mln. lei 

2911 3120 3483 4030 4262 4639 4708 5355 

Total consumuri şi cheltuieli de  

producţie în întreprinderile agricole şi 

gospodăriile ţărăneşti cu s.agr.>50 ha, 

mii lei 

2950 3244 3528 4197 4527 4430 4975 6037 

Consumuri de muncă, mii om-ore 2200,3 2151,4 1679 1535 1546,6 1209,6 987,4 1298,5 

Cantitatea îngrăşămintelor organice, mii 

tone 

75,4 15,9 43,7 32,7 38,7 6,3 7,9 8,0 

Cantitatea îngrăşămintelor minerale, mii 

tone 

11,3 15,0 13,9 15,3 16,5 15,4 20,1 22,7 

Suma investiţiilor capitale, mii. lei 113,7 159,9 186,7 308,2 460 498,6 735,8 889,2 

Investiţii pentru susţinerea agriculturii 

de către Stat, mii. lei 

0 11,1 29,9 31 59 257 597,4 658,4 

Suprafaţa terenurilor agricole, mii ha 2538,7 2533,8 2528,3 2521,6 2518,2 2511,8 2506,2 2503,6 

Bovine, mii capete 394 405 410 373 311 331 299 232 

Inclusiv vaci, mii capete 269 272 279 256 231 217 207 169 

Porcine, mii capete 449 508 446 398 461 532 299 284 

Păsări, mii capete 14119 14955 15756 17522 22235 22531 17157 18328 

Ovine şi caprine, mii capete 947 956 938 942 938 947 853 866 

Producţia globală în preţuri 

comparabile ale a.2005, mlrd, lei 

11,4 11,8 10,2 12,3 12,4 12,3 9,4 12,5 

Sursa: Calculele în baza datelor Anuarului statistic [1, 2, 3] 

 

Totodată, s-a diminuat considerabil efectivul de animale, care a adus la descreşterea 

producţiei animale. Poziţia dominantă în structura producţiei agricole îi revine celei vegetale, 

cota estimativă a căreia, în volumul total al producţiei agricole, a constituit în anul 2008 – 

74,3%, fiind cel mai înalt indice în perioada 2001-2008.  

Măsurările performanţei economice a unităţilor agricole pot fi efectuate şi cu ajutorul 

indicatorilor de efecte. În rezultatul acestei analize putem constata, că în dinamica anilor 

2001-2008 ponderea întreprinderilor cu profit obţinut din activitatea agricolă în totalul 

întreprinderilor are tendinţa de creştere. Aşa, în anul 2008 – 1021 de întreprinderi agricole 

(64,9%) au obţinut profit sau cu 22,3% mai mult decât în anul 2001 şi cu 6,4 la sută mai mult 

decât în anul 2007. La o întreprindere, în mediu, a fost obţinut profit în sumă de 549,3 mii lei 

sau de 2,13 ori mai mult ca în anul 2001 şi cu 84% mai mult decât în anul 2007. În afară de 

aceasta, 552 de întreprinderi au generat pierderi în sumă de 204759 mii lei, bariera principală 

pentru reproducţia lărgită.  

Analiza profitului va fi incompletă fără analiza structurală a profitului din vânzările 

producţiei vegetale şi animaliere în întreprinderile agricole pe regiunile de dezvoltare din 

Republica Moldova în anii 2007-2008 (tab. 3). 

Analiza indicatorilor, ce reflectă nivelul activităţii economico-financiare pe regiunile de 

dezvoltare din Republica Moldova, ne permite să concluzionăm existenţa tendinţelor de 

sporire a profitului brut, în anul 2008 faţă de anul 2007, cu 89,7%, inclusiv a producţiei 

vegetale cu 61,0% şi a producţiei animaliere de circa 11 ori – de la pierderi de 11212 mii lei la 

profit în mărime de 112442 mii lei.  

Structura profitului pe regiunile de dezvoltare indică o pondere înaltă a profitului în 

regiunea de Nord – 50%, urmată de regiunile Sud – 20,5%, Centru – 14,4%, mun. Chişinău – 

9,4% şi UTA Găgăuzia – 5,7%. 

Analiza indicatorilor, ce reflectă nivelul activităţii economico-financiare a sectorului 

agrar al Republicii Moldova, ne permite să concluzionăm existenţa tendinţelor de sporire a 
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profitului brut, profitului net, cît şi a ratelor rentabilităţii financiare, economice, rentabilităţii 

producţiei agricole în întregime, inclusiv a producţiei vegetale, atât şi a marjei profitului.  

Republica Moldova are toate premisele pentru o dezvoltare stabilă a sectorului agrar, 

fondul funciar al acesteia constituind 3384,6 mii ha, din care 74,04% constituie suprafaţa 

terenurilor agricole. 

 

Tabelul 3. Structura profitului din vânzările producţiei vegetale şi animaliere pe 

regiunile de dezvoltare în anii 2007-2008 
Regiunile 

de 
dezvoltare 

Număr de 
întreprinderi 

Profit total obţinut din vânzarea 
produselor vegetale şi 

animaliere 

Inclusiv profit (+) / pierderi (-) din vânzarea 

2007 2008 

2007 2008 2007 2008 Producţiei 
vegetale 

Producţiei 
animaliere 

Producţiei 
vegetale 

Producţiei 
animaliere 

Mii lei % Mii lei % Mii 
lei 

% Mii lei % Mii lei % Mii lei % 

Total  
R.  Moldova, 
inclusiv: 

1528 1796 455751 
(100%) 

100 864025 
(100%) 

100 466963 102,5 -11212 -2,5 751583 87,0 112442 13,0 

m. Chişinău 98 112 47826 
(10,6%) 

100 80145 
(9,4%) 

100 44392 92,8 3434 7,2 35418 44,2 44727 55,8 

Nord 563 673 212061 
(46,5%) 

100 432500 
(50,0%) 

100 211897 99,9 164 0,1 397083 91,8 35417 8,2 

Centru 461 536 80732 
(17,7%) 

100 124725 
(14,4%) 

100 82345 102,0 -1613 -2,0 98542 79,0 26183 21,0 

Sud 311 356 113675 
(24,9%) 

100 177493 
(20,5%) 

100 123281 108,5 -9606 -8,5 171097 96,4 6396 3,6 

UTA 
Găgăuzia 

95 119 1457 
(0,3%) 

100 49162 
(5,7%) 

100 5048 346,5 -3591 -246,5 49443 100,6 -281 -0,6 

Sursa: Calculele în baza datelor Anuarului statistic [2, 3] 

 

Totodată, în proprietate privată se află 1843,1 mii ha sau circa 73,6% din suprafaţa 

totală a terenurilor agricole a republicii, din care 85,4% – teren arabil, 87,6% – plantaţii 

multianuale, 83,4% – livezi, 94,7% – vii etc.  

În anul 2008, la majoritatea culturilor agricole pe perioada anilor 2001-2008, a fost unul 

superior în ceea ce priveşte productivitatea la hectar a principalelor culturi agricole. Respectiv, 

productivitatea grâului de toamnă în anul 2008 a depăşit recolta anului 2007 de 2,4 ori, a orzului – 

de circa 3 ori, a porumbului – de circa 4 ori, a sfeclei de zahăr – de circa 2 ori etc. 

Reieşind din calculele efectuate, putem concluziona, că cel mai înalt nivel al 

rentabilităţii pe anii 2003-2008 a fost înregistrat la struguri – 33,42%, fapt care stabileşte 

cultura dată pe locul I, locul II şi III respectiv a fost ocupat de floareasoarelui cu rentabilitatea 

de 31,18% şi de cereale şi leguminoase fără porumb cu 18,37%. Pe ultimul loc s-au plasat 

legumele cu nivelul rentabilităţii negativ de – 1,44%. 

Ritmul de reducere a numărului de lucrători în sectorul agrar, în perioada analizată, a 

constituit 1,25% anual [5]. Studiile existente, precum şi experienţa altor state, în curs de 

dezvoltare, demonstrează, că tendinţa identificată este de lungă durată şi se va păstra şi în 

viitorul apropiat. Sectorul agrar angajează peste 30% din populaţia economic activă şi circa 

73% din terenurile agricole se află în proprietate privată. 

Astfel, există suficiente argumente pentru a afirma, că agricultura continuă să fie una 

din principalele activităţi economice şi este sursa de venit de bază pentru o parte importantă 

din populaţia Moldovei. 

Totodată, analiza efectuată demonstrează îmbătrânirea populaţiei ocupate în agricultură. 

În întreprinderile agricole ritmurile de creştere calculate în lanţ a productivităţii muncii în anii 

2004, 2007 şi 2008 depăşesc pe cel al salariului mediu. În mediu pe an, în perioada 2001-

2008 productivitatea a sporit cu 17,15%, iar salariul unui lucrător – cu 22,60%. Această 

devansare a productivităţii muncii de către salariu are efecte negative  asupra echilibrului 

economic a sectorului agrar. Însă, îmbucurător este faptul, că corelaţia analizată în ultimii 2 

ani (2007-2008) are efect pozitiv.  

Sporirea bazei tehnico-materiale a agriculturii îşi găseşte o reflectare directă în 

indicatorii asigurării şi înzestrării cu mijloace fixe a întreprinderilor agricole. Din anul 2001 
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până în 2008 nivelul asigurării întreprinderilor agricole cu mijloace fixe a crescut cu 86,5%. 

În această perioadă productivitatea muncii a crescut de circa 3 ori.  

Totodată, înzestrarea lucrătorilor, încadraţi în agricultură cu mijloace fixe, a crescut de 

circa 4 ori. Această majorare este condiţionată de reducerea efectivului mediu anual de 

lucrători, încadraţi în agricultură, şi creşterii valorii mijloacelor fixe cu destinaţie agricolă. 

Analizând indicatorii eficienţei utilizării potenţialului de producţie a întreprinderilor 

agricole în secţiunea regiunilor de dezvoltare, putem concluziona, că cel mai eficient se 

utilizează potenţialul, reieşind din calculul în baza valorică, în mun. Chişinău unde la 1000 lei 

a potenţialului s-a primit 576,5 lei producţie globală agricolă, şi cel mai neeficient în UTA 

Găgăuzia – 217,6 lei la 1000 lei a potenţialului. Valoarea producţiei globale agricole la 100 

hectare a suprafeţelor terenurilor agricole este maximală în întreprinderile agricole ale mun. 

Chişinău – 1307,7 mii lei, iar cel mai jos nivel al producţiei este în UTA Găgăuzia – 376,6 

mii lei. Coeficientul utilizării potenţialului calculat în baza valorii convenţionale a producţiei 

globale agricole la 100 hectare a suprafeţelor terenurilor agricole este cel mai înalt în 

mun.Chişinău şi, unde a fost obţinută producţie convenţională în sumă de 1320,99 mii lei la 

100 ha, şi cel mai diminuat în întreprinderile UTA Găgăuzia cu 399,93 mii lei la 100 ha. 

În scopul creşterii eficienţei activităţii agricole, considerăm a fi oportune implementarea 

următoarelor obiective: 

 Sporirea randamentului potenţialului de resurse, adică valorifiarea optimă a resursei 

naturale, asigurarea suficientă, utilizarea raţională şi imbunătăţirea calităţii mijloacelor de 

producţie, sporirea competenţelor producătorilor agricoli şi persoanelor care vor asigura un 

management mai eficient, majorarea investiţiilor in capitalul uman ş.a. 

 Mărirea volumului de produse in unităţile agricole, care poate fi realizată in baza 

intensificării agriculturii, promovării investiţiilor prin prisma utilizării tot mai pe larg a 

tehnicii noi şi tehnologiilor performante, a formelor progresive de organizare a muncii, 

producerii, a managementului şi a altor factori de sporire a productivităţii la 1 ha şi a recoltei; 

 Reducerea consumurilor la producerea, procesarea, ambalarea şi transportarea produselor 

agricole, perfecţionarea canalelor de distribuţie şi implementarea benchmarking-ului; 

 Implementarea sistemului plăţilor de compensare şi achitări ale exportului produselor 

agricole, precum şi măsurilor de implicare a statului pe pieţele agrare prin achiziţionările 

produselor agrare la preţuri de garanţie stabilite conform modelului mecanismelor aplicate de 

Uniunea Europeană. 

 Creşterea stabilă a produselor alimentare de calitate inaltă, inclusiv ecologice, in cantităţile 

şi sortimentele necesare asigurării securităţii alimentare a ţării, respectarea standardelor Uniunii 

Europene in vederea sporirii competitivităţii produselor agricole autohtone.  

Realizarea acestor propuneri va contribui la creşterea eficienţei economice a producţiei 

in unităţile agricole din Republica Moldova, sporirea competitivităţii şi perfecţionarea 

metodelor de evaluare a acesora. 
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PREMISELE FUNDAMENTALE ÎN CREAREA SISTEMULUI BANCAR 

COMPETITIV DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Aliona CROITORU,  

Academia de Studii Economice din Moldova 

 

The paper describes the evolution of the Republic of Moldova banking system. A detailed 

analysis of national financial actors reflect the main periods of its development. As the result of 

this research the author resumes that during the last 20 years the competitiveness of Moldova 

bank system has been increased because of a modern policy of the Government and the National 

Bank. At the same time the competition between commercial banks defined a number of six most 

powered entities which are the main actors on the financial market of Moldova.    

 

Din momentul obţinerii independenţei Republicii Moldova la 27 august 1991, în contextul 

destrămării fostului regim sovietic unional de comandă, s-a produs şi reformarea sistemului 

bancar al ţării, care s-a realizat prin demararea unor procese mutaţionale complexe având o 

orientare absolut radicală în raport cu relaţiile financiar-creditare existente până atunci. Tot în 

1991, la 4 iunie, Preşedintelui ţării a decretat crearea Băncii Naţionale a Moldovei, iar Legea cu 

privire la Banca Naţională a Moldovei şi Legea cu privire la bănci şi activitatea bancară, adoptate 

în 1991, au servit drept bază a funcţionării BNM şi a sistemului bancar autohton.  

O condiţie obligatorie a suveranităţii este independenţa şi viabilitatea sistemului 

monetar şi financiar. Aşadar, premisele esenţiale în crearea unui sistem bancar naţional 

competitiv, au constituit asigurarea funcţionalităţii instituţiilor bancare într-un cadru binivelar 

în care Băncii Naţionale a Moldovei să-i revină locul şi funcţia de verigă conducătoare, fără a 

fi angajată în activitatea bancară comercială (Figura 1). 

 

 
 

Figura 2.1.1. Abordarea schematizată a structurii sistemului bancar moldovenesc 

binivelar. 
 

Sursa: Elaborat de autor în baza [1, p.50] 

 

La 29 noiembrie 1993, reieşind din necesitatea promovării unei politici economice, 

financiare şi monetare independente a fost introdusă în circulaţie moneda naţională – leul 

moldovenesc. În acest context, Băncii Naţionale i se atribuie angajamentul exclusiv în vederea 

asigurării fiabilităţii activităţilor sale, iar paşii următori au constituit promovarea unei politici 

monetare şi de credit antiinflaţioniste a căror obiective au fost stoparea inflaţiei galopante şi 

stabilizarea cursului monedei naţionale (Tabelul 1.). Urmărind datele observăm că, încă de la 
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obţinerea independenţei statului nostru, toate strategiile de politică monetară au fost 

direcţionate în direcţia reducerii ritmurilor inflaţioniste exagerate. 

 

Tabelul  1. Dinamica anuală a inflaţiei în Republicii Moldova, 1993-2009 

 
Anii Inflaţia anuală calculată în baza IPC în RM, % 

1993 peste 2000 

1994 104,6 

1995 23,8 

1996 15,1 

1997 11,2 

1998 18,3 

1999 43,7 

2000 18,4 

2001 6,3 

2002 4,4 

2003 15,7 

2004 12,5 

2005 10,0 

2006 14,1 

2007 13,1 

2008 7,3 

2009 0,4 

 
Sursa: Elaborat de autor în baza Rapoartelor Anuale ale BNM, 1999-2009 

 

Totodată, dacă analizăm inflaţia din Republica Moldova în context internaţional 

(Tabelul 2), atunci ajungem la concluzia că, de fapt, hiperinflaţia din anii ‘90 (ca şi în Rusia, 

Ucraina etc.) a fost o consecinţă a restructurărilor economice şi social-politice prin care a 

trecut comunitatea statelor ex-sovietice după destrămarea sistemului totalitar comunist. 

 

Tabelul  2. Dinamica comparativă a evoluţiei inflaţiei în RM, unele state dezvoltate 

europene şi, respectiv, din spaţiul C.S.I., 2002-2009 

 
A

nii 

Inflaţia 

anuală 

calculată 

în baza 

IPC în 

RM, % 

Rata inflaţiei (la sfârşit de perioadă), % 
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U
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a
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2002 4,4 1,6 -
*
 - 2,2 - - 17,8 15,1 - 5,5 

2003 15,7 2,3 - 1,9 2,1 - - - - 12,0 8,2 

2004 12,5 2,7 - 2,1 2,1 - - 11,9 3,9 11,7 12,3 

2005 10,0 3,4 -0,3 2,2 2,2 1,9 1,9 9,0 1,8 10,9 10,3 

2006 14,1 3,2 0,3 2,2 2,2 1,8 1,9 6,6 1,5 9,7 9,1 

2007 13,1 4,1 0,7 3,2 3,1 3,1 2,8 6,6 4,8 11,9 16,6 

2008 7,3 0,1 0,4 2,2 1,6 1,1 1,2 - 1,2 13,3 22,3 

2009 0,4 2,7 -1,7 1,5 0,9 0,8 0,9 - 1,9 8,8 12,3 

 

Sursa: Elaborat de autor în baza [2] 

N.B. 
*
lipsa de date 
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Ca urmare a obţinerii independenţei politice a statului, introducerii monedei naţionale 

şi, implicit, a asigurării stabilităţii relative a nivelului general al preţurilor (şi în continuare, 

prin aprobarea ulterioară a Legii nr. 191-XVI din 30.06.2006 cu privire la modificarea Legii 

nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei obiectivul său 

fundamental este de a asigura şi menţine stabilitatea preţurilor) pe fondalul unei rate reduse a 

inflaţiei şi a unui curs de schimb relativ stabil, s-au creat toate condiţiile necesare pentru 

implementarea şi ajustarea în condiţii de funcţionalitate maximă a unei politici monetare şi 

valutare efective, aceasta fiind, de asemena, o premisă importantă în crearea unui sistem 

bancar naţional viabil şi competitiv. Este menţionabil faptul că din 1994, ca rezultat al 

diminuării ratei inflaţiei, rata de refinanţare a B.N.M. a devenit pozitivă în termeni reali.  

