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EVALUAREA ŞCOLARĂ DIN PERSPECTIVĂ 

EVALUATIV-STIMULATIVĂ 

 

Victor AXENTII, 

Catedra de Filologie Română, 

Ioana AXENTII, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

 
Dans  cet article, nous avons insisté sur les stratégies d'enseignement 

interactives en vue de fournir les informations dont on veut transformer leur 

méthodologie de l'enseignement dans une manière souple et agréable pour tirer 

le plein potentiel des élèves/ étudiants. 

Seulement dans une contexte éducatif coopératife et interactif, le rôle du 

professeur  se change sensiblement (d' un manière significative) - à partir d'un 

vérifieur théorique et applicative dans celui intermédiaire, un modérateur, un 

guide que doit initier ses disciples perspective de la didactique. 

Une attention particulière nous avons  donné à l'évaluation scolaire, 

qui a longtemps été considéré comme une action des enseignants conçus 

pour motiver, encourager ou de sanctionner les comportements des élèves. 

Aujourd'hui, cependant, l'évaluation est considérée non seulement comme 

mis en service des étudiants, mais comme une action effectuée par les 

étudiants eux-mêmes. L' evaluation a acquis des de fonctions   plus en plus 

important, autrement dit,  a acquis et à d'autre finalitès. 

 

Evaluarea şi autoevaluarea activităţii didactice constituie un 

moment fundamental în condiţiile proiectării ştiinţifice a procesului 

de învăţământ. 

În acest context, atât docimologia clasică (ştiinţa examinării, 

aprecierii şi notării), cât şi teoria modernă a evaluării introduc în 

problematica pedagogică o serie de rigori cu valoare principială, de 

natură a creşte eficienţa actului de predare şi învăţare.  

În lucrarea de faţă ne-am propus să cercetăm evaluarea 

considerată ca o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi 

interpretate informaţii despre starea, funcţionarea şi/sau evoluţia 

viitoare probabilă a unui sistem. definirea conceptului  de evaluare 

şcolară, a semnificaţiilor privind abordarea evaluării; identificarea   

unor sinteze teoretice şi aplicative  privind evaluarea; clasificarea  

principalelor metode şi instrumente evaluative etc. 

Or, aplicate corect şi sistematic, competenţele de evaluare – 
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măiestria şi arta profesorului de a aprecia situaţia educativă(resurse, 

procesul şi rezultatele intervenţiei educaţionale) – pot contribui 

esenţial la progresul şcolar – finalitatea majoră a acţiunii didactice. 

Larga utilizare a termenului de evaluare în practica şi teoria 

educaţiei a făcut ca, în timp, să se stabilească un anumit consens în 

ceea ce priveşte semnificaţiile conceptului de evaluare. În general, se 

consideră că evaluarea este un act de comparare, prin raportare la 

un sistem de criterii, a unui obiect, a unui subiect sau a unei 

activităţi. Scopurile acestui act pot fi multiple, dar în esenţă ele se 

referă la determinarea nivelului de realizare sau de dezvoltare a 

obiectului supus evaluării, pentru a determina eficienţa activităţii 

care a produs obiectul respectiv. 

În legătură cu evaluarea se folosesc şi alte concepte conexe 

sau subordonate evaluării, cum sunt cele de măsurare, apreciere, 

estimare ş.a. De altfel, multe definiţii identifică evaluarea cu 

măsurarea şi aprecierea sau, în sens invers, includ evaluarea în sfera 

măsurării sau a aprecierii, iată deci că, pe fondul unei accepţiuni larg 

împărtăşite, există şi deosebiri care trebuie puse în evidenţă pentru a 

realiza unitatea de sens în sistemul conceptual al evaluării 1, p. 13 . 

Analizând diferitele accepţiuni acordate termenului de 

evaluare, precum şi termenilor asociaţi evaluării, se pot identifica trei 

categorii sau trei niveluri ale semnificaţiilor atribuite evaluării: 

a. o semnificaţie largă, care preia sensul general al 

evaluării folosit pe ansamblul ştiinţelor socio -umane, potrivit 

căreia evaluarea este un act de estimare cantitativă, calitativă sau/şi 

valorică (în sens axiologic) a unui fenomen, a unei persoane sau a 

unei structuri prin raportare/comparare cu un ideal, o normă, un 

etalon sau scară de valori şi. în general, cu un sistem de referinţă 

semnificativ pentru ceea ce se evaluează şi pentru scopul evaluării; 

b. semnificaţii specifice, atribuite termenului de evaluare în 

urma asocierii sau diferenţierii lui în raport cu alţi termeni, diferiţi 

sub aspect lingvistic, dar subsumaţi termenului generic de evaluare, 

cum sunt: apreciere, măsurare, estimare, valorizare ş.a., fiecare 

dintre aceşti termeni marcând un anumit accent sau delimitând o 

anumită zonă a evaluării; 

c. semnificaţii pedagogice/şcolare, care sunt imprimate de 

plasarea evaluării în contextul procesului de învăţământ, al 

activităţii profesorilor şi elevilor, semnificaţii ce conturează 
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referenţialul termenului de evaluare şcolară. 

Teoria şi practica evaluării şcolare. În cele ce urinează vom 

examina îi primul rând aceste semnificaţii specifice, apelând la 

procedeul „comparaţiilor în perechi”, urmând ca apoi să elaborăm o 

sinteză a conceptului de evaluare, în structura şi dimensiunile lui 

esenţiale.  

Evaluare şi măsurare. Măsurarea şi evaluarea constituie un alt 

cuplu de termeni care apare frecvent în studiile privind evaluarea. în 

ceea ce priveşte raportul dintre sferele celor două noţiuni, se pot 

identifica două moduri de abordare: 

 unul care consideră evaluarea drept o formă a măsurării, şi 

anume o formă „mai slabă”, care constă în determinarea cu 

aproximaţie a unei anumite cantităţi sau prin care se acordă 

semnificaţii cantitative caracteristicilor calitative, 

 celălalt, care consideră măsurarea drept o formă a evaluării şi 

anume o formă de evaluare riguroasă, metrică, efectuată asupra 

laturilor cantitative ale caracteristicilor evaluate. 

În pedagogie, termenul de evaluare are şi conotaţii care ţin de 

metodologia pedagogică.  

Evaluarea este şi o componentă a didacticii, aşa încât a evalua 

implică mai mult decât a măsura. A evalua înseamnă şi a aprecia, cu 

sensul de a raporta un fenomen, o caracteristică, o performanţă, un 

comportament la un sistem de criterii, care nu ţin doar de natura 

intrinsecă a ceea ce se măsoară, ci şi de punctul de vedere, de 

sistemul de valori în cadrul căruia se face evaluarea. 

Pentru o mai precisă delimitare a semnificaţiilor termenilor de 

măsurare şi evaluare, să încercăm o succintă analiză a celor două 

concepte, prin prisma particularităţilor fenomenului educaţional, 

raportate la exigenţele măsurării. 

Într-o definiţie sintetică, de dicţionar, măsurarea este definită 

ca o acţiune de determinare a valorii unei mărimi. Este o definiţie 

care convine foarte bine măsurării din fizică, din chimie şi, în 

general, tuturor acelor domenii care au, prin natura lor, o expresie 

cantitativă nemijlocită şi specifică. În aceste cazuri, mărimea 

(volumul, masa, intensitatea etc.) este o proprietate naturală a 

fenomenelor, iar măsurarea se reduce, într-adevăr, la determinarea 

valorii acestei mărimi prin raportare la un sistem numeric. Definiţia 

convine şi unor fenomene din sfera educaţiei, cărora determinările 
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cantitative le sunt proprii. 

Pe de altă parte, pentru cele mai multe fenomene pedagogice, 

mărimea şi, în general, cantitatea fie că nu este o proprietate ce ţine 

de natura lor, fie că nu se manifestă într-o formă nemijlocit accesibilă 

măsurării. În ambele împrejurări, măsurarea nu se mai reduce la a 

determina valoarea unei mărimi, ci presupune a dezvălui sau a defini 

mărimea însăşi, ceea ce implică folosirea sau acordarea unor 

semnificaţii. în aceste situaţii, măsurarea este sau implică un act de 

evaluare. Exemplul tipic în acest sens îl constituie notarea şcolară. 

Cu toate că, aparent, acordarea notelor se realizează ca un act 

de măsurare a nivelului de pregătire a elevilor, ea nu este, de fapt, un 

act de măsurare în sensul strict al termenului, ci un act de evaluare. 

Căci într-adevăr, între nivelul de pregătire a elevilor  ca mărime ce 

se măsoară şi nota acordată  ca valoare a acestei mărimi  nu este 

o relaţie directă, ci una mijlocită de semnificaţii şi de sistemul de 

notare folosit. Notarea şcolară nu se înscrie strict în sfera conceptului 

de măsurare întrucât ea nu se mai realizează ca determinare a valorii 

unei mărimi, ci ca acordare a valorii mărimii respective. Faptul că 

lucrurile se prezintă astfel este atestat de variabilitatea notării de la 

un profesor la altul, de la o disciplină la alta, de la o clasă la alta etc. 

Rezumând această succintă analiză, considerăm că sunt 

permise următoarele enunţuri cu privire la raporturile dintre măsurare 

şi evaluare, în domeniul educaţional: 

a. evaluarea este o formă a măsurării aplicabilă fenomenelor 

esenţialmente calitative, în sensul că evaluarea, similar măsurării, 

este o modalitate de determinare a dimensiunilor sau raporturilor cu 

sens cantitativ (frecvenţă, ordine, intensitate) dintre fenomenele şi 

caracteristicile calitative; 

b. evaluarea se deosebeşte de măsurare prin aceea că relaţia 

dintre obiectul măsurării (evaluării) şi sistemul de măsurare este 

mijlocită de semnificaţii, aşa încât mărimea evaluată (în sensul ei cel 

mai larg, inclusiv prin acordare de calificative) depinde atât de 

proprietăţile intrinseci ale obiectului evaluat, cât şi de sensul pe care 

evaluatorul sau sistemul de evaluare îl acordă proprietăţilor respective. 

Mai recent, termenul de evaluare apare cu mai mare frecvenţă 

şi cu semnificaţii mai largi, care tind să-şi subordoneze ceilalţi 

termeni, inclusiv aprecierea. Astfel, în Dicţionarul de pedagogie 3   

este folosit termenul de evaluare pedagogică, precizându-se că 
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structura acţiunii de evaluare pedagogică include trei operaţii 

ierarhice: măsurarea, aprecierea, decizia. 

Ca urmare a extinderii interesului faţă de problemele evaluării 

sistemelor şi proceselor de educaţie, s-au înregistrat în timp şi 

modificări în conceptele şi terminologia referitoare la evaluare. Au 

apărut termeni noi sau noi semnificaţii ale termenilor tradiţionali, au 

apărut noi domenii de cercetare. Este suficient să amintim în acest 

sens conceptele şi direcţiile privind evaluarea eficienţei economice a 

învăţământului, cele privind evaluarea educaţiei permanente, 

preocupările tot mai intense de evaluare a curriculumului etc. 

Analizând evoluţia recentă a cercetărilor şi aplicaţiilor în 

domeniul evaluării se pot desprinde trei tendinţe care, deşi nu foarte 

evidente, par să-şi pună tot mai mult amprenta pe evoluţia 

problematicii evaluării: orientarea spre scopul evaluării, accentul 

pus pe competenţa metodologică a evaluatorilor şi dezvoltarea unei 

culturi a evaluării în interiorul organizaţiilor şcolare. 

Orientarea spre scop nu reprezintă o tendinţă neapărat actuală, 

dar reprezintă o schimbare de accent care trebuie remarcată. Un 

argument în acest sens îl constituie faptul că tot mai multe studii de 

specialitate pornesc de la întrebările: În ce scop? Pentru cine? Pe ce 

criterii se face evaluarea? Este cunoscut de pildă că multă vreme 

evaluarea elevilor a fost privită ca o acţiune a profesorului menită să 

motiveze, să încurajeze sau să sancţioneze comportamentele elevilor. 

Astăzi însă evaluarea este privită nu numai ca pusă în serviciul 

elevilor, dar şi ca acţiune efectuată de elevii înşişi. Evaluarea a 

dobândit deci funcţii formative tot mai importante, a dobândit cu alte 

cuvinte şi un alt scop. Scopurile evaluării s-au modificat şi s-au 

diversificat însă şi pe alte planuri, de pildă pe planul evaluării 

procesului de învăţământ (a metodelor, a conţinutului, a 

profesorului), precum şi pe planul evaluării structurilor şi instituţiilor 

educative. 

Formularea clară, explicită a scopului este relevantă pentru 

evaluare în vederea delimitării acesteia de alte activităţi (de exemplu 

de cercetarea ştiinţifică) şi pentru specificul proiectării şi realizării 

sale. În actele normative se consideră că printre scopurile importante 

ale evaluării se pot menţiona: 

 fundamentarea deciziilor corecte pe informaţii relevante, pe 

criterii adecvate situaţiilor şi pe prognoze privind evoluţia viitoare a 
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realităţii educative; 

 conştientizarea problemei (priza de conştiinţă) cu efecte 

benefice asupra climatului de echipă şi instituţional-organizaţional, 

precum şi asupra şanselor de succes adaptativ al organizaţiei şcolare 

în condiţiile în care dispune de informaţii pertinente privind propria 

sa funcţionare; 

 influenţarea evoluţiei sistemului evaluat în direcţia urmărită 

de organizatori prin introducerea sistematică, selectivă şi persuasivă 

a unor date de evaluare în sistem, care poate limita efectele laterale 

ale intervenţiei administrative 4, p. 13-15   

Orientarea spre scop este strâns legată de competenţa 

metodologică, de preocuparea de a asigura demersului evaluativ 

calităţi ca: validitatea, fidelitatea şi relevanţa. Autorii delimitează trei 

tipuri de demersuri evaluative utilizabile în acest scop: măsurarea, 

aprecierea şi judecata expertă 4, p. l 5-17 : 

 Măsurarea, care constă în realizarea unei corespondenţe 

între elementele a două mulţimi, dintre care una este o mulţime de 

numere, iar cea de-a doua, o mulţime de indivizi, atribute, abilităţi, 

atitudini sau alte atribute măsurabile. Procedurile de realizare a 

corespondenţei sunt clar definite, fiind concretizate de regulă într-un 

instrument de măsură. 