Din 12 august 1992 Republica Moldova a devenit membru al Fondului Monetar 

Internaţional (FMI), asumându-şi obligaţiunea ca prin intermediul Băncii Naţionale a 

Moldovei să prezinte sistematic către FMI informaţii despre evoluţia economiei naţionale, 

printre care şi documentele statistice aferente sectorului extern precum, Balanţa de Plăţi şi 

Poziţia Investiţională Internaţională, acestea fiind întocmite trimestrial şi anual. În baza Legii 

cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Direcţia Balanţa de Plăţi a BNM elaborează 

Balanţa de Plăţi, care este un cont macroeconomic ce rezumă în mod sistematizat tranzacţiile 

rezident-nerezident, pentru o anumită perioadă de timp Totodată, Balanţa de Plăţi se 

elaborează în prezentare generală, pe regiuni şi ţări partenere (Ucraina, România, Rusia, 

Germania, Belarus). Aferent Balanţei de plăţi ce conţine fluxuri este întocmit documentul 

statistic Poziţia Investiţională Internaţională – un instrument de evaluare a stocurilor de active 

şi pasive financiare la sfârşit de perioadă, vis-à-vis de partenerii străini. Direcţia Balanţa de 

Plăţi a Băncii Naţionale este responsabilă, de asemenea, şi de elaborarea statisticii Datoriei 

Externe a ţării. Metodologia compilării Balanţei de plăţi a Moldovei are la bază normele 

metodologice, ediţia a V-a, ale Fondului Monetar Internaţional şi se află în continuă 

dezvoltare în corespundere cu evoluţiile economice. Principiul metodologic principal – dubla 

intrare – ce asigură înregistrarea informaţiei despre tranzacţiile internaţionale la cele două 

conturi ale balanţei, contul curent şi contul de capital şi financiar, permite de a analiza 

evenimentele economice atât prin statistica sectorului real, cât şi a celui financiar, iar 

transparenţa asigurată în acest mod denotă o competitivitate adecvată a tuturor verigilor 

sistemului bancar naţional.  

Pe 30 iunie 1995 Moldova a acceptat prevederile Articolului VIII, Secţiunile 2, 3 şi 4 

ale Statutului Fondului Monetar Internaţional, fapt care a permis liberalizarea operaţiunilor 

valutare curente. Aceasta a însemnat de facto convertibilitatea monedei naţionale – Leul, ce 

permite agenţilor economici de a cumpăra şi a vinde liber valută pentru toate operaţiunile 

internaţionale curente, cât şi pentru unele operaţiuni de capital. Totodată sau instituit bazele 

colaborărilor pe termen lung dintre ţara noastră şi FMI, fapt care denotă încrederea 

comunităţii mondiale în consistenţa progreselor social-economice şi, respectiv, stabilizarea 

sectorului financiar moldovenesc. Tot din anul 1995 activitatea bancară v-a fi reglementată 

prin două legi fundamentale adoptate de Parlamentul Republicii Moldova: Legea nr. 548-XIII 

din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei a Moldovei  publicată în Monitorul 

Oficial al RM nr.56-57/624 din 12.10.1995 şi Legea nr. 550-XIII din 21.07.1995 privind 

instituţiile financiare apărută în Monitorul Oficial al RM nr.1/2 din 01.01.1996. Prin 

intermediul primului act normativ s-au pus amprentele asupra cadrului de accedere către un 

sistem bancar competitiv întărind rolul Băncii Naţionale în elaborarea şi implementarea 

politicii monetare şi valutare şi exercitându-şi atribuţiile sale în mod independent fiind 

responsabilă numai faţă de Parlament. Adoptarea celui de-al doilea act legislativ a avut drept 

scop crearea condiţiilor necesare pentru o activitate sigură şi durabilă, neadmiterea riscurilor 

excesive, protejarea deponenţilor etc., în vederea creşterii potenţialului competitiv al 

sectorului financiar, în ansamblul său, şi, în particular, a celui bancar.  
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BNM face parte din cadrul Grupului Supraveghetorilor bancari din Europa Centrală şi 

de Est, la care a aderat în luna iunie 1996 prin semnarea Acordului privind regulile de 

organizare şi dirijare ale Grupului SBECE. Calitatea de membru al Grupului permite BNM 

să participe la schimbul de experienţă între membrii grupului, la procesul de perfecţionare 

continuă a calificării personalului, la elaborarea noilor standarde, precum şi să beneficieze de 

asistenţă metodologică în domeniul reglementării prudenţiale a băncilor.  

Cele expuse mai sus facilitează creşterea competitivităţii sectorului bancar autohton, 

capacitatea acestuia de a atrage investiţii, inclusiv străine, şi ca urmare sporirea posibilităţii 

băncilor de a satisface cerinţele diferitor ramuri ale economiei în servicii bancare. 

În decembrie 1997, conform iniţiativei FMI, a fost creat Sistemul General de 

Diseminare a Datelor (SGDD), iar din februarie 1998, Republica Moldova a aderat la la el 

asumâmdu-şi responsabilitatea, ca şi toate celelalte ţări membre, de a prezenta sistematic şi în 

termenii stabiliţi rapoartele necesare cu conţinut economic, statistic, financiar şi social-

demografic grupului larg de utilizatori. 

În anul 1998, Banca Naţională a renunţat la practicarea stabilirii cursului oficial de 

schimb al monedei naţionale faţă de dolarul SUA la Bursa valutară şi a procedat la 

determinarea acestuia ca medie aritmetică simplă a mediilor ponderate a cursurilor de 

cumpărare şi vânzare a dolarului SUA contra lei moldoveneşti pe piaţa inter- şi intrabancară. 

Faptul respectiv a permis descentralizarea pieţei valutare interne în corespundere cu practicile 

ţărilor dezvoltate, iar sistemul bancar naţional a fost aliniat la standardele internaţionale în 

materie de competitivitate.  

În cadrul implementării Politicii valutare, Banca Naţională a Moldovei tinde spre 

menţinerea rezervelor valutare internaţionale la un nivel acceptabil pentru acoperirea a circa 

trei luni de import şi promovează o politica valutară prudentă, consecventă cu obiectivul 

fundamental de asigurare şi menţinere a stabilităţii preţurilor, de asemenea efectuează 

plasarea rezervelor internaţionale ale statului în instrumente investiţionale care corespund 

criteriilor de siguranţă şi lichiditate [3]. 

La data de 1 iulie 1998 intră în vigoare Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) 

semnat la 28 noiembrie 1994 între Republica Moldova şi Uniunea Europeană încheiat pe o 

perioadă iniţială de zece ani, care reprezintă cadrul de derulare al relaţiilor de colaborare 

bilaterală dintre acestea. Documentul de bază care vizează implementarea APC reprezintă 

Planul de Acţiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană (RM-UE) în baza căruia au fost 

stabilite obiectivele strategice de cooperare dintre RM şi UE, iniţial pe o perioadă de 3 ani (22 

februarie 2005-22 februarie 2008). 

În contextul lichidării riscurilor excesive în bănci şi creării condiţiilor necesare pentru 

menţinerea stabilităţii situaţiilor financiare a acestora în baza acţiunii forţelor de piaţă, 

începând cu 1 iulie 2004 a fost înfiinţat sistemul de garantare a depozitelor, care prin 

garanţiile sale acoperă circa 90 la sută din depozitele persoanelor fizice. La sistemul de 

garantare a depozitelor participă în mod obligatoriu toate băncile autorizate, iar mijloacele 

destinate pentru garantarea depozitelor se acumulează din contribuţiile băncilor, în contextul 

în care, statutul legal al sistemului de garantare a depozitelor asigură independenţa juridică, 

operaţională, financiară şi administrativă a acestuia [3]. 

De asemenea, în vederea alinierii la standardele internaţionale şi sporirii competitivităţii 

sistemului bancar autohton, din 2 mai 2006  Banca Naţională a Moldovei a implementat un 

nou Sistem Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI). Acesta este compus din sistemul de 

decontare pe bază brută în timp real (sistemul DBTR) destinat procesării plăţilor urgente şi de 

mare valoare şi, respectiv, sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (sistemul CDN) 

destinat procesării plăţilor de mică valoare. Participanţi la SAPI sunt Banca Naţională a 

Moldovei, băncile autorizate, Centrul de casă şi de decontări din or. Tiraspol, iar din 1 martie 

2007 participant la SAPI a devenit şi Trezoreria Centrală din cadrul Ministerului Finanţelor. 

De menţionat este faptul că, în anul 2007 a fost perfecţionat cadrul normativ în domeniul 
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sistemului de plăţi. În special, a fost asigurată conformarea reglementărilor aferente SAPI cu 

Recomandările Băncii pentru Decontările Internaţionale ce ţin de supravegherea sistemelor de 

plăţi de importanţă sistemică. De asemenea, au fost create premise pentru majorarea gradului 

de transparenţă în activitatea băncilor referitor la executarea transferului de credit* (*Pe 

teritoriul RM sunt utilizate următoarele instrumente de plată fără numerar: transferul de 

credit, cardurile bancare, debitarea directă şi perceperea în mod incontestabil). 

Astfel, a fost realizată o infrastructură modernă de plăţi, care a determinat premise 

importante pentru prestarea serviciilor de plată de o nouă calitate şi facilitarea plăţilor fără 

numerar în ţară, contribuind în acest mod la creşterea performanţelor competitive a sistemului 

bancar naţional. 

Începând cu 1 ianuarie 2007, Republica Moldova capătă vecinătate directă cu UE ca 

urmare a încheierii procesului de aderare al României la UE. Aceasta a creat noi orizonturi în 

vederea creşterii standardelor şi a competitivităţii sectorului bancar naţional în contextul 

integrării ulterioare a ţării noastre în Uniunea Europeană. 

Pe parcursul anului 2008 Banca Naţională a Moldovei a implementat toate măsurile 

prevăzute în Planul de Acţiuni RM-UE, în particular, măsurile aferente domeniului 

„Economie de piaţă funcţională‖ în cadrul obiectivului „Consolidarea creşterii economice şi 

asigurarea durabilităţii acesteia pe termen mediu‖. Asistenţa acordată RM de UE se derulează 

în cadrul Strategiei Europene a RM şi se desfăşoară în mare parte sub egida Instrumentului 

European de Vecinătate şi Cooperare. 

Tot în anul 2008 BNM a semnat Acordul Grupului Supraveghetorilor bancari din 

Europa Centrală şi de Est şi Statutul Operaţional al Secretariatului modificate în cadrul 

desfăşurării Conferinţei a 21-a a membrilor SBECE în vederea includerii ca membru al 

Grupului SBECE a Autorităţii Financiare a Austriei. Pe de altă parte, aceasta semnifică o 

veridică conlucrare dintre BNM şi băncile centrale din statele europene în vederea lărgirii 

sferei de interese comune şi a aplicării unor principii moderne de gestionare pozitivă a 

cadrului de creştere a competitivităţii bancare. Acest proces a avut la bază realizarea unor 

schimburi de informaţii relevante asupra soluţionării diferitor probleme, precum şi participări 

la cursuri, seminare internaţionale din Franţa, Germania, Polonia, Cehia, Italia etc.  

Pe parcursul anului 2009 sistemul bancar din Republica Moldova a înregistrat tendinţe 

generale involutive, condiţionate, în mare parte, de criza financiară globală şi de 

incertitudinea prognozării de către agenţii economici a activităţii lor pe termen mediu şi lung. 

La 19 iunie 2009 a fost retrasă licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare a BC 

„INVESTPRIVATBANK” S.A., urmare a situaţiei de insolvabilitate a acesteia, care a fost 

cauzată de managementul nesatisfător al băncii. Acesta s-a manifestat prin concentrarea 

excesivă a creditelor acordate în ramura „imobil/construcţii şi dezvoltare‖, utilizarea mijloacelor 

contrar destinaţiei prevăzute în contractele de credit, stabilirea termenului de rambursare a 

creditelor la scadenţă şi acordarea de credite pentru rambursarea datoriilor restante la aceiaşi 

clienţi ce s-a soldat cu înrăutăţirea drastică a calităţii portofoliului de credite. Astfel, ponderea 

creditelor expirate în totalul portofoliului de credite ajungând la 52,0 la sută.  

La 31 martie 2009 banca nu dispunea de capital, acesta înregistrând o valoare negativă 

(minus 117,8 mil. lei, normativul este de 100,0 mil. lei). De asemenea, banca nu menţinea 

lichiditatea curentă conform cerinţelor Băncii Naţionale a Moldovei. Coeficientul lichidităţii 

curente a constituit 9 la sută, faţă de normativul care este de cel puţin de 20 la sută. BC 

„Investprivatbank‖ SA, în cele din urmă, a fost recunoscută falimentară. 

Retragerea licenţei de desfăşurare a activităţii financiare de la BC 

„INVESTPRIVATBANK" S.A. la 19 iunie 2009 nu a influenţat semnificativ indicatorii 

financiari ce caracterizează sistemul bancar. BC „INVESTPRIVATBANK" S.A. nu a fost o 

bancă de importanţă sistemică, deoarece făcea parte din grupul băncilor medii iar activele sale 

nu depăşeau 3000 mil. lei. Astfel, ponderea activelor BC „INVESTPRIVATBANK" S.A. în 

totalul activelor pe sistem la situaţia din 17 iunie 2009 a constituit 3,4 la sută, ponderea 
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creditelor brut în totalul creditelor brut pe sistem – 4,4 la sută, ponderea depozitelor în totalul 

depozitelor pe sistem – 3,7 la sută, ponderea obligaţiunilor în totalul obligaţiunilor pe sistem – 

3,6 la sută, ponderea capitalului acţionar în totalul capitalului acţionar pe sistem – 2,8 la sută. 

Singura instituţie financiară care şi-a prezentat cererea de intenţie pentru procurarea băncii 

respective, ca un complex unic patrimonial, cu predarea pe etape a activelor şi obligaţiunilor 

acesteia a fost BC „Banca de Economii” SA, bancă al cărui capital este majoritar de stat.  

Procesul lichidării BC „INVESTPRIVATBANK” S.A., conform situaţiei la 31 decembrie 

2009, era în derulare, au fost achitate toate datoriile faţă de persoanele fizice în sumă de 622,3 

mil. lei, inclusiv din contul unui credit în sumă de 589,9 mil. lei acordat BC 

„INVESTPRIVATBANK” S.A. după retragerea licenţei, de către BC „Banca de Economii” 

S.A., care intenţiona să preia activele şi obligaţiunile ale băncii vizate. Ulterior, BC „Banca de 

Economii” S.A., şi-a revăzut intenţia, lichidatorul recurgând la lichidarea clasică cu 

rambursarea datoriei faţă de BC „Banca de Economii” S.A. 

De asemenea, a fost efectuată inventarierea activelor BC „INVESTPRIVATBANK” 

S.A. în proces de lichidare, a fost validată lista de creanţe. La fel, a fost efectuată evaluarea 

bunurilor imobiliare, loturilor de teren, automobilelor, altor bunuri, în scopul desfăşurării 

licitaţiilor. Pe lângă acestea, a avut loc gestionarea portofoliului de credite şi au fost 

rambursate credite în sumă de 73,6 mil. lei şi comercializate active în sumă de 0,64 mil. lei 

la situaţia din 31 decembrie 2009. 

Vom menţiona că, în condiţiile dificile ale anului 2009 Banca Naţională a Moldovei a 

reuşit să tempereze presiunile pe piaţa valutară, să menţină stabilitatea sistemului bancar, iar 

parametrii competitivităţii globale ai acestuia au fost puţin uzaţi. 

În decursul anului 2009 între Banca Naţională a Moldovei şi FMI s-au derulat un şir de 

relaţii în contextul misiunilor FMI în vederea evaluării performanţelor ce ţin de realizarea 

angajamentelor în contextul programului PRGF6, precum şi a consultărilor anuale bilaterale 

în baza Articolului IV al Statutului FMI. Cota de subscriere a Republicii Moldova la FMI la 

sfârşitul anului 2009 constituia 123,2 mil. Drepturi Speciale de Tragere (DST) sau cca. 192,4 

mil. dolari SUA.  

Fondul Monetar Internaţional s-a arătat disponibil de a sprijini Republica Moldova şi în 

anul 2009 prin furnizarea de asistenţă tehnică, consultanţă politică şi suport financiar. Misiunile 

prezente în teritoriu pe parcursul acestui an au fost preocupate de semnarea unor programe 

condiţionate de înrăutăţirea situaţiei economice în regiune, ajustarea politicii monetare cu situaţia 

fiscală, în atenuarea provocărilor condiţionate de criza declanşată. De asemenea, s-au desfăşurat 

două misiuni de asistenţă tehnică din partea FMI (experţii Departamentului Afaceri Fiscale (FAD) 

şi a Departamentului Politică Monetară şi Pieţe de Capital (MCM)). 

La sfârşitul anului 2009 au demarat tratativele dintre Guvernul Republicii Moldova, 

Banca Naţională a Moldovei şi Fondul Monetar Internaţional pentru semnarea 

Memorandumul cu privire la Politicile Economice şi Financiare (MPEF) din anii 2010-2012, 

care ulterior a fost aprobat de Consiliul Directorilor al FMI la 29 ianuarie 2010. Una din 

precondiţiile semnării documentului respectiv a servit atingerea obiectivelor monetare 

cantitative pentru finele anului 2009, în special activele interne nete, rezervele internaţionale 

nete şi baza monetară. La finele anului 2009 Banca Naţională a Moldovei a îndeplinit integral 

criteriile de performanţă stipulate în MPEF. 

Membrii misiunii au salutat angajamentul guvernului de a restaura viabilitatea fiscal-

bugetară şi cea externă, de a susţine creşterea economică impulsionată de investiţii şi, 

implicit, de a menţine stabilitatea financiară, care reprezintă un deziderat absolut în vederea 

asigurării unui mediu competitiv adecvat desfăşurării activităţilor economice de orice nivel. 

Actualmente, toate funcţiile exercitate de Banca Naţională a Moldovei în scopul 

autorizării, reglementării şi supravegherii activităţii instituţiilor financiare, sunt exercitate, în 

primul rând, luând în consideraţie Principiile de bază ale Comitetului Basel pentru 

supravegherea bancară efectivă în contextul reglementării prudenţiale determinând, în acest 
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sens, indicii maximi şi poziţiile, care urmează a fi respectate de bănci, cu privire la activele 

sale, activele ponderate la risc, elementele extrabilanţiere şi la diferite categorii de capital şi 

rezerve. Cât priveşte băncile din veriga a doua, acestea sunt obligate să armonizeze termenele 

şi dobânzile la active şi pasive, să nu depăşească poziţiile neasigurate în valută străină, să 

menţină resursele lichide în limita exigenţelor raportate la valoarea activelor sau pasivelor. 

Astfel, toate sistemele de control intern ale băncilor au fost îndreptate spre protejarea 

intereselor deponenţilor, acţionarilor şi a clientelei prin asigurarea respectării prevederilor 

legislaţiei în vigoare, reglementarea conflictelor de interese, asigurarea folosirii depline a 

veniturilor pentru sporirea profiturilor, efectuarea cheltuielilor autorizate conform destinaţiei, 

protejarea adecvată a activelor, înregistrarea corectă a obligaţiunilor şi limitarea riscurilor – 

aceste aspecte constituind, în ansamblul lor, un efort de o importanţă primordială în 

asigurarea competitivităţii sistemului bancar naţional şi a sporirii acesteia de mai departe. 

În ceea ce priveşte veriga secundară a sistemului bancar naţional, aceasta se axează pe 

activitatea celor 15 bănci comerciale licenţiate care funcţionau la finele anului 2009 pe 

teritoriul Republicii Moldova, dintre care şi trei sucursale ale băncilor străine. Numărul total 

de subdiviziuni ale băncilor au constituit în această perioadă 1146 unităţi, respectiv, 288 

filiale şi 858 reprezentanţe, sau cu 29 instituţii bancare mai puţin decât în primul trimestru al 

aceluiaşi an, respectiv cu 12 filiale şi 17 reprezentanţe, fapt determinat de scoaterea din piaţă a 

BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. ca urmare a suspedării sale din drepturile de desfăşurare a 

activităţilor bancare prin ordonanţa BNM din 19.06.2009 vis-a-vis de sistarea activităţilor 

financiare ale acesteia.  

Numărul total al personalului ocupat în sistemul bancar la situaţia din 31 decembrie 

2009 a constituit 10884, micşorându-se pe parcursul anului cu 435 persoane. În medie fiecărui 

angajat în sectorul bancar i-au revenit active în valoare de 3,7 mil. lei, ceea ce este cu 5,7 la 

sută mai mult comparativ cu sfârşitul anului 2008. 

Tabelul 3. Compoziţia sistemului bancar al RM, 2002-2009 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nr. Instituţii Bancare,  

inclusiv: 

 Nr. bănci cu capital 

autohton 100% 

 Nr. bănci cu capital 

autohton şi străin 

 Nr.bănci cu capital 

integral străin, din care: 

- Sucursale ale 

băncilor străine 

16 

1 

 

12 

 

3 

 

16 

 

2 

 

11 

 

3 

 

16 

 

2 

 

11 

 

3 

 

16 

 

3 

 

10 

 

3 

 

15 

 

2 

 

10 

 

3 

 

16 

 

1 

 

11 

 

4 

 

16 

 

1 

 

11 

 

4 

 

15 

 

1 

 

10 

 

4 

 

2 2 2 2 2 3 3 4 

Cota activelor băncilor în 

proprietatea statului, % 

13,4 15,5 17,6 19,3 15,3 9,5 9,1 12,8 

Nr. Bănci la  100 000 

locuitori* 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

Cota activelor în 

proprietatea băncilor 

străine, % 

36,7 35,2 33,6 19,6 22,9 24,8 16,6 16,6 

Cota investiţiilor străine în 

capitalul băncilor, % 

59,8 60,2 52,4 50,6 62,7 71,9 74,1 77,6 

Cota investiţiilor autohtone 

în capitalul băncilor, % 

40,2 39,8 47,6 49,4 37,3 28,1 25,9 22,4 

Ponderea primelor 5 bănci 

în total active, % 

71,0 70,8 70,4 69,7 66,4 63,8 63,3 67,8 

Numărul de persoane 

ocupate în sistemul bancar 

al R.M. 

6714 7351 7898 8476 9020 9851 11319 10884 

Total active/numărul 

funcţionarilor, mil. lei 

1,18 1,40 1,68 2,12 2,52 3,25 3,45 3,67 

Sursa: [4; 5, p.47-54], Calculele autorului în baza Rapoartelor Anuale ale BNM, Rapoartelor Anuale ale 

BNS, Bilanţurilor contabile ale băncilor comerciale din RM, 2002-2009. 
*
N.B. Populaţia RM conform datelor recensământului din 2004 constituia 3 383 332 persoane. 
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Urmărind datele din Tabelul 3, suntem de părerea că afirmaţiile precum că sectorul 

bancar moldovenesc a simţit o dezvoltare vertiginoasă în ultimii ani sunt veridice şi se 

confirmă, în primul rând, prin faptul că numărul total de instituţii bancare a fost mereu în 

creştere, în pofida unor restructurări serioase permanente. La fel, observăm o creştere 

susţinută a investiţiilor străine în capitalul băncilor din ţară, ceea ce confirmă, pe de o parte, 

ameliorarea mediului de afaceri bancar, iar pe de altă parte, sporirea încrederii în potenţialul 

economic al acestui sector. În plus numărul persoanelor ocupate în sistemul bancar a 

progresat de la an la an. Dacă în anul 2002 în sistemul bancar activau doar 6714 persoane 

atunci, în anul 2009 numărul total al funcţionarilor din acest sector a constituit 10884 

persoane, sau cu circa 62 la sută mai mult. Şi volumul activelor care a revenit unui angajat au 

fost în creştere (triplându-se, de fapt), de la 1,18 mil. lei în anul 2002 până la 3,67 mil. lei în 

anul 2009 (cu 211 la sută). 

Deşi sistemul bancar al RM este considerat „unul stabil caracterizat printr-un nivel 

înalt de profitabilitate şi riscuri de creditare moderate”, studierea în dinamică a Indicatorilor 

de bază şi a celor de Stabilitate Financiară, utilizaţi de instituţiile financiare internaţionale în 

cadrul programelor de evaluare a stabilităţii sistemelor bancare, ar fi indispensabilă pentru 

determinarea gradului de competitivitate al acestuia, mai ales că amplificarea riscurilor legate 

de starea de insolvabilitate, falimentul şi incapacitatea unor instituţii de a se conforma 

ultimelor cerinţe introduse în ianuarie 2010 cu privire la cuantumul minim al capitalului 

deţinut au generat opinii contradictorii vis-à-vis de rezistenţa şi potenţialul său.   

Analiza situaţiei actuale realizată prin prisma diferitor indicatori este, de fapt, expresia 

premiselor fundamentale care au stat la baza creării şi al dezvoltării sistemului financiar 

bancar autohton. O direcţie strategică a oricărui sistem bancar naţional este conformarea 

tendinţelor pieţelor financiar-bancare dezvoltate şi stabilirea parametrilor esenţiali pe care să 

se axeze stabilitatea şi competitivitatea adecvată a acestuia în raport cu restul lumii. Aşadar, 

premisele care au pus bazele creării sistemului bancar naţional competitiv în viziunea noastră 

sunt următoarele: 

1. Definitivarea cadrului reglementativ al sistemului bancar naţional prin fundamentarea 

actelor de referinţă prioritare. 

2. Creşterea rolului şi acordarea primatului de decizie în configurarea sistemului bancar 

naţional prin exclusivitate Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).  

3. Constituirea şi introducerea în circulaţie a monedei naţionale – Leul Moldovenesc. 

4. Promovarea şi menţinerea unui sistem financiar bazat pe principiile pieţei în sprijinul 

politicii economice generale a statului de către BNM. 

5. Rezervarea dreptului exclusiv BNM de a efectua corecţii valutare în vederea atenuării 

fluctuaţiilor excesive ale cursului oficial al monedei naţionale şi completarea rezervelor 

valutare internaţionale. 

6. Consolidarea sistemului de bănci comerciale din Republica Moldova prin creşterea 

puterii financiare a acestora. 

7. Pătrunderea băncilor cu capital străin pe piaţa financiar-bancară din Republica 

Moldova. 

8. Urmărirea tendinţelor internaţionale în materie de supraveghere prudenţială, 

competitivitate şi stabilitate bancară. 

În concluzie, se poate susţine că, în ultimii ani, sistemul bancar naţional a înregistrat o 

evoluţie spectaculoasă şi a demonstrat că reprezintă unul dintre cele mai solide segmente ale 

economiei naţionale. Pe de altă parte, partajarea neuniformă a cotelor de piaţă între instituţiile 

bancare naţionale este un semnal de existenţă a unor disproporţii de pe poziţii concurenţiale 

între agenţii operatori ai pieţei bancare naţionale. Faptul că circa 70 la sută din piaţă revine 

celor 6 bănci mai puternice din sistem ar putea crea deficienţe în activitatea celorlalte 

instituţii, limitându-le sfera de interes şi influenţă. Pătrunderea capitalului străin, însă, 

gestionarea sa în direcţia amplasării raţionale, în primul rând, în sfera producţiei constituie 
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impulsul instituirii şi consolidării unor forte premise care ar putea conduce în viitor atât la 

creşterea economică de ansamblu a ţării, cât şi la un sistem bancar echilibrat în baza 

valorificării depline a potenţialului competitiv al acestuia. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА АТО ГАГАУЗ – ЕРИ 

 

Светлана КУРАКСИНА,  

Комратский Государственный Университет  
 

Local development of national autonomies represent one of the most researched items of 

modern scientists. Gagauy-Eri is a national autonomy in the Republic of Moldova. The main 

problem of it development is connect to the items of economic performances. The local potential 

is represent mostly by the agricultural sector and food processing factories, especially wineyards. 

The paper describes the general aspects of Gagauz-Eri economy. A SWOT analysis is done and a 

number of recommendations a proposed for increasing the local competitiveness.  

 

Сельское хозяйство - особая отрасль материального производства, поскольку оно, 

прежде всего, находится в объективной зависимости от многих природно-

климатических явлений: количества осадков, выпадающих в среднем за год, про-

должительности периода вегетационного развития растений, уровня солнечной ра-

диации, непредвиденных стихийных бедствий. 

Кроме этого, сельское хозяйство Республики Молдова расположено на такой 

территории, которая характеризуется не одинаковыми климатическими параметрами, 

различия плодородия земли, различным кадровым потенциалом. Отсюда возникает 

сложная проблема: как обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственного 

производства во всех регионах Республики Молдова? 

Проблема устойчивого развития сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса недостаточно разработана в теоретическом плане. Но, опираясь на научные 

труды, можно так определить устойчивость развития аграрного сектора: она 

характеризуется последовательным возрастанием его возможностей воспроизводить в 

каждом производственном цикле постоянные резко не меняющиеся результаты 

хозяйственной деятельности и условия для их последующего улучшения.   

Устойчивость агропромышленного производства может быть достигнута только 

при комплексном, системном использовании различных факторов. 

Проблема устойчивого развития аграрного производства многогранна, она 

включает различные факторы: природные и материально-технические, труд, уровень 

развития аграрных научных исследований, экономические, включая финансовые, 

социальные, организационно-управленческие, в том числе интеграцию структурных 

звеньев АПК. Производственный потенциал автономии определяется, прежде всего, его 

аграрно - промышленным комплексом, опирающимся на местные природные условия и 

многовековые навыки населения в сельском хозяйстве и производстве пищевых 

продуктов.  Агропромышленный комплекс (АПК) – крупный, социально значимый 

сектор экономики. 

Он формирует более 60% бюджета Гагаузии. Отрасль является ядром экономики, 

которая определяет развитие края, освоение социальных программ, благосостояние 

населения. В сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

занято более половины трудоспособного населения. 

Площадь территории Гагаузии составляет 1848 кв. км или 5,5% общей территории 

Республики Молдова [1]. 

В соответствии с Законами «Об особом правовом статусе Гагаузии» [2] и «Об 

административно-территориальном устройстве Гагаузии» [3] территория автономии 

делится на районы, города и села. 

В составе автономии 3 района - Комратский, Чадыр-Лунгский и Вулканештский. 

АТО Гагаузия включает в себя один муниципий, два города, двадцать сел и три 
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коммуны. Административным центром автономии является муниципий Комрат [4]. В 

опросе проведенном IDIS Viitоrul в феврале 2008 года местные органы власти АТО 

Гагаузия выделили первые 10 населенных пунктов с учетом следующих критерий: 

главные населенные пункты, промышленные населенные пункты, аграрные центры, 

населенные пункты с туристической привлекательностью, населенные пункты с зонами 

отдыха, населенные пункты с сильными местными лидерами, населенные пункты с 

богатой историей, населенные пункты наиболее известные за пределами Гагаузии, 

населенные пункты наиболее известные за пределами Республики Молдова. В 

результате, был получен следующий рейтинг населенных пунктов, Рисунок 1: 

 

Рисунок 1.  

Общий рейтинг населенных пунктов 

Источник: IDIS Viitorul 

 

Каждый из 10 населенных пункта, указанных в рисунке 1, в качестве сильной 

стороны обладает вышеуказанными критериями. 

АТО Гагаузия расположена в Буджакской степи, которая является частью южно-

молдавской холмистой равнины. Ее поверхность расчленена широкими долинами, а 

склоны изрезаны многочисленными оврагами. Рельеф региона характеризуется степями 

и небольшими возвышенностями. По территории автономии протекают небольшие 

реки Ялпуг, Ялпужел, Лунга и Лунгуца. Гагаузия, как и Молдова, расположена в 

Карпатской сейсмической зоне. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – около 150 тысяч гектар. 

Почва в АТО Гагаузия представлена черноземами карбонатными – 65,4 тысяч гектар и 

черноземами типичными малогумусными – 63,4 тысяч гектар . 

Климат региона теплый, температура 10 и более градусов Цельсия сохраняется в 

течение 179-187 дней, что значительно дольше, чем в других частях Молдовы. Сумма 

активных температур составляет 3300 градусов; средний уровень выпадения осадков - 

350-370 мм. Ежегодно геотермальный коэффициент составляет 0,7-0,8, что является 

причиной, по которой автономия страдает от ветров. Характерные особенности 

климата определяют специализацию и структуру сельскохозяйственного производства 

в АТО Гагаузия [5]. 

Территориальная автономия Гагауз-Ери при определении путей и форм 

дальнейшего социально-экономического развития должна в максимальной мере 
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использовать преимущества геоэкономического положения Южного региона Молдовы, 

своего наличного человеческого и природного потенциала, учитывая при этом 

ограничения и факторы риска.  

Стратегические преимущества Южного региона: 

  Транспортно-географическая близость к странам Дунайско-Балканского 

региона и бассейна Чѐрного моря, традиционно тесные культурные и экономические 

связи с ними; 

  Непосредственный выход на Дунай, главную реку Центральной Европы, 

связывающую водным путѐм 11 стран; 

  Сопредельность южного региона Молдовы с еврорегионом "Нижний Дунай", 

который опирается на использование преимуществ трансграничного сотрудничества 

трѐх стран - Молдовы, Румынии и Украины; 

  Прохождение через регион трансконтинентальных газопроводов и линий 

электропередач межгосударственного значения; 

  Уникальное сочетание факторов природной среды - обилие солнца и тепла - 

сумма активных температур превышает 3200, среднегодовая температура около 10
й
, 

высокое плодородие чернозѐмных почв, столь важных для выращивания южных 

теплолюбивых культур - винограда и плановых культур, зерновых, подсолнечника и 

эфироносов; 

  Лучшая в Днестровско - Пpyтском междуречье зона для производства марочных 

вин (сухих и типа Кагор) а также для выращивания зерновых с высоким содержанием 

клейковины; 

   Многовековые навыки в области овцеводства и производства изделий из кожи 

и шерсти, а также ковроткачества; 

  Территория  южнее линии Леово-Бессарабка относится  к разряду 

нефтегазоносных провинций (Валены, Викторовна). Выявлены запасы бурых углей 

(Етулия, Вулканешты), залежи керамзитового сырья, гравия, песка и глин, в том числе 

пригодных для производства керамики высокого качества; 

 Культурное разнообразие, основанное на глубоких традициях совместного 

проживания, взаимопонимания и сотрудничества и на регионе различных этносов и 

национальных групп; 

  Новые обстоятельства, открывшиеся в связи с созданием территориально-

административной автономии Гагаузии (Гагауз-Ери) в плане международного 

экономического и культурного сотрудничества. 