 Aprecierea, care presupune alocarea de valori numerice sau 

calificative pe baza unor criterii explicite şi precis identificabile ca 

atare, dar relativ independente de un instrument, sau, în cazul în care 

se utilizează un instrument, aprecierea este rezultatul unei secvenţe a 

demersului care urmează aplicării instrumentului. Condiţiile 

aprecierii constau în consensul evaluatorilor în legătură cu criteriile 

sau regulile conform cărora se vor emite judecăţile evaluative şi în 

existenţa unui demers analitic anterior evaluării, constând în 

elaborarea unei liste de criterii sau reguli la care se va raporta 

evaluatorul. 

 Judecata expertă, ca demers constând în formularea 

judecăţilor evaluative pentru aspecte de extremă complexitate, 

calitative şi greu de cuantificat sau faţă de care nu există o teorie sau 

o viziune unanim acceptată privind criteriile utilizabile. Purtătorii 

criteriilor sunt experţii, fapt pentru care Judecata expertă rezultată 

din agregarea unui număr de judecăţi individuale este considerată 

preferabilă 1 . 
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Evaluarea continuă, identificată uneori cu evaluarea 

formativă, dar care poate fi numită şi procesuală, este, dacă luăm în 

considerare criteriul taxonomic timp, o evaluare ce se efectuează pe 

parcursul procesului de învăţământ. în diferite faze ale acestuia, iar 

dacă avem în vedere şi criteriul obiectivelor şi funcţiilor îndeplinite, 

atunci evaluarea procesuală poate fi definită drept: 

 o evaluare dinamică şi instrumentală în sensul că 

îndeplineşte funcţia de feed-back operativ în ameliorarea procesului 

de învăţământ, fiind orientată spre secvenţa următoare a acestuia: 

 o evaluare formativă în sensul că este îndreptată explicit spre 

realizarea unor obiective educative, implicând ”preocuparea continuă 

a tuturor celor angajaţi în activitatea evaluată de a recepta efectele 

acţiunii” 7, p. 67 . 

Deşi termenul de evaluare continuă este larg utilizat, atributul 

de „continuă” nu este întotdeauna suficient de bine precizat. Este 

evident că o evaluare absolut continuă este irealizabilă iar, pe de altă 

parte, nu orice evaluare continuă este neapărat şi formativă. în acest 

context, pot fi preluate cele două note distinctive prin care, de obicei, 

este definită evaluarea „continuă”: frecvenţa şi ritmul mai alert al 

acţiunilor de evaluare; scurtarea intervalului dintre momentul 

evaluării şi cel al intervenţiei (ameliorării). 

Se propun  două forme de aplicare a evaluării procesuale:  a) 

evaluarea încorporată, destinată să ofere cât mai multe date 

privitoare la corectarea imediată a proiectului; b) evaluarea specială, 

realizată prin verificări mai profunde şi prin cercetări de teren. 

Evaluarea finală se realizează la sfârşitul procesului de 

învăţământ, este deci o evaluare post-proiect care echivalează cu 

„calculul final al succesului”. Acest tip de evaluare mai este denumit 

şi cumulativii, sumativă sau recapitulativă şi, de regulă, este 

considerată ca un tip de evaluare „cu o semnificaţie operaţională 

redusă”, cu un caracter retrospectiv şi cu o slabă utilitate pentru elevi 

sau studenţi. 

Unii autori o consideră drept „o evaluare sintetică ce se aplică 

în momentele de încheiere a etapelor sau a întregului proces luat în 

discuţie. Se deosebeşte de celelalte două tipuri de evaluare prin 

periodicitate (fiind mai puţin frecventă) şi prin nivel de generalizare 

(se referă doar la cicluri sau unităţi de sine stătătoare, cu obiective 

proprii). Funcţia principală a acestei evaluări este analiza modului de 
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realizare a unei programe şcolare în ansamblul ei, semnalând 

echilibrul şi utilitatea secvenţelor componente, accesibilitatea 

generală a programei, modul de realizare a fiecărui obiectiv specific 

al disciplinei” 6, p. 148 . 

Cu toate criticile aduse evaluării finale, trebuie spus că ea 

rămâne un tip de evaluare absolut necesar în sistemul tipurilor de 

evaluare a învăţământului.  

Evaluarea criterială este, după cum a rezultat şi din cele 

prezentate anterior, o evaluare care se face prin raportarea 

performanţelor fiecărui elev la un anumit reper, numit criteriu, care 

poate fi un obiectiv educaţional, un standard de performanţă sau 

performanţele anterioare ale elevului însuşi, dar a cărui realizare este 

interpretată independent de modul de distribuire a performanţelor în 

cadrul grupului din care elevul face parte. 

Evident, evaluarea criterială nu este o evaluare „fără normă”, 

dar norma nu mai este una statistică, ci una „criterială”, la care 

fiecare elev este raportat şi evaluat prin comparare cu norma 

(criteriul) în sine şi nu cu ceilalţi elevi. Normele folosite drept 

criteriu au caracterul unor standarde de tipul admis/respins (realizat/ 

nerealizat) sau de tipul scalelor de evaluare cu mai multe trepte, dar 

care nu sunt etalonate prin raportare la distribuţia statistică a unui 

grup (eşantion) de referinţă, ci sunt stabilite prin „judecată expertă”, 

de către experţi şi proiectanţi în curriculum care decid care sunt 

competenţele/performanţele pe care elevii trebuie să le dovedească în 

timpul şi în urma unui program de învăţare, în legătură cu obiectivele 

sau/şi conţinuturile programului respectiv. 

Într-o abordare largă, criteriul asumat într-o evaluare criterială 

poate fi orice punct de reper care permite şi justifică o comparare 

pertinentă cu obiectul evaluării (cunoştinţe, competenţe) sau/şi cu 

procesele şi rezultatele ce se evaluează 8, p.329-330 . 

 Evaluarea prin raportarea elevului la sine însuşi, este o 

evaluare de progres, care foloseşte drept criteriu de comparare 

performanţele iniţiale ale elevului, cunoştinţele şi capacităţile pe care 

el le deţine la începutul programului de învăţare. Trebuie menţionat 

că acest tip de evaluare criterială nu se rezumă la a compara 

performanţele dovedite de elev pe parcursul şi în urma programului 

de învăţare cu performanţele sale iniţiale, ci vizează şi alte aspecte 

ale parcursului său de învăţare. În acest sens, referindu-se la 
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experienţa sistemelor şcolare care practică acest tip de evaluare, 

inclusiv la noi, menţionează următoarele aspecte pe care 

documentele şcolare le recomandă în contextul evaluării criteriale:  

progresul sau regresul în performanţa elevului;  raportul efort-

performanţă realizată;  creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;  

realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau 

din cel de recuperare stabilite de cadrul didactic. 