Ограничения и фактора риска: 

По большой части это ограничения, создаваемые природной средой: 

 Недостаточная обеспеченность региона водными ресурсами, что обуславливает 

потребность в крупных инвестициях на сооружение систем магистрального 

водоснабжения, а также для использования подземных источников обеспечения 

населения питьевой водой. 

 Риски для сельского хозяйства, обусловленные особенностями местного климата 

- не более 400 мм осадков в год, часто повторяющиеся засухи. 

 Малая лесистость территории и повышенная эрозия почв, как следствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

 Самая высокая в Днестровско - Прутском междуречье сейсмоопасность (до 8-ми 

баллов), что существенно удорожает строительство жилья и объектов 

производственного назначения. 

  Полная зависимость региона от внешних поставок энергоресурсов. 

Кроме того, следует принимать во внимание: 
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• Неустойчивость финансово-экономической базы региона, определяемой, в 

основном доходами агропромышленной сферы, рентабельность которой сильно 

зависит от погодно-климатических условий каждого года; 

• Неразвитость региональной системы расселения, недостаточный уровень 

коммунального благоустройства населѐнных пунктов. 

Ориентируясь на перспективу, следует также не упускать из виду: 

• Риски, связанные с общим состоянием политической стабильности и 

безопасности в регионе Юго-Восточной Европы. Кроме того, нельзя исключать и риски 

экологической безопасности. 

Для будущего Южного региона Республики Молдова, в том числе и для 

территориальной автономии Гагауз-Ери, принципиально важно, что в настоящее время  

начинается  новый  этап  отношений  между  странами-партерами, 

взаимодействующими в Дунайско-Балканском регионе и бассейне Чѐрного моря, при 

совместной их стратегической ориентации на общеевропейские ценности. 

На этой основе, как Правительство Республики Молдова, так и администрация 

Гагауз-Ери вполне могут рассчитывать на всѐ более существенную поддержку их 

инициатив, направленных на развитие сотрудничества, идущего за пределы 

национальных территорий. Со своей стороны Европейский Союз на основе 

исповедуемого им "принципа регионального подхода" получает возможность 

активизировать процесс конструктивных изменений в регионе Гагауз-Ери, который 

может стать моделью и примером многостороннего международного сотрудничества с 

весьма позитивными результатами. 

Основными проблемами в сельскохозяйственной отрасли региона по-

прежнему остаются: 

- недостаточный  объем  инвестиций  в  сельском хозяйстве для  приобретения, 

обновления машинотракторного парка для посадки новых плантаций виноградников; 

-отсутствие собственных энергоресурсов и высокие цены на них; 

-отсутствие стабильного рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе и 

за счет государственных средств (государственный заказ, государственный резерв). 

К общим для всей Республики Молдова проблемам и тенденциям применительно к 

АТО Гагаузия в 90-е годы возникли дополнительные обстоятельства:  

-известная политическая напряженность 1990-1992 годов;  

-события, непосредственно предшествовавшие созданию территориальной 

автономии Гагауз-Ери;  

-ее правовое и институциональное обустройство: наконец, поиск собственных путей 

и инструментов выхода из экономического кризиса и социальных бедствий. Этот поиск во 

многом определялся традициями народа, опытом организации хозяйственной 

деятельности в конкретных местных условиях, системой расселения, 

внешнеэкономическими связями. Общей платформой для осуществления этих поисков, 

начиная с середины 90-х годов, является Закон Республики Молдова «Об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)», 23 декабря 1994 и результаты местного референдума (март 

1995 г.). определившего территорию и состав населенных пунктов автономии. 

Ресурсную базу отрасли составляют основные, оборотные средства и рабочая 

сила. Размер основных средств в годы реформ постоянно сокращался. Не преодолена 

эта тенденция и в последние годы (таблица 1). Продолжает сокращаться площадь 

пашни и посевов сельскохозяйственных культур. Более того, пашня используется 

только на 70-80% из-за резкого уменьшения парка техники, острого дефицита 

квалифицированной рабочей силы, проблем со сбытом выращенного урожая. В 

результате сокращения посевных площадей наблюдалось сокращение кормовой базы и, 

соответственно, снижение поголовья скота. 
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Ресурсная база в части оборотных средств в последние годы также не имеет 

положительной тенденции.  

На территории АТО Гагаузия число экономических агентов по состоянию на 

01.07.09г. и составило 6733 экономических агента. Из общей численности 

экономических агентов 31,6% - предприятия с правом юридического лица (2126 ед.), 

60,8% - физические лица (4091 ед.), из которых 2697 индивидуальных предприятий и 

1394 крестьянско-фермерских хозяйств [6]. 

Изменение площадей агрохозяйств произошло вследствие внедрения Программы 

«Pamânt» в   1999-2000  годах и  передачи  сельским жителям эквивалентных 

земельных долей. Целью реформы было функционирование сельского хозяйства в 

условиях рыночной экономики, однако вместо этого предпринятое реформирование 

благоприятствовало появлению многочисленных агропредприятий, владеющих 

небольшими участками (дробление пахотных земель). Это обернулось применением 

традиционного сельского хозяйства, для которого характерно использование 

неспециализированной рабочей силы, и которое отличается низкими способностями к 

рыночной адаптации (закрытые системы, ориентированные на внутреннее потребление, 

либо частично открытые). 

Таблица 1. 

Ресурсы сельского хозяйства в части основных средств АТО Гагауз-Ери. 
Показатели Годы 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Площадь сельскохозяйственных угодий,  

га 

149420 149420 148507 148172 147847 147147 147441 

Площадь пашни, га 104418 105473 105473 106334 106577 106349 106490 

Посевная площадь, га 73454 71456 73334 74152 73110 72340 73421 

Поголовье крупного рогатого скота, гол. 14450 14101 13180 12950 12416 13180 13297 

в том числе коров 11120 1055 9740 9114 8963 9239 9314 

Парк тракторов, шт. 2539 2545 2551 2560 2660 2616 2638 

Парк зерноуборочных комбайнов, шт. 225 225 226 229 231 242 246 

Источник:  Расчеты автора по данным Главного Управления экономики и 

внешнеэкономических связей Гагаузии. 

 

Без наличия жизнеспособного механизма реализации реформ в аграрном секторе 

региона большинство землевладельцев столкнулись с серьезными трудностями в 

самостоятельной обработке своих участков. Значительная часть земледельцев сдала 

участки в аренду лидерам из крупных агрохозяйств. Подобные структуры начинают 

приобретать в агросекторе все более четкие очертания. Вследствие этого крупные 

хозяйства (более 500 га каждое) распоряжаются более 75-80% сельхозплощадей. 

Оплата труда в большинстве случаев производится в натуральной форме и, как 

правило, очень невысокая. 

Потенциал производства автономии определен, прежде всего, 

сельскохозяйственным и индустриальным комплексом, который полагается на местные 

климатические условия и древние навыки жителей автономии в области сельского 

хозяйства и выращивания фермерской продукции. Сырьевые ресурсы АТО Гагаузии 

позволяют обеспечить обрабатывающую отрасль промышленности АТО Гагаузии 

сырьем, главным образом, виноградом, пшеницей, подсолнечником и другим. В целом, 

во всех отраслях экономики АТО Гагаузии было зарегистрировано 6 696 предприятий, 

из которых 112 с иностранным капиталом. Мелкие предприятия составляют 90 % от 

общего количества предприятий в регионе. В настоящее время роль сельского 

хозяйства в занятости населения и еѐ удельного веса в экономике уменьшается, в то 

время как роль сектора обслуживания повышается. Проанализировав фонд пахотной 
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земли автономии, мы наблюдаем следующую ситуацию. Полный фонд 

сельскохозяйственных земель Гагаузии составляет 184,8 тысячи гектаров [1].  

Из общей суммы сельскохозяйственных земель Республики Молдовы доля 

Гагаузии составляет 6,6 %, также в пределах той же самой категории, она составляет 

6,4% возделанных сельскохозяйственных земель. Площадь сельскохозяйственных 

земель автономии на 01.01.2010 составляет 146,6 тысяч гектаров, из которых 81,6 % 

или 119,3 тысяч гектаров используются в сельскохозяйственных целях. В общей 

структуре земель сельскохозяйственного назначения 85 %, то есть 101,4 тысячи гектар, 

интенсивно возделываются. Виноградники составляют 11 % от общего количества 

земли, сады - 3,7 % или 4,4 тысячи гектаров [5]. Такие отрасли сельского хозяйства как 

виноградарство, выращивание пшеницы и табака являются приоритетными для 

развития региона. 

 

 
Рисунок 2. Структура сельскохозяйственной продукции по регионам 

развития республики Молдова, % от общего объема, 2009г. 
Источник: расчеты Expert-Grup на основании данных Национального бюро статистики 

Республики Молдова 

 

Несмотря на наличие высокого природного потенциала для выращивания 

определенных овощей и фруктов теплолюбивых сортов (арбузы, дыни, персики, 

абрикосы), АТО Гагаузия не осваивает имеющиеся преимущества: ее доля составляет 

лишь 1,5-2,5% в национальном производстве овощей и 4-5% - в производстве фруктов. 

Из-за отсутствия мощностей для переработки и хранения первичной сельскохозяйственной 

продукции происходит «миграция» добавленной стоимости в другие регионы страну и за 

границу. Например, вопреки имеющимся достаточным площадям, позволяющим 

производить до 2225 тыс. тонн семян подсолнечника (около 10% национального 

потенциала), они преимущественно продаются для переработки в других регионах. 

Объем сельхозпродукции Гагаузии составил 557 млн. лей в 2009 году, из которых 

340 млн. лей принадлежали консолидированному сектору. Промышленность Гагаузии 

имеет многоотраслевой характер: переработка сельхозпродукции, легкая 

промышленность, мебельное производство, производство строительных материалов, 

производство печей (котлов) и запасных частей для сельхозмашин. Из полного объема 

индустриального производства Гагаузии в 2007 году отраслевое производство 

разделено следующим образом: винное производство – 57%, производство муки – 2 %, 
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консервная продукция– 6,4 %, производство легкой промышленности – 12,6%, 

производство мебели – 1,6 %, промышленность табачной продукции – 0,5 %, 

производство энергии - 18,8%, промышленность машиностроения – 0,6 %. В настоящее 

время индустриальный потенциал Гагаузии представлен 150 предприятиями, из 

которых 40 предприятий – крупномасштабные [6].  

На начало 2009г. на реализацию Национальной Программы «Satul Moldovenesc» 

было направлено 46373 тыс. лей, что меньше, чем в аналогичном периоде 2008г. на 65%. В 

общей сумме профинансированных средств, в январе – июне 2009г. на долю бюджетных 

средств приходилось 21,9% или 10173,5 тыс. лей, средства экономических агентов и 

населения составили – 42,8% (19863,7 тыс. лей), гранты - 0,7%  (340 тыс. лей), средства 

ФИСМ – 1,5% (707,7 тыс. лей), других источников – 33% (15288,1 тыс. лей).   

Основными направлениями финансирования Программы «Satul Moldovenesc» 

являлись развитие предприятий промышленности, учреждений здравоохранения, 

аграрного сектора, газификация населенных пунктов, строительство и ремонт дорог. К 

началу 2009г. на посадку многолетних насаждений в агрохозяйствах автономии 

профинансировано 7100 тыс. лей. Финансирование было осуществлено за счет средств 

экономических агентов, но часть средств будет возмещена из фонда субсидирования 

сельскохозяйственных производителей. 

Осуществление инвестиций в сельское хозяйство региона тесно увязано с 

доступностью источников финансирования. Собственные средства мелких 

производителей незначительны, а средства агрохозяйств складываются с большим 

трудом из инвестиционного фонда. Ссуды (банковские займы, внешние кредиты и пр.) 

труднодоступны из-за низкой способности к погашению и низкого финансового 

бонитета хозяйствующих субъектов. Слаборазвитый финансовый рынок (несмотря на 

присутствие многочисленных банковских филиалов) сокращает шансы на рост 

инвестиций в аграрный сектор региона. 

Развитие агросектора наглядно отражает и динамика доходов от продажи 

различных видов сельхозпродукции (График 1). Динамика доходов агропроизводителей 

указывает на сложности по всем культурам. Наиболее сильно пострадали овощеводы; 

за ними следуют табаководы, садоводы и те, кто возделывает подсолнечник. 

 

2009
2008

2007
2006

2005
2004 .

 
График 1. Динамика доходов от финансово-хозяйственной деятельности 

агрохозяйства АТО Гагаузия, тыс. лей в текущих ценах, (ассоциированный 

сектор) 
Источник: разработано Expert-Grup на основании данных Управления АПК, экологии и сельского 

хозяйства АТО Гагаузия 
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По винограду и табаку доходы в 2008-2009 годах даже оказались ниже, чем в 2001 

году - из-за застоя производства. Спад доходов в том, что касается винограда, фруктов, 

табака, подсолнечника, произошел из-за снижения объемов производства данных 

культур (График 2).  

В 2007 году производство зерновых составило лишь 31,4% показателя 2001 года, 

а винограда - 72,5% и т. д. Графики, приведенные выше, красноречиво доказывают, что 

плачевное состояние сельского хозяйства гагаузской автономии обусловлено не только 

неблагоприятными климатическими условиями 2007 года, но и системными 

проблемами сектора. 

2009
2008

2007
2006

2005
2004

2003

 
График 2. Производство в сельском хозяйстве АТО Гагаузия, тонн 

Источник: разработано Expert-Grup на основании данных Управления АПК, экологии и сельского 

хозяйства АТО Гагаузия 

 

Низкая экономическая эффективность сельскохозяйственного производства и, как 

следствие, недостаток финансовых средств для накопления, неразвитость финансового 

рынка, высокие темпы роста цен на средства производства, - все это правило к резкому 

снижению производственного потенциала отрасли. За последние семь лет доля 

основных средств сельского хозяйства в общей стоимости фондов республики 

сократилась в 3,5 раза. Скорость выбытия основных средств, которая к тому же 

искусственно сдерживалась товаропроизводителями, вынужденными использовать 

изношенную технику и оборудование, в 3 раза превышала скорость обновления. 

Самые важные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели по 

результатам проведенного опроса в области законодательства, следующие: частые и 

непредвиденные изменения в законодательных актах, нехватка точных инструкций в 

практическом исполнении законов, сложность законов для их выполнения.  

Таким образом, для современного сельского хозяйства характерно наличие целого 

ряда проблем, текущих решения в ближайшей перспективе. В целом их можно 

разделить на две группы: проблемы макроэкономического характера, для решения 

которых необходимые меры государственного вмешательства, и проблемы микро-

уровня, которые в принципе разрешимы силами самих хозяйствующих субъектов. 

К первой группе можно отнести следующие виды проблем. 

 недостаточно разработанное финансовое, налоговое, субсидиарное, 

таможенное, внешнеэкономическое, земельное, трудовое законодательство; 

 неразвитая кредитно-финансовая система в аграрном секторе; 

 испаритет цен, межотраслевые диспропорции, национальная государственная 

политика структурных сдвигов и развитии экономики: страны; 
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 неразвитая система стимулирования инвестиций в реальный сектор 

экономики, в том числе в развитие сельского хозяйства; 

 недостаточная обеспеченность квалифицированных кадрами менеджеров, 

способных реализовать потенциал отрасли в условиях рынка; 

 слабо развитая система оптовой торговли продукции отраслей; 

 отсутствие действенной системы сбора, обработки и распространения 

информации. 

На уровне предприятия к числу основных проблем следует отнести:  

 отсутствие или недостаточная проработанность маркетинговой стратегии; 

 слабое использование инновации и новых технологий, не требующих больших 

и долгосрочных инвестиций, но способных принести ощутимый финансовый эффект; 

 практически полное отсутствие кооперативного движения, способного усилить 

позиции каждого из его участников; 

 часто национальная производственная структура, не отвечающая требованиям 

рынка и условиям эффектного ведения хозяйства; 

 недостаточная диверсификация производства и слабое использование 

возможностей новых отраслей, способных повысить устойчивость и 

конкурентоспособность предприятия. 

Для преодоления такого положения необходима стратегия возрождения, которая 

бы опиралась на все положительное, что было создано в ходе рыночных 

преобразований, и проводилось в условиях политической стабильности без ухудшения 

условий жизни населения. 
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ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 
IMPACTUL NEGATIV AL FENOMENULUI DE TORTURĂ ŞI A ALTOR 

TRATAMENTE CRUDE, INUMANE SAU DEGRADANTE  

ÎNTR-UN STAT DEMOCRATIC 

 

Victor TODOS, 

Catedra de Drept  

 

Dans une société démocratique, dans lequel la priorité est donnée aux droits et libertés 

des citoyens, la torture et autres traitements inhumains ou dégradants certains crimes graves 

sont classés comme ayant un impact négatif sur le développement humain et de l'État lui-

même. Aussi bien la législation de la République de Moldova et les traités internationaux 

protègent ces actes le citoyen. Lorsque de tels cas seront détectés les etats assume la 

responsabilité d'attirer des gens responsables qui se sont rendus coupables;application de ces 

sanctions appropriées. 

 

Tortură apare din timpurile cele mai străvechi, odată cu apariţia primelor colectivităţi 

umane, avînd cele mai diverse forme de aplicare. Fenomenul dat apare ca consecinţă a luptei 

pentru supremaţie într-o colectivitate sau altă, în contextul în care exista defirenţierea diferitor 

clase sociale. Chiar dacă tortura şi alte pedepse crude, inumane sau degradante au apărut încă 

din primele secole ale existenţei omenirii ele s-au păstrat şi se aplică pînă în prezent. 