Într-un sens larg, evaluarea este „o activitate prin care sunt 

colectate, asamblate şi interpretate informaţii despre starea, 

funcţionarea şi/sau evoluţia viitoare probabilă a unui sistem (fie 

acesta elev sau student, cadru didactic, instituţie sau sistem de 

învăţământ)” 9, p. 205 . 

Complexitatea evaluării este dată de faptul că ea nu poate fi 

considerată doar o operaţie sau o tehnică de control şi măsură; 

evaluarea presupune un ansamblu de operaţii mintale şi acţionale, 

intelectuale, atitudinale, afective despre care se presupune că 

precizează: conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; în ce scop 

şi în ce perspectivă se evaluează (perspectiva deciziei de evaluat); 

când se evaluează (la începutul învăţării, pe parcursul acesteia, la 

sfârşit, de bilanţ); cum se evaluează; în ce fel se prelucrează datele şi 

cum sânt valorizate informaţiile; pe baza căror criterii se 

apreciază  10, p. 13.  

Actul evaluării presupune două etape relativ distincte : 

- măsurarea - operaţie de cuantificare a rezultatelor şcolare;  

- aprecierea - emiterea unei judecăţi de valoare referitoare la 

rezultatele măsurate Mai exact, măsurarea înseamnă, în sensul cel 

mai larg, atribuirea de numere unor fapte şi fenomene (I. Nicola). 

Principala modalitate de exprimare cantitativă a rezultatelor 

constatate şi de validare a lor este notarea, operaţie ce se obiectivează 

(materializează) prin anumite semne (simboluri) convenţionale, 

denumite note. 

Aprecierea, la rândul ei, se exprimă prin calificative (foarte 

bun, bun, satisfăcător, suficient, insuficient), ce marchează nivelul de 

performanţă sau eficienţă atins, în pregătirea sa, de cel examinat, 

menţiuni speciale, laude, observaţii critice, comentarea rezultatelor 

constatate pe baza verificării. 

Evaluarea este urmată şi întregită de acţiunea de elaborare a 

deciziilor, de stabilirea modalităţilor corective şi ameliorative. 
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Funcţiile evaluării. Pedagogi recunoscuţi ca I. Nicola sau I. 

Maciuc identifică trei funcţii principale ale evaluării: 

- funcţia de constatare a rezultatelor activităţii şcolare, 

constând în inventarierea achiziţiilor pe care le are elevul în 

momentul examinării, a progresului sau, dimpotrivă, a regresului 

înregistrat de el, de la o etapă la alta a instruirii. 

- funcţia de diagnosticare a activităţii, care vizează analiza 

datelor colectate şi stabilirea măsurilor corespunzătoare (corectarea, 

modificarea strategiilor ineficiente, modificarea stilului de predare 

sau a comportamentului didactic etc.). 

- funcţia de prognosticare (predictivă), prin care se 

anticipează nivelul de realizare şi ritmul de desfăşurare a activităţii 

de predare-învăţare în etapele viitoare şi, implicit, rezultatele şi 

performanţele posibile ale elevilor. 

Ne interesează aici evaluarea sumativă (finală) care constă în 

verificarea şi aprecierea periodică a rezultatelor şcolare, la sfârşitul 

unei perioade mai lungi de instruire (semestru, an şcolar, ciclu de 

învăţământ). 

Spre deosebire de cea formativă, nu se raportează la procesul 

educaţiei, ci la produsul acesteia, de aceea nu le mai oferă elevilor 

posibilitatea de a elimina lacunele în pregătire şi, implicit, să-şi 

îmbunătăţească stilul de învăţare în scopul obţinerii unui randament 

superior. Are caracter de bilanţ, verificând cunoştinţele, achiziţiile 

elevilor, deci îndeplineşte o simplă funcţie constatativă, de inventariere. 

Criticile care i se aduc, pe bună dreptate, ţin cont de principalele 

dezavantaje ale evaluării sumative: este globală, lipsită de nuanţe, de 

specificitate; este tardivă, nu mai poate contribui la ameliorarea unui 

proces deja încheiat, de asimilare a unei teme/capitol/unitate de 

conţinut. Ea nu mai serveşte nici elevului, nici profesorului, din 

perspectiva schimbărilor/ îndreptărilor posibile; este stresantă, produce 

sentimente de culpabilitate gratuite, emoţii negative, sentimentul unui 

eşec resimţit uneori drept irecuperabil; produce ierarhii, inventare, 

selecţii, distanţe sociale şi psihologice; este cronofagă, consumând 

cam o treime din timpul lecţiei tradiţionale. 

În elaborarea testelor docimologice, profesorul va adopta o 

anumiţi tehnică, parcurgând câteva etape sau faze obligatorii. 

Întâi vom proceda la stabilirea perioadei de examinare asupra 

capitolului din programă ce urmează să fie verificat. Aceasta pentru a 
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avea un conţinut ştiinţific şi logic bine conturat şi unitar. Pentru 

profesor trebuie să fie dar că testul este o formă superioară de 

examinare faţă de metodele tradiţionale: ascultare, extemporal, teză. 

Testul este o probă definită, implicând  o sarcină de îndeplinit, identică 

pentru toţi subiecţii examinaţi, cu o tehnică precisă pentru aprecierea 

succesului sau eşecului sau pentru notarea numerică a reuşitei.  

De pildă, după încheierea studiului monografic  Mihai 

Eminescu, se poate proceda la o evaluare sumativă a cunoştinţelor 

elevilor, elaborând teste sub forma unor întrebări-problemă: 

- Precizaţi momentele-cheie din viaţa şi activitatea literară a 

poetului naţional.  

  Enumeraţi principalele teme şi motive ale poeziei 

eminesciene. 

 - Prezentaţi sintetic concepţia lui M. Eminescu despre poezie 

şi misiunea poetului. 

  Comentaţi antiteza romantică din Scrisoarea III. 

 Argumentaţi în ce constă expresivitatea şi muzicalitatea 

limbajului poetic în poezii precum Sara pe deal, Floare albastră şi 

Dorinţa. 

- Identificaţi elementele mitologice şi folclorice din poemul 

Luceafărul 

- Explicaţi sensul alegoric şi simbolic al Luceafărului. 

- Identificaţi şi demonstraţi prezenţa motivelor romantice în 

poezia lui M. Eminescu. 

 Explicaţi caracterul elegiac al poeziilor Revedere, Mai am un 

singur dor, Trecui-au anii... 

- Argumentaţi, prin comentarii şi exemplificări, specificul 

poeziei de dragoste eminesciene. 

- Identificaţi elementele de meditaţie filozofică şi de satiră în 

Scrisoarea I şi Scrisoarea III. 

Pe baza conţinutului de specialitate ales, urmează să se 

întocmească inventarul sarcinilor de învăţare. Adică: ce trebuie să 

ştie şi să facă elevii după ce profesorul a predat capitolul respectiv 

din programă. Aceste sarcini capătă forma obiectivelor operaţionale 

pe care profesorul şi le-a fixat pentru fiecare lecţie în parte. Acum ele 

trebuie să cuprindă clar ce anume să-l informeze pe elev şi în ce 

direcţie sau sub ce aspect să-l formeze prin ceea ce s-a predat în 
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studiul capitolului respectiv. 

În vederea verificării cât mai complete a sarcinilor de învăţare 

este necesar să se elaboreze toate temele conţinutului respectiv, 

oricât de multe ar fi. Este necesar să se determine, pentru fiecare test, 

temele minimale a căror rezolvare integrală asigură promovarea (nota 

de test - 5). Pe baza acestui minim se calculează atribuirea notelor 1-

4, proporţional cu rezultatele. Notele superioare lui 5 se stabilesc prin 

proporţionalitate. 

Utilizarea testului docimologic permite şi mecanizarea 

examinării  cu numeroase tipuri de maşini de examinare. Pentru 

programarea examinării la maşini sunt adecvate temele cu răspunsuri 

propuse din care candidatul alege unul. 

Eficienţa testelor docimologice se dovedeşte mai ales privind 

aspectul instructiv (informativ) al învăţământului, unde examinarea 

se face simplu şi rapid. Însă latura educativă (formativă) pretinde un 

efort mai mare pentru elaborarea de probe (itemuri) în înţelesul 

propriu al testului. De aceea, pentru unele situaţii este mai expeditivă 

proba globală de tipul compunerii sau al lucrării scrise pe o temă dată 

(pentru toţi elevii). Astfel se poate evalua şi capacitatea elevilor de a 

compune o lucrare de oarecare proporţii, nu numai să răspundă scurt 

şi simplu. Totodată se verifică exprimarea, opinia proprie despre o 

temă, creativitatea etc. în acest caz, obiectivitatea notării este 

asigurată de stabilirea unui barem, a unor norme generale de 

apreciere, cunoscute numai de comisie.  

Dintre indicatorii unui astfel de barem nu trebuie să lipsească 

următorii: fidelitatea faţă de tema aleasă; proporţionalitatea părţilor 

compunerii redactate; structura logică a ideilor, claritatea redactării, 

valoarea argumentelor; bogăţia informaţiei şi tratarea esenţialului cu 

privire la tema aleasă; varietatea lexicală, reflectată în exprimarea 

aleasă şi atrăgătoare, în folosirea expresiilor literare şi evitarea 

repetiţiilor supărătoare; originalitatea ca mod personal de tratare a 

subiectului; respectarea calităţilor generale ale stilului: claritatea şi 

corectitudinea exprimării, proprietatea şi preciziunea termenilor, 

fluenţa frazării şi eleganţa perioadelor; respectarea normelor  

gramaticale ale limbii române, respectarea regulilor de ortografie şi 

punctuaţie; aşezarea textului în pagină; grafia, oglindită în scrisul 

citeţ, ordonat şi curat. 

Dacă elaborarea testelor pretinde mult timp, corectarea 
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probelor se face rapid şi automatizat, cu modele de corectare. 

Unii pedagogi disting metoda  de evaluare (aceasta fiind, după 

cum afirmă Adrian Stoica, o cale urmată de profesori pentru a da 

elevilor „posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a 

cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea 

unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit”) apud 1, 

p43  de instrumentul de evaluare, element constitutiv al metodei, ce 

îndeplineşte funcţia procedeului (de care se deosebeşte totuşi prin 

faptul că presupune un suport material). 

Tehnica răspunsului deschis. Dacă toate tehnicile de testare 

descrise până acum pot fi denumite obiective, deoarece cotarea 

acestora poate fi realizată de o manieră consistentă prin compararea 

răspunsurilor obţinute de la evaluaţi cu modele complete ale 

răspunsurilor corecte, tehnica răspunsului deschis este subiectivă - 

Petru Lisievici apreciază că „un test obiectiv este un test compus din 

itemi care pot fi cotaţi prin compararea răspunsului cu un model 

complet al răspunsului corect.  În acest caz este eliminată, în 

cotare, influenţa judecăţii subiective a evaluatorului, cotarea 

putându-se realiza chiar şi cu mijloace mecanice sau informatice... 

Un test subiectiv este constituit din itemi a căror cotare nu se poate 

realiza pe baza evaluatorului fiind deosebit de importante: ca are 

drept principală caracteristică înaltul nivel de libertate conferit 

evaluatului în scopul selectării şi organizării materialului utilizat în 

răspuns, ca şi pentru utilizarea terminologiei şi vocabularului curent. 

Există două varietăţi ale tehnicii: 

• Răspunsul restricţionat, caz în care sarcina pusă în faţa 

evaluatului îi solicită un răspuns al cărui volum şi organizare sunt 

definite de către proiectantul testului. 

De exemplu: 

Identificaţi şi exemplificaţi două mijloace de caracterizare a 

personajului Pristanda în prima scenă din O scrisoare pierdută. 

• Răspunsul extins, caz în care sarcina pusă în faţa elevului îi 

conferă acestuia un înalt grad de libertate în formularea răspunsului. 

De exemplu: 

Descrieţi influenţa pe care Liviu Rebreanu a exercitat-o 

asupra dezvoltării ulterioare a romanului românesc. 

La literatură, mai ales în cazul probelor scrise de evaluare 

sumativă, accentul se pune pe eseul structurat, situaţie în care 
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principalele cerinţe la care elevii trebuie să răspundă sunt specificate 

exact. Iată un exemplu: 

Scrie o compunere de 1-2 pagini în care să motivezi că o 

operă literară studiată în clasă este fabulă. Ai în vedere: 

 menţionarea a două caracteristici ale fabulei ca specie 

literară; 

 exemplificarea lor pe baza operei alese de tine; 

 prezentarea subiectului fabulei, prin accentuarea situaţiei în 

care se află personajele; 

 prezentarea personajelor şi semnificaţia comportamentului 

acestora.  

Notă : Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este 

obligatorie. 

Avantajele utilizării tehnicii: capacitatea ei de a aborda 

rezultate de învăţare de o înaltă complexitate, inaccesibile altor 

tehnici; tehnica răspunsului deschis poate solicita din partea elevului 

răspunsuri în care să se realizeze integrarea şi aplicarea capacităţilor 

de analiză, sinteză şi rezolvare de probleme; uşurinţa construirii 

probelor de către evaluator; în fine, aceasta este un mijloc eficace de 

dezvoltare a capacităţilor de exprimare în scris a elevilor, de aceea se 

recomandă cu cât mai mult utilizarea ei în cadrul evaluării la 

literatura română. 