Societatea actuală confruntîndu-se cu astfel de situaţii, merită a fi analizate, legiferate şi 

pedepsite astfel de acte. Atît legislaţia Republicii Moldova cît şi tratatele internaţionale 

definesc şi reglementează tortura şi alte pedepse crude, inumane sau degradante. 

Termenul de „tortură‖ desemnează orice act prin care se provoacă unei persoane, cu 

intenţie, o durere sau suferinţe puternice, de natură fizică sau psihică, în special cu scopul de a 

obţine, de la această persoană sau de la o persoană terţă, informaţii sau mărturisiri, de a o 

pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis sau este bănuită că l-a 

comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei terţe persoane, sau pentru orice alt 

motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau 

suferinţă sunt provocate de către un agent al autorităţii publice sau orice altă persoană care 

acţionează cu titlu oficial, sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al unor 

asemenea persoane[1]. 

Conform definiţiei torturii existenţa scopului este esenţială. Dacă nu există un scop 

atunci nu este tortură, conform definiţiei. Sunt multe motive pentru a tortura şi acestea variază 

în funcţie de caz.  

Câteva din scopuri ale torturii putem numi:  

1. Obţinerea de informaţii: după arestare, o persoană este adesea supusă torturii în 

scopul de a se obţine informaţii cu privire la activităţile desfăşurate şi despre presoanele şi 

organizaţiile cu care a avut contact. Torţionarul continuă să tortureze până obţine aceste 

informaţii. Dacă informaţiile obţinute sunt incorecte, atunci el va continua procesul. 

2. Să obţină o confesiune: torţionarul torturează victima în scopul obţinerii 

recunoaşterii crimei. Victima este forţată să semneze o declaraţie scrisă în care se afirmă că ea 

a comis crima. Frecvent, victimele semnează declaraţia, indiferent dacă a comis sau nu crima, 

cu scopul de a evita tortura. 

3. Obţinerea unei mărturii care să incrimineze alte persoane: uneori victimele sunt 

forţate să semneze o declaraţie prin care incrimiează alte persoane. În urma acestor 

confesiuni, torţionarii pot aresta oamenii pe care ei îi caută, urmând ca apoi să îi tortureze. 

4. Să se răzbune: motivul răzbunării este de asemenea valabil pentru a tortura. Uneori, 

torţionarul se razbună nu doar pe individul în cauză ci şi membrii familiei acestuia şi pe rude.  



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

200 

5. Pentru a răspândi teroare în comunitate: acest lucru are loc de obicei într-un regim 

dictatorial. Oricine îndrăzneşte să ridice vocea împotriva regimului este torturat fără milă. Victima 

este fie ucisă fie trimisă înapoi în comunitate cu semne fizice şi psihice ale torturii. Acest lucru 

ridică teroare în rândul comunităţii şi nimeni nu mai îndrăzneşte să ridice vocea împotriva 

regimului. Acest lucru se întâmpla de asemenea într-o comunitate dintr-o societate feudală. 

6. Pentru distrugerea personalităţii: există mereu oameni înzestraţi cu calităţi de lider în 

fiecare societate. Aceşti oameni au puterea să ridice vocea împotriva regimurilor dictatoriale 

şi să mobilizeze oamenii să se ridice împotriva acestuia. Aceste persoane sunt identificate, 

arestate şi torturate în aşa fel încât ei devin „morţi vii‖. Comportamentul, gândurile şi 

sentimentele sunt schimbate total. Are loc o pierdere a încrederii şi un simţ al neputinţei, 

lipsei speranţei şi nevalorii de sine[2]. 

Orice formă de tortură poate avea consecinţe fizice, mentale şi sociale asupra victimei. De 

aceea, este artificial să clasificăm tortura ca fiind fizică sau psihică. Totuşi, am clasificat tortura în:  

1. Tortură fizică; 

2. Tortură psihologică; 

3. Tortură sexuală. 

Metodele fizice ale torturii sunt acele metode care induc durere, discomfort şi disfuncţii 

în diferite părţi ale corpului. Uciderea vitimelor nu este scopul torturii. De aceea, torţionarul 

are grijă ca victima să nu moară în timpul torturii. De asemenea, o altă preocupare este aceea 

ca semnele torturii nu sunt detectabile de către victimă sau la un control atent să fie uşor 

vizibile. De aceea, torţionarii sunt bine instruiţi în acest sens. Însă, în ciuda tuturor 

precauţiilor, tortura fizică lasă mereu în urmă semne care să conducă la descoperirea lor. 

Ştiinţele medicale s-au dezvoltat acum în aşa fel încît orice dereglare internă cauzată de acest 

tip de tortură poate fi descoperit chiar şi după câţiva ani de la petrecerea lor. 

Tortura fizică poate fi întâlnită în multe forme însă cele mai raportate variante ale ei sunt:  

1. Tortura fizică care cauzează dureri insuportabile;  

2. Tortura fizică ce cauzează frică şi moarte imediată;  

3. Tortura fizică care duce la epuizare totală;  

4. Tortura fizică care cauzează desfigurare, mutilări şi dizabilităţi permanente. 

Din categoria torturii fizice care cauzează dureri extreme putem numi bătăile. Este cel mai 

comun mod de a tortura folosit de către torţionari. Bătăile devin severe când sunt însoţite de 

folosirea cablurilor, lanţurilor, curelelor sau a altor instrumente. De asemenea, loviturile cu 

piciorul sunt considerate bătăi severe. Deci, bătăile simple înseamnă lovirea cuiva în părţi mai 

puţin delicate ale corpului care nu cauzează pagube externe sau interne mari. Lovirea peste urechi 

nu poate fi considerată o bătaie simplă deoarece poate dăuna timpanului şi să afecteze auzul 

permanent. Bătăile severe la tălpile picioarelor este un mod de tortură care a fost descris separat şi 

este unul din principalele modalităţi de tortură folosite în lume. În plus, acest mod de tortură are 

consecinţe imediate şi pe termen lung, uneori provocând dizabilităţi pe câţiva ani. Tortura 

degetelor - creioane sau obiecte similare sunt puse între degetele victimelor şi apoi sunt apăsate. 

Suspendarea - victimele sunt suspendate de picioare sau braţe. De asemenea, victima 

poate fi suspendată de par. Suspendarea este de regulă folosită împreună cu alte forme de 

tortură, precum bătăi severe, falangă, şocuri electrice, expunerea la frig, la cald etc. 

Expunerea la frig - victima este expusă la diferite temperaturi negative. Poate fi forţată să 

adoarmă pe podeaua rece, sau poate fi obligată să stea dezbracată în frig. Expunerea la căldură - 

victima poate fi forţată să stea ore sub soare. De asemena poate fi forţată să stea lângă un foc. 

Stingerea ţigărilor pe corpul victimelor este cea mai comună metodă de tortură de acest fel. 

Torturi care provoacă iritaţii - anumite prafuri care provoacă iritaţii, precum praful de chilii, 

sarea sunt aplicate pe părţile delicate ale corpului, pe răni etc. Mersul obligatoriu sau şederea pe 

obiecte ascuţite - victima este forţată să meargă fără pantofi pe o suprafaţă cu cioburi sau ace. 

Tortura dentală - dinţii sănătoşi pot fi rupţi sau scoşi cu forcepsul. Victimei i se poate cere să 

mestece piatră, lemn sau piese de metal. Tortura cu ajutorul părului - victima poate fi trasă şi 
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târâtă de păr. Părul uneori este tuns scurt sau ras. Uneori el poate fi chiar ars sau scos. Crestarea cu 

cuţitul - hainele victimei sunt scoase şi pe corp sunt făcute zgârieturi cu un cuţit ascuţit, lame sau 

obeicte similare. Suc de lămâie sau praf de chilli pot fi de asemenea aplicate pe răni. 

Tortura cu şocuri electrice - acest tip de tortură implică de obicei folosirea părţilor 

sensibile ale corpului precum organele genitale, sfârcurile. Este uneori aplicat în gură, fiind în 

felul acesta foarte greu de detectat. Uneori,victima este dezbrăcată, legată de o bară metalică 

şi electrocutată, în asa fel încât să primească şocul în întregul corp. Uneori victima este 

stropită cu apă astfel încât magnitudinea şocului electric să fie mai mare. 

Sufocările/asfixierile - victima poate fi sufocată în multe feluri şi atât de rău încât simte 

moartea aproape. Torţionarul doreşte însă sufocarea cu puţin îninte ca moartea să survină. 

Sufocarea poate fi făcută astupând gura şi nasul victimei, legându-i mâinile şi imobilizându-l 

în aşa fel încât să nu se mai poată mişca. Când capul victimei este scufundat în apă, urină, 

vomă, sânge, etc, metoda poartă numele de ―submarin ud‖. În ―submarinul uscat‖capul 

victimei este acoperit cu o pungă de plastic sau un obiect asemanător. 

Tortura mentală presupune metode psihologice ale torturii care pot fi clasificate în 

următoarele categorii: 

1. Tehnici de deprivare; 

2. Tehnici de coerciţie; 

3. Ameninţări şi umilinţe; 

4. Tehnici de comunicare; 

5. Tehnici medicamentoase.  

Tehnici de deprivare: Cum sugerează şi numele victimele sunt deprivate de numeroase 

lucruri care le sunt necesare, astfel încât ei sunt torturaţi mental. Victima poate fi deprivată de 

anumiţi stimul precum lumină, sunet, sau poate fi legată la ochi, ţinută într-o cameră închisă, 

etc. De asemenea poate fi deprivată de anumite percepţii astfel încât să fie dezorientată şi 

confuză (transferuri frecvente de la un loc la altul, frecvente deranjări ale somnului, lipsa 

radio-ului, a scrisorilor, a ziarelor). O altă deprivare ar fi cea de ordin social în care victimei 

nu îi este permis să aibă vizite, sau să îndeplinească ritualuri religioase, în general deprivări 

care au ca scop însingurarea victimei. Deprivarea de nevoile de bază este de asemenea 

încadrată aici: deprivări de mâncare, apă, de aer, de haine, de facilităţi medicale etc. 

Tehnicile de coerciţie: În aceste tehnici, victima este constrânsă să săvârşească fapte sau 

să fie martoră la evenimente care au ca scop torturarea ei mentală. Una din metodele de acest 

gen este metoda ―alegerii imposibile‖, în care victima este obligată să aleagă din două 

variante care au aceleaşi consecinţe. Ameninţările şi umilinţele pot să fie îndreptate fie către 

victimă, fie către familia victimei. 

Tehnicile de comunicare: Victima este mental torturată prin expunerea la o varietate de 

comunicări false, contradictorii şi confuze, precum: informarea greşită, psihologia inversă etc. 

Tortura sexuală ar putea fi inclusă în tortura de ordin fizic. Acest tip poate fi împărţit în 

3 categorii: tortura sexuală utilizând instumente, neutilizând instrumente şi tortura sexuală 

utilizând animale. Este important de reţinut că toate metodele de tortură, atât fizică, psihică şi 

sexuală sunt folosite în acelaşi timp în majoriatea cazurilor. 

Consecinţele torturii pot fi împărţite în: consecinţe fizice;  consecinţe psihice;  

consecinţe sociale. Printre consecinţele fizice enumerăm: vânătăi, hematoame, răni, lovituri la 

cap, la piept, vătămări sexuale, infecţii, cicatrice, părţi ale corpului mutilate, desfigurări ale 

feţei, boli cu transmitere sexuală, simptome somatice etc. 

În ceea ce priveşte sechelele psihologice printre cele mai importante sunt: anxietăţi, 

depresii, dereglări ale somnului, durei de cap, pierderi de memorie, probleme psihice-sexuale, 

sentimente de ne-realizare etc.  

În ceea ce priveşte consecinţele sociale cele mai importante sunt: 

a) Stigmatul social: victimele pot fi etichetate ca trădători, anti-naţionalişti. Aceste etichete 

pot avea un impact negativ pe termen lung sau scurt asupra victimei şi a familiei acesteia.  
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b) Locul de muncă: victima poate fi concediată sau ar avea dificultăţi în găsirea unui loc 

de muncă, deşi ar fi un bun angajat. Membrii familiei sau rudele ar putea suferi de acest lucru. 

În unele cazuri o altă consecinţă este confiscarea proprietăţilor.  

c) Activităţi zilnice: Victimele torturii şi membrii familiei pot înfrunta multe lucruri 

negative în viaţa lor. Comunitatea în care trăiesc ar putea să îi respingă, să îi evite, sau chiar să îi 

critice.  

Aşadar, nu numai cicatricele fizice, durerea fizică, dizabilităţile amintesc victimei constant 

de evenimentele trăite, dar şi consecinţele sociale fac acest lucru. Este aşadar un cerc vicios, în 

care evenimentele apar mereu şi victima suferă o lungă perioadă după petrecerea lor. 

Conculzia este că atunci când avem de a face cu victimele torturii, trebuie să luăm în 

consideraţie toate cele 3 dimensiuni ale torturii: fizică, mentală şi socială. Aşadar, tratamentul 

unei victime a torturii cere o abordare interdisciplinară implicând personalul medical de la 

diferite specializări: psihologi, asistenţi sociali, fizioterapeuţi şi mulţi alţii.  

Potrivit articolului 4 al Codului penal al Republicii Moldova, legea penală nu urmăreşte 

scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus 

la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante[3]. Codul de 

procedură penală al Republicii Moldova stabileşte în art. 10 că în desfăşurarea procesului 

penal, nimeni nu poate fi supus la tortură sau la tratamente cu cruzime, inumane ori 

degradante, nimeni nu poate fi deţinut în condiţii umilitoare, nu poate fi silit să participe la 

acţiuni procesuale care lezează demnitatea umană. 

La fel în art. 11 se menţionează, că orice persoană  reţinută sau arestată trebuie tratată cu 

respectarea demnităţii umane. În timpul desfăşurării procesului penal, nimeni nu poate fi 

maltratat fizic sau psihic şi sunt interzise orice acţiuni şi metode care creează pericol pentru 

viaţa şi sănătatea omului, chiar şi cu acordul acestuia, precum şi pentru mediul înconjurător. 

Persoana reţinută, arestată preventiv nu poate fi supusă violenţei, ameninţărilor sau unor 

metode care ar afecta capacitatea ei de a lua decizii şi de a-şi exprima opiniile[4]. 

Codul de executare al Republicii Moldova, la art. 166 specifică că, condamnatului i se 

garantează dreptul da fi informat de instituţia sau organul care asigură executarea, dreptul la 

apărare şi respectarea drepturilor şi libertăţilor pe care le are, inclusiv de a nu fi supus la 

tortură şi nici la pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum şi, 

indiferent de consimţământul său, unei experienţe medicale sau ştiinţifice care îi pune în 

pericol viaţa sau sănătatea, beneficiind, după caz, de măsuri de protecţie din partea statului. 

Are dreptul de adresa petiţii administraţiei instituţiei ori organului care asigură executarea 

pedepsei, dreptul la asistenţa juridică pe bază de contract din partea avocaţilor, dreptul la 

ocrotirea sănătăţii, dreptul la asigurare socială[5]. 

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Codului de etică şi deontologie al 

poliţistului din 19.05.2006, la pct. 16 interzice colaboratorului de poliţie:  

a) să aplice, să încurajeze sau să tolereze acte de tortură, tratamente sau pedepse 

inumane sau degradante, în orice circumstanţă s-ar afla;  

b) să recurgă la forţă, cu excepţia cazurilor de necesitate absolută, şi numai în măsura 

necesară atingerii unui obiectiv legitim[6].  

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către 

condamnaţi din 16.06.2006, la pct. 515 prevede că medicul care efectuează examenul medical are 

obligaţia de a sesiza procurorul în cazul în care constată că deţinutul a fost supus torturii, 

tratamentelor cu cruzime, inumane sau degradante ori la alte rele tratamente, precum şi obligaţia 

de a consemna în fişa medicală cele constatate şi declaraţiile deţinutului în legătură cu aceasta[7]. 

Concepţia reformării sistemului penitenciar pentru anii 2004-2013, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1624 din 31 decembrie 2003 prevede ansamblul măsurilor care 

vizează îmbunătăţirea situaţiei în sistemul penitenciar, bazate pe experienţele avansate ale 

ţărilor ce au reformat sistemele penitenciare conform prevederilor standardelor europene. 
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Acestea au drept scop punerea în corespundere a condiţiilor de detenţie cu standardele în 

domeniul drepturilor omului[8]. 

Toate reglementările menţionate mai sus sînt în concordanţă cu tratatele internaţionale 

la care Republica Moldova este parte. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale din 04.11.1950 adoptată de Consiliu Europei stabileşte că nimeni 

nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante[9]. 

Aceleaşi prevederi le conţine şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.  

Pe lîngă faptul că o persoană fizică poate să se adreseze în instanţa de judecată de drept 

intern pe faptul că a fost supusă unei torturi sau tratamente inumane ori degradante, aceasta 

poate depune o plîngere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul în care nu este de 

acord cu plîngerea satisfăcută de instanţele naţionale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

se va pronunţa în privinţa încălcării articolului 3 din Convenţie. În cazul în care va găsi 

vinovat statul de încălcarea articolului 3 din Convenţie va emite o hotărîre de condamnare 

prin care îl va să repare echitabil daunele pricinuite persoanei.   
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04.11.1950. art. 3.  

 

Recenzent: dr., conf. univ. Păşcăneanu T. 