Dezavantajele tehnicii răspunsului deschis impun, la rândul 

lor, o atenţie sporită din partea celui care elaborează un astfel de test: 

o probă construită uşor se dovedeşte deseori puţin utilă şi mare 

consumatoare de timp în etapa de corectare şi cotare; inconsistenţa 

cotării (evaluatori diferiţi pot cota diferit aceleaşi răspunsuri sau 

acelaşi evaluator, după scurgerea unui interval de timp, poate cota 

diferit răspunsuri identice). 

Rezumând concluziile studiilor privind dezvoltarea teoriei şi 

practicii evaluării şcolare, am desprins un şir de  mutaţii de accent 

care impun o reconsiderare evaluării după câteva exigenţe noi, cum 

sunt: extinderea evaluării de la verificarea şi aprecierea rezultatelor 

la evaluarea procesului, a strategiei purtătoare de succes, a 

obiectivelor, a conţinutului, a metodelor, a situaţiei de învăţare, a 

evaluării însăşi; luarea în considerare, pe lângă achiziţiile cognitive, 

şi a altor indicatori precum: conduita, motivaţia, atitudinile, 

abilităţile de aplicarea în practică a celor învăţate; diversificarea 
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metodelor şi tehnicilor de evaluare şi adecvarea acestora la scopurile 

şi situaţiile concrete ale evaluării (testul docimologic, lucrări de 

sinteză, tehnici de evaluare a achiziţiilor practice, probe de aptitudini, 

portofolii de evaluare ş.a.); centrarea pe aspectele pozitive ale 

achiziţiilor şi nu pe sancţionarea lacunelor ori a achiziţiilor negative; 

Din punct de vedere conceptual, asocierea în pereche a celor 

două tipuri de evaluare  formativă şi sumativă  are menirea de a 

marca notele distinctive ale fiecărui tip, fără a le pune însă neapărat 

în relaţii de opoziţie, ci mai curând de complementaritate. Pe scurt, 

evaluarea formativă şi evaluarea sumativă nu sunt tipuri opuse şi nici 

alternative, ci tipuri complementare care, prin combinări reuşite, pot 

să asigure caracterul complex şi multifuncţional al evaluării şcolare. 

Prin consecinţele ei, evaluarea şcolară depăşeşte cadrul strict al 

procesului de învăţământ şi al şcolii. Evaluând elevii, evaluăm în 

acelaşi timp, direct sau indirect, profesorii, calitatea prestaţiei 

didactice, calitatea procesului de învăţământ, a instituţiei şcolare şi, în 

cele din urmă, calitate sistemului educativ cu toate componentele sale. 

Se poate spune că fiecare notă şcolară, fiecare performanţă a 

elevilor, fiecare succes sau insucces sunt rezultatul unei sinteze de 

factori, de la cei individuali la cei sociali, reprezentând un indicator 

semnificativ de eficienţă pentru toate componentele procesului şi 

sistemului de învăţământ. Această multitudine de consecinţe şi 

implicaţii ale evaluării şcolare generează şi întreţine interese şi 

atitudini  în cele mai variate grupuri şi medii sociale, în primul rând 

în grupurile de elevi, dar şi în colectivele didactice, în rândul 

familiei, în comunitatea socială. 

Concluzionând vom menţiona că am insistat, în prezenta 

lucrare, pe strategiile didactice interactive tocmai pentru a oferi o bază 

de date consistentă celor care doresc să îşi transforme metodologia 

didactică într-un cadru flexibil şi agreabil, în care să se valorizeze 

întregul potenţial al elevilor. Doar într-un context educaţional 

cooperativ-interactiv, în care rolul profesorului se modifică substanţial 

 dintr-un emiţător-verificator al unei serii considerabile de date de 

ordin teoretico-aplicativ într-un intermediar, un moderator, deci un 

ghid care iniţiază în tainele fenomenului literar , elevii îşi pot dovedi 

cu adevărat discernământul şi spiritul critic, îşi pot argumenta coerent 

şi detensionat propriile opţiuni interpretative.  

În această ordine de idei, diversificarea strategiilor, a ofertelor 
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şi a situaţiilor de învăţare (atât în teorie, cât şi în practică, întrucât 

orice teorie trebuie adaptată la realitatea pe care o oferă cadrul 

instituţional propriu-zis) devine, în acest context, mai mult decât o 

simplă opţiune didactică.  
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IMPORTANŢA STUDIERII TEXTELOR LITERARE CU 

CONŢINUT EDUCATIV ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBĂ 

ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR 

 

Victor AXENTII, 

Polina LUNGU,  

Catedra de Filologie Română 

 
Pendant les cours de langue et littérature roumaine on choisie des 

textes littéraires avec un contenu éducatif c'est une des raisons de cultiver 

au élèves les traites positives du caractères qui nous présentent les 

personnages littéraires. Touts ces arguments et même la réalité nous relève 

le fait qu'il faut actionner pour le développent de la richesse spirituelle des 

enfants. Il ya pas des enfants dont on ne pourra pas modeler son caractère 

en infiltrant des qualités positives comme: la sincérité, la solidarité, la 

générosité, l'honnêteté etc. 

Voila pour quoi c'est très important de faire le bon choix visant les 

livres destinés aux enfant de jeune âge. Il faut s'orienter sur une sélection 

vaste, une thématique variée qui assura un processus d'enseignement 

qualitatif, formatif, dynamique et compétitif en influençant l'état de la 

dimension morale-affective, du développement de la pensé logique, a 

l'enrichissement des connaissances sur le monde entiers, sur la vie, la 

croissance de la sensibilité, de l'imagination généralement tout cela 

contribue a l'éducation morale -civique des étudiants. 

 

În domeniul instructiv-educativ asistăm astăzi la o multitudine 

de manifestări, înzestrate de farmecul ineditului, destinate să 

înlesnească direct formarea personalităţii elevului de vârstă şcolară 

mică. Viaţa a confirmat că, în drumul său, copilăria nu este numai 

vârsta primelor întrebări, ci şi vârsta primelor răspunsuri. Sensibili şi 

maleabili, copiii trăiesc intens atracţia spre persoane, fapte, realităţi 

deosebite, care pun în mişcare resorturile lor sufleteşti. Dintre toate 

mijloacele instructive utilizate, textul literar stimulează foarte mult 

copilul să observe realitatea, să se implice în experienţă, să poată 

face o apreciere pozitivă sau negativă, să participe activ la un dialog, 

etc. Din prima filă de carte deschisă izvorăşte o lacrimă de rouă sau 

un zâmbet de lumină, ce conduc copilul pe drumul cunoaşterii care 

urmează a fi parcurs cu încredere în sine. Creaţiile literare, dedicate 

copiilor, contribuie totalmente la formarea trăsăturilor pozitive de 
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caracter. Paleta literară extraordinară şi varietatea tematică din 

treapta învăţământului primar pune copilul în contact cu medii şi 

relaţii sociale, sentimente omeneşti, satisfac setea de cunoaştere şi 

contribuie intens la dezvoltarea personalităţii copilului. 

Considerăm că, literatura pentru copii, concepută ca artă de 

cunoaştere a realităţii prin imagini artistice, ocupă un loc important 

în sfera activităţii din şcoală. Ea răspunde în aceeaşi măsură 

sarcinilor educaţiei social-morale datorită tematicii ei bogate.  

Textele cu conţinut patriotic au o importanţa majoră în 

formarea şi educarea viitorilor patrioţi devotaţi. Marele M. Eminescu 

spunea: „Oricare bun cetăţean are datoria de a se ocupa de viitorul 

patriei sale”. 

Patriotismul este considerat o trăsătură a personalităţii fiecărui 

om. Ea se cristalizează de la cea mai fragedă vârstă şi se îmbogăţeşte 

cu noi dimensiuni pe tot parcursul existenţei umane, ca urmare a 

dinamicii relaţionale dintre individ şi patria sa [1]. 

Manualul de limbă şi literatură română, manualele de lecturi 

literare, cât şi manualele de limbă română – curs opţional Miracolul 

textelor literare ale claselor primare cuprind un număr însemnat de 

texte cu conţinut patriotic, texte din lirica patriotică şi teme de 

discuţii cu subiectul patriotism. 

În aceste texte sentimentele, gândurile autorului sânt înfăţişate 

prin intermediul imaginilor artistice. Cum se ştie sentimentele nu se 

învaţă, nu se însuşesc întocmai ca diferite noţiuni ştiinţifice; ele nu se 

memorizează, nu se repetă la cerere, nu se povestesc. Sentimentele, 

fireşte, se trăiesc [2]. Aceste texte denotă un aspect educativ cu totul 

remarcabil şi transmit mesaje cu o mare valoare emoţională, afectivă 

şi care au ca temă principală – frumuseţea şi măreţia patriei. Textele 

din lirica patriotică contribuie la educarea patriotică a elevilor prin 

crearea de trăiri sufleteşti superioare: mândria de  apartenenţă etnică, 

sentimentul demnităţii şi solidarităţii naţionale, respectul faţă de 

trecut, neam, ţară. Prin intermediul acestor texte elevii de vârstă 

şcolară mică înţeleg noţiunea de cetăţean; de responsabilitate 

cetăţenească; de drepturi şi obligaţiuni cetăţeneşti. Pentru a fi un 

cetăţean adevărat, trebuie să nu-ţi fie indiferentă lumea din jur, viaţa 

comunităţii, a societăţii, e necesar să participi activ, dedicând timp, 

eforturi şi bună credinţă pentru ca lucrurile să meargă într-o direcţie 

reuşită. Un cetăţean bun este cel care preţuieşte valorile în care crede 
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şi este respectat pentru idealurile sale. A fi cetăţean semnifică 

iniţiativă, nu indiferenţă. 

Să-ţi iubeşti patria înseamnă să doreşti cu ardoare să vezi în 

ea înfăptuirea idealului omenirii şi să ajuţi la aceasta în măsura 

puterilor tale (V. Belinski) [3]. 

Noţiunea de bun cetăţean este complexă şi multidimensională, 

strâns legată de responsabilităţi. Responsabilitatea presupune 

comportament independent, perseverenţă şi conştiinciozitate [4]. 

Copilul nu se naşte responsabil, această virtute se achiziţionează prin 

regim de exerciţiu, în urma unei educaţii coerente şi perseverenţă, iar 

noi contribuim la realizarea acestui fapt prin intermediul orelor de 

limbă şi literatură română. Studiind texte cu conţinut patriotic, elevii 

capătă tot mai mare motivaţie de a fi buni cetăţeni. Cetăţenia este 

identitatea civică care e deţinută în egală măsură de către toţi 

cetăţenii [5]. 

În toate perioadele de existenţă ale neamului s-a pus accentul 

pe simţul de patriotism, educaţie naţională, care sânt trăsături 

pozitive de caracter. Ap. D. Culea a formulat idei pertinente cu 

privire la educaţia naţională. El a dat explicaţie noţiunii de Patrie, a 

indicat temelia pe care se formează patriotismul naţional, 

menţionând totodată şi mijloacele de realizare a educaţiei naţionale. 

Patria, scria el, este un gând şi o simţire complexă, care se cucereşte 

încet, încât cu toate puterile şi facultăţile mintale umane pe 

înţelegerea treptată a vieţii concrete din cercurile concentrice, sat şi 

regiune se clădeşte orizontul larg spre tot ce este naţional [6]. 

Conştiinţa naţională este pulsul gândirii şi al raţiunii noastre, 

este fascicula de lumină cea mai preţioasă în această lume. Ea este 

lumina harului; a virtuţilor şi a inteligenţei noastre. Împrejurările în 

care ne trecem veacul nu preţuiesc prea mult în comparaţie cu firea 

omului înarmat cu conştiinţa naţională. Acesta niciodată nu va 

accepta trădarea, despărţirea de sine însuşi. Strămutat pe alte 

meleaguri, benevol sau prin surghiunire, caracterul marcat de prima 

rază a conştiinţei naţionale, care mai înseamnă conştiinţa de sine, 

conştiinţa propriei identităţi, va duce pretutindeni frământarea şi 

speranţa, simţul datoriei şi al credinţei ireversibile, acestea 

devenindu-i un templu în care va găsi mereu linişte şi alinare [7]. 

Un mijloc de educaţie patriotică este limba maternă. Limba 

este coloana vertebrală a naţiunii, este tezaurul cel mai scump pe 
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care îl moştenesc copiii de la părinţi (V. Alecsandri), măsurariul 

civilizaţiunii unui popor (M. Eminescu), mijlocul universal al 

circulaţiei ideilor şi impresiilor (B. P. Haşdeu), mişcător al 

învăţăturii şi al înaintării (A. Mateevici), supremul product sufletesc 

al poporului (N. Iorga). Limba este focul veghetor al Patriei, 

suflarea ei caldă,  sănătatea ei liber ziditoare de frumos. Limba este 

frumuseţea activă a Patriei (Gr. Vieru). 

Lecţiile cu tematica despre limbă, grai stimulează interesul 

elevilor pentru învăţarea corectă a limbii române, folosind tehnici 

cognitive şi afective, în scopul unei mai bune comprenhensiuni, atât 

a cunoştinţelor de limbă română, gramatică şi stilistică, cât şi uzul 

practic al limbii, stimulează dragostea şi necesitatea studierii graiului 

matern. 

Elevii înţeleg că limba este glasul suferinţei neamului, este 

glasul istoriei noastre, a moşilor şi strămoşilor noştri care au înroşit 

glia cu sângele lor, pentru păstrarea graniţelor, a fiinţei naţionale. 