Prezentat la: 17. 11. 2010 
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CONSIDERAŢII  PRIVIND  IMPLICAREA  ACTORILOR  SOCIALI 

ÎN   PROCESUL  DE PREGĂTIRE  A  SPECIALIŞTILOR 

ÎN  REPUBLICA  LETONIA 

 

Sergiu CORNEA, 

Dr., conf. univ., 

 Catedra Administraţie Publică  

 

This study considers the specialist training system and the forms of participation of 

Latvian social actors in the specialists training process. Some practices from Latvia can be 

implemented in the Republic of Moldova as well. The author has made a set of proposals to 

improve the education system and to involve social actors in the specialists training, and 

namely: to implement the real autonomy of educational institutions, to strengthen the higher 

education system and to incorporate the colleges within universities, to develop and 

implement a professional standard of the profession that would serve as a basis for 

curriculum development and would be an essential document which determines the content of 

the final qualifying exam, and to involve the students in the educational process by enhancing 

the role of the students’ trade unions and students’ organizations in the university’s life.  

It's an absurd situation when the presidents of the students’ organizations are "elected" 

teachers. 

The author proposes to include the representatives of professional associations and the 

trade unions of the sector in the final examination committees. 

An interesting practice, worthy of being implemented, is that the experts of the trade 

unions of the sector and employers' representatives can be included in the accreditation 

committees of educational institutions. It would be also useful to allow students’ participation 

in the accreditation committees as well. 

 

Cadrul normativ care reglementează funcţionarea Sistemului de învăţănânt din Letonia 

este alcătuit din următoarele legi esenţiale: 

 Legea cu privire la educaţie (1998) - o lege cadru care conţine definiţiile tuturor tipurilor 

şi nivelurilor de educaţie şi stabileşte principiile generale şi competenţele organismelor 

de conducere. 

 Legea cu privire la Educaţia Generală (1999). 

 Legea cu privire la Educaţia Profesională (1999). 

 Legea cu privire la educaţia în Unităţile din invăţământul superior (1995, 2000 - 

versiunea modificată). [1] 

Sistemul de învăţământ al Letoniei se administrează în trei niveluri - naţional, municipal 

şi instituţional. Principalele organisme de decizie la nivel naţional sunt: Parlamentul, 

Cabinetul de Miniştri şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei.  

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei  este instituţia care elaborează politica educaţională, este 

responsabil  de stabilirea standardelor educaţionale împreună cu procedurile şi conţinutul de 

formare a profesorilor, şi de asemenea de aspectele legate de acordarea licenţelor pentru 

deschiderea instituţiilor de învăţământ. Potrivit prevederilor articolului 15 al Legii 

învăţământului din Letonia, adoptată la 29 octombrie 1998, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei are 

următoarele atribuţii:  

 pune în aplicare o politica educaţională a statului şi strategia de dezvoltare în domeniul 

educaţiei;  

 elaborează proiectele de acte normative de reglementare în domeniul educaţiei;  

 implementează şi actualizează Registrul instituţiilor educaţionale, Registrul programelor 

educaţionale şi Registrul cadrelor didactice;  

 licenţiază programele educaţionale;  
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 efectuează acreditarea programelor educaţionale şi a instituţiilor de învăţământ, în 

conformitate cu procedurile prevăzute de guvern;  

 organizează cursuri perfecţionare pentru cadrele didactice; coordonează activităţile 

metodice şi de cercetare;  

 stabileşte standardele de stat în domeniul educaţiei;  

 elaborează propuneri şi prezintă, în conformitate cu procedurile stabilite, solicitarea de 

alocare a resurselor bugetului de stat pentru educaţie, ştiinţă, sport şi tineret;  

 monitorizează utilizarea legală de către instituţiile de învăţământ a resurselor din bugetul 

de stat alocate;  

 coordonează cooperarea în domeniul educaţiei a instituţiilor de învăţământ de stat cu 

instituţiile din străinătate şi cu organizaţiile internaţionale;  

 elaborează modele de programe şcolare pentru discipline de studiu sau de cursuri (cu 

excepţia programelor de învăţământ superior), în conformitate cu cerinţele standardelor de 

stat;  

 elaborează modele-tip de acte interne pentru instituţiile de învăţământ;  

 organizează achiziţii publice de stat pentru pregătirea şi publicarea de materiale didactice, 

în conformitate cu programele educaţionale de bază;  

 stabileşte şi coordonează procedurile pentru perfecţionarea profesională a cadrelor 

didactice;  

 organizează evaluarea calificării profesionale a cadrelor didactice şi a şefilor instituţii de 

învăţământ (cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior;  

 elaborează procedurile în ceea ce priveşte acreditarea  programelor educaţionale;  

 organizează elaborarea conţinuturilor manualelor, în conformitate cu cerinţele 

standardelor de învăţământ;  

 monitorizează rezultatele procesului de învăţământ în instituţiile de învăţământ finanţate de 

stat; elaborează şi  pune în aplicare măsuri de îmbunătăţire a calităţii procesului de 

învăţământ;  

 să menţină şi să sprijine  instituţiile de învăţământ de stat;  

 elaborează programe educaţionale - model în conformitate cu cerinţele standardelor de 

învăţământ statale;  

 aprobă clasificarea Registrelor instituţiilor educaţionale,  a programelor educaţionale şi a 

cadrelor didactice;   

 prezintă propuneri Cabinetului de miniştri cu privire la fondarea, reorganizarea şi 

dizolvarea instituţiilor de învăţământ de stat;  

 acordă suport instituţiilor subordonate în baza normei legale;  

 angajează şi concediază şefii instituţiilor de învăţământ subordonate (cu excepţia 

instituţiilor de învăţământ superior);  

 face propuneri privind concedierea şefilor de instituţii de învăţământ de stat locale şi  

coordonează angajarea şi demiterea a şefilor de instituţii de învăţământ de stat locale. [2] 

Sistemul de învăţământ superior din Letonia include 54 instituţii de învăţământ superior 

(universităţi, academii, şcoli superioare şi colegii). In contextul procesului de consolidare a 

sistemului de învăţământ superior, colegiile sunt incorporate în cadrul universităţilor.  

 Celor 112555 studenţi  (492 studenţi la 10000 de locuitori) le sunt oferite 920 programe 

de studii. [3]  

În Letonia este agreată tendinţa europeană de a acorda cât mai multă autonomie 

instituţiilor de învăţământ. Universităţile au autonomie în gestiunea banilor alocaţi de stat. 

Senatul aprobă bugetul universitar, inclusiv la capitolul salarii. Statul finanţează universităţile 

în baza unui acord, încheiat pe un termen de 3 ani şi în care se stipulează numărul de studenţi 

bugetari. La universităţile tehnice ei constituie 80-90%, iar la cele umanitare, în jur de 50% 

din numărul total al studenţilor. Taxele de studii sunt stabilite de minister, în baza costurilor 

reale şi diferă la diferite specialităţi, la unele ajungând până la 3000 Euro pe an.  Numărul 
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studenţilor admişi cu plata taxei de studii nu este limitat. Există un sistem de creditare 

preferenţială a tinerilor care doresc să-şi continue studiile.  

Studenţii pot influienţa deciziile la nivel universitar prin intermediul organizaţiilor 

studenţeşti, inclusiv sindicale, cât şi prin participarea la lucrările senatului universitar. 

Studenţii constituie 20% din membrii senatului şi dispun de dreptul de „veto‖, asupra 

deciziilor care afectează situaţia studenţilor. 

În comisiile de acreditare a instituţiilor de învăţământ sunt incluşi şi studenţi. 

În Letonia există trei niveluri de pregătire profesională: a) nivelul profesional elementar, 

b) nivelul profesional mediu şi c) nivelul profesional superior cu două subnivele: 1) colegiile 

şi 2) şcolile superioare şi universităţile. 

Sistemul de pregătire a specialiştilor se pliază pe 5 niveluri de calificare profesională: 

Nivelul profesional elementar – nivelurile  de calificare 1 şi 2 

Nivelul profesional mediu  -  nivelul de calificare 3  

Nivelul profesional superior cu două subnivele: 

  Primul - colegiile  -  nivelul de calificare 4 

  Al doilea - şcolile superioare şi universităţile - nivelul de calificare 5. [4] 

În anii 2005-2007, în Letonia a fost implementat programul naţional „Elaborarea 

metodologiei unice în scopul ameliorării calităţii învăţământului profesional şi a implicării 

partenerilor sociali‖. 

Scopul esential al acestui program a fost asigurarea calităţii invăţământului profesional în 

concordanţă cu cerinţele pieţei muncii şi implicarea partenerilor sociali în procesul de instruire.  

Programul a avut trei direcţii esenţiale:  

A. Asigurarea calităţii programelor de studii. Au fost elaborate următoarele documente:  

a) Recomandări metodice privind studierea ramurii,  

b) Recomandări metodice privind elaborarea Standardului profesional,  

c) Recomandări metodice privind elaborarea programelor de studii,  

d) Recomandări metodice privind conţinutul examenului de calificare. 

B. Asigurarea calităţii în activitatea instituţiei de învăţământ. Au fost elaborate: 

Recomandări metodice privind asigurarea şi aprecierea calităţii activităţii instituţiei de învăţământ. 

C. Asigurarea colaborării cu partenerii sociali. Au fost create Centre regionale privind 

instruirea şi amplasarea în câmpul muncii. Au fost elaborate următoarele documente:  

a) Metodologia recunoaşterii şi aprecierii învăţământului neformal,  

b) Mecanismul implicării partenerilor sociali în asigurarea calităţii pregătirii specialiştilor,  

c) Metodologia şi programe de instruire a partenerilor sociali.  

Standardul profesional stabileste nivelul de calificare al specialităţii şi indică nivelul de 

pregătire profesională.  Standardul profesional include următoarele elemente:  

a) caracteristica generala a activităţii profesionale şi locul desfăşurării activităţii;  

b) competenţele;  

c) capacităţile;  

d) cunoştinţele  

e) responsabilităţile;  

f) autorii standardului şi experţii.  

Este important de menţionat că Standardul profesional serveşte drept bază pentru elaborarea 

programelor de învăţământ şi este documentul esential care determină conţinutul examenului final 

de calificare, cu care finalizează pregătirea specialistului. În comisia de examinare sunt incluşi 

reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi ale sindicatelor de ramură letoniene. [5]  

În Letonia funcţionează un organ independent: Consiliul pentru învăţământul superior 

din care fac parte reprezentanţi ai instituţiilor de invăţământ de stat şi private (profesori şi 

studenţi), patronatului, sindicatelor şi care examinează problemele existente şi perspectivele 

de dezvoltare a domeniului. 

O altă o instituţie care se înscrie perfect în sistemul de orientare şi pregătire profesională 
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este Departamentul dezvoltării carierei. Sarcina esenţială a departamentului constă de a 

contribui la îmbinarea armonioasă a priorităţilor persoanei cu cele ale societăţii. 

La nivel universitar activităţile se concentrează pe următoarele grupuri prioritare: 

 Activităţi cu potenţialii abiturienţi 

 Activităţi cu studenţii de la anul I 

 Activităţi cu studenţii absolventi ai universităţilor. 

O altă instituţie deosebit de utilă la pregătirea profesională a tineretului este Centrul de 

informaţii academice, care are drept scop major compatibilizarea sistemului educational 

letonian cu cel european. 

Dialogul social în Letonia a fost instituţionalizat încă în  anul 1993 prin crearea 

Consiliului Naţional Tripartit de Cooperare, din care fac parte: guvernul, sindicatele şi  

patronatul. Acest Consiliu include opt sub-consilii, specializate pe domenii de activitate.  

Unul dintre aceste sub-consilii specializate se preocupă de problemele educatiei şi 

angajării în câmpul muncii. Sarcinile principale ale acestui sub-consiliu sunt: a) promovarea 

cooperării intre sindicate, patronat şi guvern în dezvoltarea capitalului uman, educaţie, 

modelarea şi implementarea politicilor privind piaţa muncii şi b) evaluarea planurilor de 

dezvoltare, concepţiilor, proiectelor de acte normative în domeniile educaţiei, capitalului 

uman, piaţa muncii şi perfecţionarea lor. 

 Fiecare parte este reprezentată de cinci membri. Guvernul este reprezentat de 

următoarele ministere: Ministerul educaţiei şi ştiinţei, Ministerul economiei, Ministerul 

bunăstării,  Ministerul mediului şi Ministerul dezvoltării regionale. La lucrările  sub-

consiliului, părţile pot invita experţi din domeniile care sunt discutate. Şedinţele au loc lunar, 

cu excepţia lunii iulie. Pentru ca şedinţele să fie deliberative e necesar să fie prezenţi cel puţin 

câte 3 reprezentanţi ai fiecărei părţi. 

Una dintre problemele importante cu care se ocupă sub-consiliul respectiv este 

discutarea şi evaluarea standardelor profesionale. Necesităţile pieţii muncii, este o altă 

problemă aflată permanent în agenda zilei. Incepând cu anul viitor vor fi create consilii 

specializate care vor studia necesităţile de specialişti pe domenii. Aceste consilii vor stabili de 

câţi specialişti este nevoie şi la ce nivel trebuie să fie pregătiţi: de pregătit atâţea specialişti cât 

trebuie pentru piaţa muncii, unde trebuie şi de calificarea respectivă.   

Unul dintre actorii activi ai dialogului social tripartit este Confederaţia sindicatelor 

libere din Letonia (LBAS). Obiectivele principale ale  Confederaţiei sindicatelor în domeniul 

educaţiei sunt:  

a) sporirea calităţii învăţământului prin ajustarea lui la standardele europene şi 

orientarea la necesităţile pieţii muncii,  

b) sporirea investiţiilor în dezvoltarea capitalului uman,  

c) promovarea „lifelong learning‖. [6] 

În  Letonia se porneşte de la premisa că universităţile constituie centre esenţiale ale 

dezvoltării regionale. De aceea universităţile regionale se bucură de susţinerea, inclusiv 

financiară, din partea sindicatelor, asociaţiilor patronale si a municipalităţilor. 

Asociaţiile patronale, de asemenea sunt implicate activ în dialogul social, inclusiv prin 

participarea în sub-consiliul nominalizat. Sunt favorizate legăturile directe între intreprinderi 

şi instituţiile de învăţământ în scopul organizării activităţilor de practică ale studenţilor. O 

practică înrădăcinată: asociaţiile profesionale oferă premii intreprinderilor care susţin şi 

colaborează eficient cu instituţiile de învăţământ. 

Analizând practica participării actorilor sociali din Letonia în procesul de pregătire a 

specialiştilor constat că anumite practici ar putea fi utile şi în R. Moldova. Aş formula 

următoarele propuneri privind consolidarea rolului instituţiilor de învăţământ şi a implicării 

actorilor sociali în pregătirea specialiştilor: 

 Implementarea autonomiei reale a instituţiilor de invăţământ; 

 Consolidarea sistemului de învăţământ superior, inclusiv prin încorporarea colegiilor în 
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cadrul universităţilor; 

 Elaborarea şi implementarea Standardului profesional al profesiei care ar servi drept bază 

pentru elaborarea programelor de învăţământ şi ar fi documentul esential care ar 

determină conţinutul examenului final de calificare; 

 Implicarea studenţilor în procesul instructiv-educativ prin sporirea rolului organizaţiilor 

studenţeşti în viaţa universitară, inclusiv a organizaţiilor sindicale studenţeşti. E absurdă 

situaţia când preşedinţi ai organizaţiilor studenţeşti sunt „aleşi‖ profesori. 

 Includerea în comisiile de examinare la finalizarea studiilor a reprezentanţilor asociaţiilor 

profesionale şi ale sindicatelor de ramură. 

 O practică interesantă, demnă de a fi implementată, constă în aceea că experţi din partea 

sindicatelor de ramură şi a reprezentanţilor patronatului sunt incluşi în comisiile de 

acreditare a instituţiilor de învăţământ. Ar fi utilă şi participarea studenţilor în comisiile de 

acreditare.  

 

Referinţe bibliografice: 
1. http://izm.izm.gov.lv/laws-regulations.html 

2. http://izm.izm.gov.lv/laws-regulations/2093.html 

3. Pentru comparaţie, menţionăm faptul că în anul universitar 2007-2008 erau: instituţii de 

învăţământ superior – 58, programe de studii – 889; studenţi – 127050. Sursă: 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/en/higher_education.pdf 

4. http://ec.europa.eu/ploteus/generalinfo_renderer.jsp?language=ro&id=170516&type=ES 

5. http://www.tempus-hesdespi.eu/files/study_visit/Study_visit_Latvia 

6. http://www.lbas.lv/lbas 
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CONSIDERAŢII PRIVIND DEFINIREA NOŢIUNILOR  

„MINORITATE NAŢIONALĂ” ŞI  „MINORITATE ETNICĂ” 

 

Oleg DANILCEAC,  

Catedra Administraţie Publică 

 

Ethnic group are social ethnic groups included in dominant society which control them. 

The quality of being identified is on physical characteristics, underlying cultural minority 

status, traits that are socially defined and interpreted, not fixed but variable. What is the 

difference between ethnic minorities and nation? This article presents examples of defining 

terms: national minorities and ethnic minorities. 

 

Sunt cunoscute patru caracteristici definitorii pentru minoritate, şi anume: 

identificabilitatea, puterea diferenţială, tratamentul diferenţial şi peiorativ sau discriminarea şi 

conştiinţa de sine a grupurilor minoritare[9]. 

Calitatea de a fi identificabil este dată de trăsăturile fizice, culturale care stau la baza 

statutului minoritar, trăsături care pot fi definite şi interpretate social, nefiind fixe, ci variabile.  

În absenta unor astfel de caracteristici de identificare există posibilitatea de amestec cu 

restul populaţiei în timp. Puterea diferenţiala se referă la şansele de realizare a minorităţilor: 

accesul la slujbe, educaţie, servicii de sănătate; de obicei grupurile minoritare ocupând poziţii 

mai dezavantajoase. Tratamentul diferenţial şi peiorativ afectează şansele şi stilul de viata al 

minoritarilor. Discriminarea presupune tratarea inegală a minorităţii în raport cu unele 

trăsături cum ar fi: apartenenţa etnică, religioasă, poziţia socială. Termenul se referă la 

comportamentul majorităţii faţă de o minoritate dominantă şi implică prejudiciul adus unei 

persoane sau unui grup. Pot aduce exemplu de câteva moduri de comportament a majorităţii 

în raport cu grupul minoritar: evitarea contactului, a comunicării cu astfel de grupuri; 

segregarea-negarea accesului în anumite locuri, a participării la anumite cluburi etc., cu alte 

cuvinte, interzicerea contactului între grupuri cu obiceiuri sau legi diferite; violenta este o altă 

formă de discriminare dusă la extremă, manifestându-se prin agresivitate fizică. 

Conştiinţa de sine a grupurilor minoritare se formează treptat, grupul percepând 

similarele poziţiei lor, destinul comun. Prin conştiinţă de şine se afirmă identitatea personală 

care se răsfrânge asupra grupului. Noţiunea de grup minoritar i se poate atribui fiecărui 

următor grup: grup rasial, religios, naţional şi etnic. 

În sociologie cuvântul etnic are un interes mai larg, referindu-se uneori fie la rasă, fie la 

religie, fie la grupuri naţionale, şi deseori la o combinaţie a acestor trei. Astfel grupurile etnice 

sunt definite ca „grupuri a căror membri împărtăşesc o moştenire unică socială şi culturală 

transmisă de la o generaţie la alta”    

Grupurile etnice sunt acele grupuri sociale cu tradiţii culturale comune care au 

sentimentul identităţii ca subgrup în cadrul societăţii dominante. Membrii acestor grupuri 

diferă de ceilalţi membri prin anumite trăsături culturale specifice: limbă distinctivă, religie, 

tradiţii folclorice (obiceiuri, îmbrăcăminte), tradiţii culturale, comportament sau mod de viată.  

Ceea ce e specific şi important e sentimentul identităţii şi autoaprecierea lor ca fiind 

diferiţi de majoritate, conştientizând deosebirea dintre Noi-„imaginea de şine‖ şi Ei-

„imaginea celorlalţi‖; trăind de obicei fie datorită impunerii grupului dominant, fie graţie 

alegerii lor, în anumite zone sau cartiere periferice[4]. 

Grupurile etnice sunt minorităţi etnice sociale cuprinse în cadrul societăţii dominante care le 

monitorizează. Prin ce se diferenţiază minorităţile etnice de naţiune? Prin aceea ce reprezintă 

dimensiuni mici, au la bază o moştenire comună, sunt mult mai persistente în istoria umană, sunt 

esenţial exclusive şi descriptive, membrii acestor grupuri având la bază anumite trăsături 

înnăscute, în timp ce naţiunile sunt circumscrise în timp şi spaţiu, definite cultural şi politic. 
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La nivel de comunitate etnica, Anthony D. Smith, în cartea sa „The Ethnic Origins of 

Nations‖[1] afirmă că orice etnie are câteva fundamente sau dimensiuni etnice esenţiale cum 

ar fi: un „nume colectiv‖ care este de fapt marca identificabilităţii în etnii în înregistrările 

istorice, este o emblemă a comunităţii etnice evocând în acelaşi timp o atmosferă care are 

putere şi semnificaţie pentru cei ce se includ: în „mit comun al originii‖ care furnizează 

înţelesul în aşezări colective în lume şi cartea comunităţii ce explică originile, creşterea şi 

destinul acesteia; „împărtăşirea în istorie‖ este o altă dimensiune ce stă la bază în comunităţi 

istorice. Sentimentul în istorii comune ale generaţiilor succesive; fiecare generaţie cu setul ei 

de experienţe se adăugă la arborele genealogic comun definind o populaţie în termenii 

succesiunii temporale experimentate, transmiţând totodată generaţiei viitoare istoria propriei 

lor experienţe. Cu alte cuvinte, secvenţele istorice furnizează „forme‖ pentru experienţele 

viitoare, canale şi matrice pentru interpretarea lor ; „împrăştierea în culturi‖ ; etniile se 

diferenţiază prin mai multe elemente culturale ce ajută la unirea membrilor şi la separarea lor 

de cei din afară. Cele mai comune trăsături împărtăşite  şi specifice sunt limba vorbită şi 

religia, la care se adăugă şi alte obiceiuri: legi, culoare etc.; „asocierea cu un teritoriu 

specific‖ ceea ce nu înseamnă ca un grup etnic trebuie să fie în posesia fizică a teritoriului, 

contează existenţa în centrul simbolic geografic, un habitat sacru, o patrie în care se pot 

reîntoarce; „un sentiment al apartenenţei şi o solidaritate activă‖.[10,pag 14] 

De regulă, o comunitate etnică are câteva caracteristici distinctive care, împreună sau în 

combinaţii ale majorităţii acestora, au o deosebire anume şi o mare stabilitate în timp. Cele 

mai importante caracteristici distinctive sunt următoarele: 

a) Caracteristici fizice (rasiale) sunt uşor identificabile la nivelul conştiinţei colective, sunt 

foarte adesea un criteriu distinctiv. Un asemenea criteriu exterior îl putem găsi operând cu 

prestanţă, de exemplu, în cazul populaţiilor de negri sau de indieni din SUA. De regula însă 

diferenţele rasiale propriu-zise sunt mult mai puţin importante în distingerea populaţiilor cu 

profil etnic diferit. 

b) Limba distinctivă. Utilizarea unei limbi proprii este cea mai clară diferenţiere între grupurile 

etnice. Cultura proprie este în cea mai mare măsură menţinută de o limbă proprie. Limba 

este poate semnul cel mai distinctiv al unei comunităţi etnice; ea este totodată şi o 

importantă barieră în calea intrărilor din afară în respectiva comunitate. Ieşirea este mult mai 

uşoară pentru că se realizează de regulă în comunitatea majoritară, mult mai laxă ca profil 

etnic, limba populaţiei dominante fiind ştiută şi de minorităţi. Ieşirile spre alte comunităţi 

etnice minoritare sunt şi ele facilitate de limba dominantă comună. 

c) Tradiţii cultural-folclorice. În procesul de evoluţie istorică relativ izolată a unei populaţii, 

aceasta şi-a dezvoltat un set de obiceiuri legate de evenimentele importante ale vieţii cît şi o 

producţie artistică de tip folcloric specifică. Aceste tradiţii cultural-folclorice, fiind legate 

mai mult de anumite momente festive din viata individuală şi colectivă, iar nu de viaţa 

curentă supusă unor forţe masive şi continue de schimbare, manifestă o foarte mare 

persistenţă, fiind de fapt importante semne distinctive ale etnicităţii. Practicarea lor 

reprezintă de asemenea un factor de menţinere a coeziunii în populaţii cu profil etnic. De 

multe ori grupurile etnice se disting între ele şi prin apartenenţe religioase specifice. 

d) Mod de viata specific. Modul de viata este o stare foarte dinamică, determinată de 

schimbările tehnologice, economice, social politice mai generate. Există însă în modul de 

viaţă o serie de componente referitoare în mod special la atitudinea individuală faţă de viaţă, 

la strategia de a face faţă diferitelor probleme şi care tind să prezinte un profil etnic marcat.  

Aceste componente sunt de fapt materia primă a stereotipurilor pe care populaţiile etnice şi 

le produc unele despre altele:irlandezii,englezii,francezii,americanii, ruşii,ţiganii. [8,p 14]  

În dreptul internaţional nu există o definiţie exactă şi general acceptată a minorităţii 

naţionale, după mai multe decenii de preocupare în acest sens, nu s-a reuşit formularea în definiţii.  

Raportul explicativ al Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale constată 

în punctul 12 că ―...nici o definiţie a noţiunii de minoritate naţională nu este conţinută în 
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Convenţia-cadru. S-a decis să se adopte o abordare pragmatică, bazată pe recunoaşterea 

faptului că, în acest studiu, este imposibil să se ajungă la o definiţie aptă să întrunească 

sprijinul general al tuturor statelor membre ale Consiliului Europei‖. [2] 

Cu toate acestea, mulţi autori importanţi au încercat şi au reuşit să aducă un plus de 

claritate în această problemă. Un specialist important în domeniu, Natan Lerner, afirmă că 

această definiţie ―face o comunitate să fie diferită de o societate sau organizaţie, termeni care 

se referă la corpuri stabilite prin acţiunea deliberată sau voluntară a membrilor, pentru a 

promova anumite interese. Familiile, triburile, naţiunile, popoarele, grupurile culturale şi 

religioase sunt comunităţi.‖ Observăm că autorul evocă elementele calitative de diferenţiere, 

cum ar fi triburile, naţiunile, etc., dar şi aspectul volitiv în exprimarea apartenenţei, esenţial 

pentru definirea comunităţii. 

M. J. Deschenes, în studiul prezentat Comisei pentru drepturile omului, în 1985, 

propunea următoarea definiţie: ―Termenul de minoritate desemnează în grup numeric inferior 

restului populaţiei în stat, ai cărui membri care au cetăţenia acestui stat au caracteristici 

etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului populaţiei şi sunt animaţi de 

voinţa de a-şi păstra cultura, tradiţiile, religia sau limba‖.[11] Această definiţie vădeşte 

accentul pus de autor pe criteriul cantitativ şi pe criteriul calitativ, soluţie, în principiu, 

acceptată de comunitatea internaţională. [5] 

Memorandum-ul Secretarului General cu privire la definirea şi clasificarea minorităţilor 

se referă la comunităţi în general şi stabileşte că acestea sunt ―grupuri bazate pe factori 

unificatori şi spontani, opuşi celor artificiali sau planificaţi, în mod esenţial plasaţi dincolo 

de controlul membrilor grupului‖. Încercări de a da o definiţie minorităţilor naţionale s-au 

făcut şi în cadrul organizaţiilor internaţionale. Recomandarea nr. 1134 a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale, adoptată la 01.10.1990, în punctul 11, oferă următoarea definiţie a minorităţilor 

naţionale: ―grupuri separate sau distincte, bine definite şi stabilite în teritoriul în stat, ai 

căror membrii sunt cetăţeni ai acelui stat şi prezintă anumite caracteristici religioase, 

lingvistice, culturale sau altele, care îi deosebesc de majoritatea populaţiei‖. [3] 

Analizând normele internaţionale şi legile mai multor state putem formula următoarea 

definiţie orientativă a minorităţilor naţionale: ―Prin minoritate naţională se înţelege orice grup 

bine definit de persoane care au cetăţenia statului în care locuiesc, sunt în inferioritate 

numerică în raport cu populaţia care constituie majoritatea, întreţin legături vechi, trainice şi 

durabile cu acest stat, prezintă caracteristici etnice, culturale sau lingvistice distincte şi sunt 

animate de voinţa de a păstra identitatea comună a membrilor săi, cu deosebire cultura, 

tradiţiile şi limba‖.  

Concluzii 

În doctrina juridică nu a existat un interes deosebit pentru a delimita foarte exact 

noţiunile de „minoritate naţională” şi cea de „minoritate etnică”. Încercările în acest sens au 

fost ocazionale sau marginale din cauza faptului că nu este atât de importantă distincţia dintre 

minoritate naţională şi minoritate etnică din moment ce normele internaţionale apără 

drepturile omului fără vreo deosebire pe criterii de limbă, confesiune, apartenenţă etnică sau 

naţională, etc. În autori au făcut încercări de a contura factorii care deosebesc minoritatea 

naţională de cea etnică. Au fost invocate „starea afectivă‖, „dimensiunea psihologică‖, 

„legături specifice‖, etc. Factorii esenţiali ai diferenţierii ar fi cei istorici, politici, economici, 

sociali, culturali şi de natură psihică.  

Totalitatea acestor factori şi-ar fi găsit expresia în statalitatea unor comunităţi şi 

deosebirea ar fi că naţionalităţile au avut în trecut posibilitatea de a-şi organiza în stat, cu 

propriile instituţii de guvernare, iar grupurile etnice nu au avut o astfel de şansă sau 

capacitate. Majoritatea grupurilor etnice sunt o consecinţă a emigrării dintr-o parte în alta a 

lumii. Spre deosebire de aceste minorităţi, comunităţile naţionale sunt o consecinţă a 

schimbării graniţelor şi nu a emigrării sau imigrării. Guy Hermet face distincţia între 
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minorităţi naţionale şi minorităţi etnice ―după cum există sau nu în alt stat decât acela în care 

trăiesc cetăţeni aparţinând respectivei minorităţi şi în care persoanele de aceeaşi origine 

naţională constituie o majoritate‖.[7]  

Astfel, în unele state monoetnice termenul „naţionalitate‖ înseamnă legătura 

persoanelor cu statul, iar în unele state plurietnice termenul „naţionalitate‖ înseamnă 

apartenenţa la o comunitate etnică. În unele definiţii elementul etnic este subordonat sau 

inclus în conţinutul noţiunii de naţionalitate. În alte definiţii termenului de „naţionalitate‖ îi 

este atribuit un sens civic care exclude elementul etnic.  

Prin urmare, termenul „minoritate naţională‖ ca o categorie juridică se referă şi la 

comunităţile ce pot fi definite ca minorităţi etnice. Acest fapt se întâmplă în ideea de a folosi 

în termen unic pentru a evita confuziile în aplicarea reglementărilor internaţionale şi, în 

acelaşi timp, în ideea de a exclude posibilitatea în tratament diferenţiat aplicat comunităţilor 

sau grupurilor de persoane. Procedând la formularea în definiţii a minorităţii naţionale, 

Consiliul Europei a considerat că aceasta trebuie să fie suficient de exactă şi în acelaşi timp să 

fie foarte generală pentru ca să poată fi aplicată în varietăţi largi de ipoteze. Logica acestei 

abordări este simplă. Reglementările internaţionale privind minorităţile naţionale apără 

drepturile ce ţin de identitatea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Dreptul la 

folosirea limbii materne, la protecţia culturii, practicarea religiei, etc., sunt garantate prin 

stipularea principiului ne-discriminării fără a se face aluzie măcar la în tratament diferenţiat 

după criteriul apartenenţei etnice sau naţionale.  

Limba, cultura, religia sunt elemente care stau la bază în definirea atât a minorităţii 

naţionale cât şi a minorităţii etnice. Factorii care diferenţiază minoritatea etnică de cea 

naţională sunt în afara categoriilor care privesc identitatea persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale şi nu sunt apărate prin reglementări specifice.  
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SONDAJUL – FORMĂ  DE INVESTIGARE A MUNCII ÎN BIBILIOTECĂ 

 
                                                                                                Nadejda SÎRBU, 

Catedra de Administraţie Publică 

 

 En effectuend cettes sondages je suis abouté a l'idée que plus la bibliothèque 

communique avec les utilizateures elle honore son statut éducationale, informationale et 

culturel, mais le dialogue permanent entre l'utilizateure et bibliothécaire ont remarqué dans 

toutes les sondages comme une chose utile que dénote que la bibliothèque est un lieu propice 

a une bonne communication. 

 Realisé l'analyse de touts les messages, indifferent du contenu,  préférence, niveau de 

satisfaction, motivation et l'intention de solutionner, si n'en touts les causes, en majorité 

d'elles, meme la solutionner elle fait l'utilizateure d'ouvrir l'aime,  d'exposer les réflexions 

comme entre amis, cette mediation intelligent entre bénéficiaire et le patrimone culturel de la 

bibliothèque aspire la cristallisation d'une image favorable de bibliothèque. 

 

…Mai presus de toate în conversaţiile   

                                                                                   mele cu cititorii eu pun sinceritatea 

(A. Benua)    

                              

Schimbările paragdigmatice ce  au intervenit în societatea contemporană, legate în mare 

parte, de dezvoltarea tehnologiilor s-au răsfrânt atât în tectonica cunoaşterii ştiinţifice cât şi 

domeniile practice ale activităţii umane. În acest context biblioteca, este un centru de informare, 

cercetare, documentare, important focar de cultură ce pune la dispoziţia utilizatorilor săi 

cunoştinţe şi informaţii din toate domeniile. Rolul ei e de a oferi utilizatorilor săi colecţiile de 

documente de care dispune, colecţii care  trebuie să reflecte tendinţele contemporane. 

Sub impactul acestei metodologii epistemologice, conceptele ce ţin de teoria şi practica 

bibliotecii, dobândesc valenţe şi semnificaţii noi. În aceste condiţii, cresc şi posibilităţile de 

cercetare a informaţiei, iar activitatea de bază a bibliotecarului, cea de gestionare a 

documentelor, se amplifică şi devine mai complexă .[4,p.22] 

Calitatea studiilor care se impune astăzi, se poate obţine numai cu o bibliotecă bine 

organizată, posesoară a unor baze documentare variate şi valorificate intens, o bibliotecă care 

ar asigura accesul operativ la sursele informaţionale şi documentare.  

Toate acestea fiind asigurate de către bibliotecarii, care îşi demonstreaza utilitatea prin 

stabilirea obiectivelor clare, asigură eficiente proceduri, adoptând şi modernizând serviciile. 

Biblioteca Universităţii de Stat din Cahul deţine în patrimoniu publicaţii ştiinţifice, 

didactice, beletristică şi colecţia de publicaţii seriale care include cîteva mii de ziare şi reviste. 

Anual biblioteca abonează zeci de titluri de reviste.  În cadrul bibliotecii activează Serviciul 

Bibliografic Informativ destinat documentării şi informării studenţilor din două  Baze de 

Date: EBSCO, OFFLINE şi JURIST şi informarea studenţilor despre publicaţiile care se află 

în bibliotecă.  

Biblioteca tinde de a crea o bogată infrastructură informaţională, servicii modernizate în 

realizarea misiunii sale principale, de acoperire informaţională şi documentară a procesului de 

studii şi cercetare ştiinţifică. Fără îndoială în drumul spre un nou mileniu biblioteca joacă un 

rol deosebit în viaţa oricărei societăţi prin intermediul ştiinţei, ea  deschide noi orizonturi 

civilizaţiei şi culturii omenirii în general.  

Biblioteca Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu‖ din Cahul îşi desfăşoară activitatea potrivit 

strategiei în domeniul învăţământului, ştiinţei, culturii, informaţiei promovate în condiţiile 

Legislaţiei în vigoare. Prin tradiţiile  şi  prin valoarea colecţiilor  din  patrimoniul  naţional şi 

universal  pe care le deţine,  prin  amploarea activităţilor, precum şi a serviciilor oferite. 
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Biblioteca  Universităţii de Stat din Cahul  organizează şi valorifică  fondul naţional de 

cărţi, periodice, autoreferate şi alte documente. Sala de lectură nr. I, a  Universitaţii de Stat 

Cahul se află prioritar în serviciul studenţilor şi elevilor, persoanelor din învăţământul  post-

universitar (masterat, doctorat), cadrelor didactice cu un fond de carte nu prea mare, ediţii 

periodice, autoreferate etc. 

În acest proces vast şi complex de informare şi documentare ştiinţifică a  studenţilor şi 

elevilor  Universităţii de Stat Cahul, ea are cea  mai mare  contribuţie.  Anume  sala de lectură  

nr.1 a  bibliotecii  asigură  dotarea necesară de publicaţii  în  domeniul istoric, drept şi 

administraţie publică şi altele. 

Scopul bibliotecii Universităţii de Stat Cahul este de a întreţine şi dezvolta relaţii de 

cooperare cu organisme, instituţii, biblioteci, unităţi de informare documentară din ţară şi 

străinătate în scopul intensificării circulaţiei documentelor şi informaţiei de profil. 

 Principalul  scop al bibliotecii  Universităţii de Stat Cahul  rămâne  completarea  

patrimoniului de carte  cu manuale şi cărţi de referinţă, la care au acces toţi beneficiarii  aflaţi  

în  cadrul  acestei instituţii. Biblioteca  universităţii ţine cont de obiectivele generale ale 

activităţii didactice, cultural-educative, de  cercetări ştiinţifice şi  de  perfecţionarea din  

învăţământul  superior, asigurând  informarea şi documentarea benefeciarilor. 

Unul din obiectivele importante, pe lângă stocarea, prelucrarea, clasificarea  

publicaţiilor, deservirea cititorilor, este valorificarea colecţiilor deţinute.  Ne străduim, 

utilizând diverse  metode şi modalităţi să furnizăm cât mai  multă informaţie utilizatorului. O 

formă de popularizare  a cărţilor şi cea mai eficientă, de altfel, este expoziţia de carte. Astfel 

că, în scopul sensibilizării benificiarilor noştri, informării lor  şi  promovării noilor  achiziţii 

ale Bibliotecii, sunt  organizate cu regularitate  expoziţii tematice şi informative. 

Organizând bine o expoziţie,  putem cultiva  cititorilor atitudini  personale faţă de cărţi, a 

suscita interesul  pentru literatura ştiinţiifică, le putem oferi posibilităţile multiple pentru 

informare şi documentare. Cititorul cunoaşte în aşa mod, variatele  colecţii deţinute de Bibliotecă. 

Accesul liber la aceste expoziţii sporeşte nivelul de satisfacere a necesităţilor  

utilizatorilor. Nu de puţine  ori, beneficiarii  solicită  anume cărţile care au fost expuse, când 

expoziţiile  sunt deja închise. 

Toate  acestea au contribuit la o bogată colecţie de carte, la care au acces toţi beneficiarii  

aflaţi în cadrul acestei instituţii. Biblioteca universităţii ţine cont de obiectivele generale ale 

activităţii didactice, cultural-educative, de cercetări ştiinţifice şi de  perfecţionarea din 

învăţământul superior, asigurând informarea şi documentarea benefeciarilor.  

Cartea a fost şi va fi unul dintre cele mai bogate izvoare de cunoştinţe. Rolul ei ca sursă 

de informare în folosul întregii ţări pune în lumină necesitatea apropierii cuvîntului tipărit de 

inimă şi cugetul tuturor. Anume acestui scop îşi consacră activitatea bibliotecarul, prestanţa 

profesională a căruia coagulează un efort personal enorm şi o dăruire de sine totală.[1,p.12]. 

Biblioteca ştiinţifică a unei instituţii de învăţământ superior are menirea  să acorde zilnic un 

suport substanţial  activităţilor  didactice şi ştiinţifice ale colectivului profesoral şi studenţesc.  

Se zice, pe bună dreptate, că dacă nu avem şi nu vom continua să avem zestre spirituală tot 

nu sîntem  nimic. Instrumentul  principal  întru materializarea  acestei idei frumoase este – 

Biblioteca. 

Nu e cazul să polemizăm, ori, credem sincer că  Bibliotecarul  rămâne a   fi un factor de 

instrucţie, modelator pentru un intelectual, iar  Biblioteca,  metaforic vorbind, este  casa  mare a 

sufletului omului înzestrat. Evident, orice  profesie are partea ei de lumină şi umbră, de poezie şi 

de proză. Cel mai mult doare însă  desconsiderarea  acestei profesii indispensabile, chiar dacă unii 

intră în bibliotecă cu  un zâmbet bine ambalat. Care e secretul calităţii ce face diferenţa între o 

profesie şi alta nu vom afla  niciodată, şi poate  nici nu-i neapărat să ştim... [2,p.11]. 

Armonizarea cerinţelor utilizatorului cu serviciile propuse de bibliotecă şi dinamica  

mediului prin coordonare contribuie efectiv la orientarea activităţii Bibliotecii Universitare şi 

transformarea ei într-o instituţie competitivă, la nivelul exigenţelor lumii informaţionale de astăzi.  
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Cea mai accesibilă metodă de cercetare în biblioteci este sondajul, iar utilizarea lui, 

împreună cu observaţia, cu studiile de caz, cu analiza, permite elaborarea unor studii 

fundamentale asupra activităţii de ansamblu a bibliotecii. 

Concomitent, activitatea de cercetare a sondajelor deschide noi orizonturi de cunoastere a 

unor fenomene culturale, identifica temele mai solicitate, lucru util in selectarea, prelucrarea si 

prezentarea, pentru utiliztor, a informatiei de care are nevoie, dar şi posibilitatea de a trage 

concluzii si a lua decizii, racordînd, astfel, intersele bibliotecii la interesele si problemele 

publicului.      

Pe parcursul ultimilor ani Biblioteca Universităţii a efectuat mai multe testări cu scopul 

determinării atitudinii beneficiarului faţă de serviciile şi produsele oferite şi identificării 

preferinţelor şi doleanţelor, care pentru noi înseamnă calitate, permanenţă, perfecţiune. 

Testările au fost realizate pe facultăţi. Numărul de persoane intervievate are importanţă 

pentru obţinerea unei viziuni clare şi obiective asupra problemei studiate. Ca rezultatele să fie 

mai concludente, s-a optat pentru perioade de maximă frecvenţă în bibliotecă – lunile aprilie – 

mai cînd cititorii se pregătesc de tezele de an şi de licenţă,  cînd se petrec mai  des seminare.  

Sondajele şi-au propus să evalueze nivelul de funcţionalitate şi gradul  de armonie  a 

două componente  ale corelaţiei  cititor – Bibliotecă 

Mai mult de jumătate din studenţii chestionaţi  (desigur trebuie pusă în ecuaţie o 

eventual mai sporită marjă de eroare datorată, în acest caz, a lipsei de                                    

experienţă a realizatorilor, dar  şi condiţiei anonimatului pe care au acceptat-o respondenţii) 

şi-au motivat lecturile constante prin tendinţa de a acumula cunoştinţe şi informaţii utile.  

Am putea constata, ca o primă reacţie, cu satisfacţie că lucrurile merg  bine. Într-un secol al 

globalizării reţelelor  de informaţie, cînd  poţi obţine, accesînd uşurel, cu un deget, biografia unui 

autor, rezumatul, comentariul unui roman, interpretarea unui fapt istoric sau orice altă informaţie, 

studenţii îşi pierd interesul  de a mai citi şi de a mai parcurge interesaţi sute de pagini.  

Dacă analizăm  lista autorilor preferaţi  şi procentajul  (nepermis de mic)  al studenţilor care  

au biblioteci personale (fie şi cu doar 20 – 30 de cărţi pe rafturi), putem constata că problema  

lecturilor rămîne acută. O problema strigenta ramînînd a fi totuşi lipsa cultului lecturii. 

Deaceea trebuie să tragem  concluzia amară că nu a existat totuşi  o tradiţie culturală 

firească ... Şi  de ce să ne mire că pînă şi studenţii  universităţii noastre,  care pot beneficia de 

serviciile bibliotecii universităţii, afirmă că o vizitează, de regulă, ca să se pregătească de 

seminare sau să realizeze teze de an sau de licenţă.  

Optica de marketing  în Biblioteca Universitară constă într-o permanentă relaţie de 

interacţiune dintre bibliotecar şi utilizatori în scopul de a le presta servicii de cea mai bună 

calitate, care ar contribui la formarea personalităţii, pe de o parte, şi menţinerea imaginii 

bibliotecii, pe de alta. Performanţa Bibliotecilor Universitare poate fi judecată după modul în 

care a acumulat şi a transmis informaţia prin prisma deservirii optime a comunităţii, după  

cum le-a raportat la cerinţele utilizatorului universităţii, care-şi doreşte colecţii utile, valoroase 

şi servicii de calitate. [3,p.35]  

Aceste diagnosticări nu pretind a fi o imagine complexă a rolului şi utilităţii bibliotecii, 

însă ele au scos în evidenţă  aspecte pozitive din activitatea, misiunea ei în procesul de 

informare şi de cunoaştere în procesul educaţional, dar şi în procesul care ar merita o mai 

mare concentrare. 

Prin urmare, la baza realizării celor mai multe sondaje a stat nivelul de satisfacţie a 

utilizatorului vizavi de calitatea colecţiilor şi a serviciilor, de profesionalismul bibliotecarilor, 

serviciile prestate şi nevoia de informare din domeniul istoriei în opinia utilizatorului în 

majoritatea cazurilor satisfac cerinţele  utilizatorului.  

Am considerat necesar să publicăm şi unele opinii, propuneri şi sugestii ale 

respondenţilor, selectate din chestionarele difuzate. 

Din sondajele efectuare am concluzionat că ar fi necesară procurarea literaturii ce 

priveşte starea de lucruri în compartimentul istorie, mai multe cărţi despre monumentele, 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT  „B. P. HASDEU‖ DIN CAHUL, VOL. VI, 2010 

 

216 

cetăţile Republicii Moldova, deoarece fiecare trebuie să cunoască istoria neamului, localităţii, 

originii noastre ca etnie.  

Editarea cărţilor despre istoria neamului şi a culturii românilor este foarte importantă. 

Aşi sugera o editare mai largă a traducerilor literaturii istorice universale.  

Rezultatele au fost pe potriva aşteptărilor: majoritatea respondenţilor sunt satisfăcuţi de 

relevanţa fondului de publicaţie care reflectă tendinţele contemporane ale cititorilor din 

bibliotecă, de politica de distribuţie care facilitează accesul la programul de lucru. 

Eforturile intelectuale şi profesionale  ale bibliotecarilor au fost apreciate cu 

calificativele „foarte bune‖ şi „bune‖ şi răsplătite prin numărul mare de subiecţi care apelează 

cu încredere la ei. Nu a fost o descoperire să constatăm că în multe cazuri beneficiarul nostru 

are nevoie de implicarea specialistului cu o optică nouă cu un mod nou de a gîndi şi a 

reacţiona rapid,  dinamic, cu spirit de iniţiativă îi oferă asistenţă nu numai la regăsirea 

informaţiei, dar pune accent şi  pe calitatea  ei. 

Din rezultatul acestor cercetări am desprins pasiunea beneficiarilor noştri pentru 

literatura din mai multe domenii,  servindu-ne drept imbold la studierea echilibrului dintre 

cerere şi ofertă ale acestora. Avem discipline noi, dar literatura practic lipseşte sau avem o 

singură carte. E şi normal că cititorii nu sînt satisfăcuţi. Am procura, dar nu prea avem surse, 

de aceia ar fi bine să putem împrumuta literatura din alte biblioteci. 

Spre regret bibliotecile nu au la dispoziţie un document de reglementare a împrumutului 

interbibliotecar naţional nemaivorbind de cel internaţional. Încheierea unor acorduri între 

biblioteci în vederea oferirii acestui serviciu ar fi o soluţie binevenită. 

Unii studenţi şi-au exprimat doleanţele  cu speranţa ca în viitor în sala multimedia  v-a 

fi pus la dispoziţie o imprimantă, un xerox şi un utilaj pentru eurocopertare. Ar fi de dorit un 

atelier al bibliotecii. 

Bazate pe schimbul de informaţii şi experienţă, pe probleme de reflecţie şi discuţie în 

biblioteci, ele au menirea să complinească procesul de instruire cu diverse surse  tradiţionale 

şi electronice ce ar corespunde imperativelor învăţământului modern, a căror calitate este  

determinată de mărimea investiţiilor în resursele umane. 

Numai un învăţământ calitativ poate forma specialişti competitivi, capabili să pună la 

baza educaţiei nu numai însuşirea disciplinelor şi cultura generală, dar şi formarea 

personalităţilor. [5,p.72] 

Prin serviciile bibliotecii universitare a sălii de lectură nr.1 care deserveşte utilizatorii 

Facultăţii de Istorie noi contribuim la formarea continuă a culturii lor. 

Făcând unele concluzii aplicate şi la alte domenii efectuate periodic, astfel de studii ne-

ar permite o cunoaştere mai bună a necesităţilor utilizatorilor, a circuitului fondului în 

bibliotecă, ar influenţa benefic politica de achiziţie  a bibliotecii determinând concordanţa 

între cerere şi ofertă. Ori o bibliotecă  îşi îndeplineşte optim funcţia dacă este capabilă să 

satisfacă interesele de lectură şi studiu ale oricărui utilizator în care activează, să asigure 

drepturile utilizatorului  la libera alegere a serviciilor şi produselor oferite, ţinând cont, 

totodată  de importante caracteristici precum: modul de prezentare, calitatea, condiţiile  şi 

modalităţile de livrare, ritmul în care se întroduc noile informaţii, disponibilitatea.  

Raportul bibliotecar – utilizator ne demonstrează faptul că aria de acoperire este la un 

nivel satisfăcător doar în rândul studenţilor, iar celelalte categorii sociale ca masteranzii, 

doctoranzii, frecventează biblioteca în mod mai redus, deoarece biblioteca nu dispune de un 

fond bogat de literatură. Cursurile de master şi de perfecţionare a cadrelor didactice la noi s-

au deschis nu de mult, şi literatura necesară practic lipseşte, noi ne străduim să completăm 

fondul de carte din puţinul ce ni se oferă. 

Considerată o structură stabilă de informaţie, biblioteca respecta  principiul unei 

informaţii durabile provenite din surse diferite şi puse la dispoziţia utilizatorului: cataloage 

tradiţionale, baze de date, acces liber la raft, internet.  
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Un minus al bibliotecii este lipsa unui catalog electronic care ar cuprinde integral fondul 

de carte al bibliotecii, iar avantajul  lui ar fi rapiditatea de a găsi informaţia precum şi 

posibilităţile multiple de căutare, oferind o imagine completă a tezaurului de bibliotecă în 

toată diversitatea lui. 

Nu a fost o descoperire să constatăm, că în toate cazurile utilizatorul are nevoie de 

implicarea specialistului, care oferă asistenţă nu numai la regăsirea informaţiei, dar pune 

accent  şi pe calitatea ei. 

Întrucât studiul a presupus şi unele păreri sau doleanţe ele au coincis cu năzuinţele 

bibliotecarilor - capacitatea de informare va creşte în cazul introducerii unui sistem automatizat la 

nivel de reţea, care va permite exploatarea mai bună a tuturor resursleor şi va însemna o evoluţie 

în ridicarea serviciilor de informare la nivelul şi exigenţele de viitor ale domeniului.  

Rezultatele cercetărilor ne permit să identificăm cu exactitate locul şi rolul bibliotecii în 

viaţa studenţilor. Cifrele au fost întodeauna o forma obiectivă de prezentare a realităţii. 

Tocmai de aceea credem că sintezele acestor cercetări ajută să ne formăm o imagine obiectivă 

şi exactă asupra situaţiei din Biblioteca Universităţii, concluziile servind la menţinerea sau 

modificarea politicii bibliotecii, la ameliorarea şi amplificarea activităţii.  

Efectuând aceste sondaje am ajuns la concluzia că, cu cît biblioteca comunică mai mult 

cu utilizatorii cu atît mai mult biblioteca îşi onorează statutul său educaţional, informaţional şi 

cultural,  iar dialogul permanent dintre utilizator şi bibliotecar, evidenţiat în toate sondajele ca 

un lucru util denotă că biblioteca este şi un spaţiu propice unei bune comunicări.  

Făcând analiza tuturor mesajelor, indiferent de conţinut, preferinţe, nivel de satisfacere, 

motivaţie şi intenţie de soluţionare, dacă nu în toate cazurile apoi în majoritatea lor, chiar 

soluţionarea lor îi fac pe utilizatori să-şi deschidă sufletul, să-şi expună gîndurile ca între 

prieteni, această mediere inteligentă între beneficiar şi bunul cultural al bibliotecii duce la 

cristalizarea unei imagini favorabile a bibliotecii.  

În concluzie, numai atitudinea şi iniţiativele noastre pornite din pasiune pentru munca de 

bibliotecar duc la rezultate bune. Dar mai sugestiv o spune Marin Preda: „Dacă dragoste nu e, 

nimic nu e‖.  
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