Limba este mărturia existenţei noastre, a ciobanului care-şi mâna oile 

spre munte cu mult duioasa doină de ciobănie, cu cal, desagă şi 

secure, păzit de veşnicul său tovarăş, ciobănescul mioritic. Limba 

semnifică mărturia gliei brăzdată cu plugul de lemn, tras de boii 

opintindu-se în jug, îndemnaţi de plugar. Limba a încolţit şi a crescut 

odată cu seminţele împrăştiate pe moşie, udate cu sudoarea ţăranului, 

murmurând doina de jale. Limba este foşnetul grâului, a codrului ce 

i-a ascuns pe strămoşi de poteră. Limba înseamnă sensibilitate. Ea 

îndeamnă generaţiile spre venerare, spre pioasa recunoştinţă. Prin 

graiul dulce am răzbătut spre lumină asemenea plăpândului ghiocel 

ce-şi înalţă căpşorul prin frunze uscate, atrăgând privirile inocente 

ale copiilor care-i culeg şi-i îmbină cu dragostea lor, ca să-i dea celei 

mai iubite fiinţe, mama, răsplată a dragostei cu care i-a alintat la 

piept, murmurând duios: Nani, nani, puişor, / Dormi cu mama, dormi 

uşor! Explicăm copiilor că prin graiul lin ce curge ca apa vie, prin 

doinele şi baladele venite de la strămoşi împletim trecutul cu 

prezentul şi cu viitorul, clipele de zbucium cu cele de linişte, lumină 

şi speranţă. Limba este cântecul nevinovat al copilului, este şoapta de 

iubire a tânărului, este truda omului care lucrează din zori şi până-n 

seară. La noi întâi răsună doina, apoi răsare soarele!... Ce poate fi 

mai de preţ decât vorbele, aceste perle presărate pe moşie!... De 

aceea, avem datoria să le adunăm cu grijă şi să le înşirăm cu respect 
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în dulcea limbă românească, care este sărbătoarea sufletului nostru. 

Suntem în totalitate de acord cu cele expuse anterior, căci, aşa cum 

afirma Gr. Vieru, când nu poţi nici râde şi nici plânge, când nu poţi 

mângâia şi nici cânta, te apleci spre tăcere doar în limba ta. Limbii 

îi închinăm imnuri de slavă şi recunoştinţă.  

Poezia Limba noastră de Al. Mateevici exprimă, în versuri de 

mare vibraţie, dragostea poetului faţă de limba română, rămânând 

unitară prin ideea pe care o exprimă. Elevii pătrund în esenţa ei. 

Autorul foloseşte imagini artistice de o mare forţă de sugestie, 

dezvăluind admiraţia pentru limba română, care e pe rând o 

comoară, foc ce arde, numai cântec, doina dorurilor noastre, graiul 

pâinii ... Pentru elevii claselor primare, şi nu numai, lectura textului 

crează o stare afectivă, contribuie la educarea dragostei pentru limba 

maternă. Mândria pe care o avea Al. Mateevici pentru limba română 

ni-o transmite şi nouă, ca pe un testament pentru urmaşi, îi 

evidenţiază muzicalitatea, fiindcă limba noastră este melodioasă. 

Cuvintele-i curg asemenea apei pe şes, fără zgomot, cu o linişte 

dumnezeiască. Împărtăşim aceeaşi părere referitor la ideile 

precedente. Elevii îşi arată admiraţia faţă de limbă, comparând-o cu 

mlădierea vântului, mirosul florilor, susurul apelor, legănarea 

holdelor şi înţeleg că au datoria s-o îmbogăţească, s-o păstreze, s-o 

dăruiască descendenţilor. Al. Mateevici, autorul celebrei poezii 

Limba noastră, devenită astăzi Imn al Republicii Moldova, nu a fost 

nici politician, nici savant, ci preot, chemat să lumineze poporul, ca 

un păstor al inimilor noastre, om de bună credinţă, susţinător şi 

protagonist al purului adevăr ştiinţific. 

În categoria textelor cu conţinut patriotic se înclud şi textele cu 

caracter istoric. Cu toate că istoria, ca obiect de învăţământ, se predă 

abia în clasa a IV-a, elevii ciclului primar sunt familiarizaţi cu unele 

cunoştinţe elementare din istoria naţională şi în primele trei clase, în 

special prin conţinutul unor texte de citire şi lectură din cadrul orelor 

de limbă şi literatură română. Fără a fi vorba de un curs sistematic de 

istorie în clasele I-III, elevii iau cunoştinţe de unele din cele mai 

semnificative momente din istoria milenară a poporului român, 

învaţă despre trecutul de luptă al poporului nostru pentru libertate şi 

unitate naţională, pentru dreptate socială şi progres. Prin conţinutul a 

numeroase texte ei află despre măreţele fapte de vitejie ale 

înaintaşilor, cunosc figuri de eroi legendari [8]. 
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Contactul pe care elevii ciclului primar îl fac cu unele dintre 

cele mai reprezentative momente din istoria poporului nostru, încă în 

primele clase, în cadrul orelor de limbă şi literatură română şi a altor 

forme de activitate, uşurează înţelegerea cursului sistematic de istoria 

patriei, pe care elevii îl parcurg pentru prima dată în clasa IV-a. 

Ştim deja că sentimentele nu se învaţă, ci se trăiesc. De aceea e 

important ca faptele, evenimentele istorice înscrise în texte să nu fie 

numai înţelese, ci şi trăite, să se pătrundă în ideea: Pământul, istoria şi 

limba sunt, în esenţă, cei trei stâlpi pe care se ţine neamul (Ion Druţă).  

Unele dintre textele cu conţinut istoric înfăţişează faptele 

istorice prin intermediul legendei, altele sunt creaţii literare pe teme 

istorice, iar altele se apropie prin conţinutul şi forma de prezentare de 

textele întâlnite în manualul de istorie. Pe de altă parte, unele texte 

istorice sunt în proză, altele în versuri [9]. Toate tipurile de texte cu 

conţinut istoric înfăţişează date, fapte, fenomene sociale, ce 

contribuie la ridicarea nivelului cultural şi intelectual al elevilor. 

Iniţierea cu istoria poporului, prin mijlocirea textelor cu caracter 

istoric în cadrul orelor de limbă şi literatură română, este un act cu 

puternică rezonanţă cognitivă şi afectivă, ce se manifestă în întregul 

comportament al elevilor de vârstă şcolară mică. Conţinutul acestor 

texte îi pregăteşte pe elevi pentru înţelegerea, în clasele şi treptele 

ulterioare de învăţământ, a unora dintre cele mai importante 

reprezentări şi noţiuni istorice, cum sunt cele cu privire la cronologie 

(epocă, perioadă, mileniu, secol etc.), cele referitoare la viaţa 

economică (muncă, unelte de muncă etc.), cele cu privire la 

organizarea socială şi viaţa politică (clase, pături sociale, forme de 

stat, războaie de cucerire, apărare etc.). 

Strămoşii, care se aflau în calea relelor, adeseori erau nevoiţi 

să se retragă în grabă din calea năvălitorilor, lăsând pradă tot ce 

moştenise şi agonisise prin munca şi geniul său. Retrăgându-se în 

adâncul codrilor, de multe ori doar cu sufletul şi ceea ce aveau mai 

aproape de suflet – copii, poporul continua şi aici viaţa. Acest curaj 

strămoşesc îl cultivăm acum datorită textelor cu caracter istoric. 

Copii înţeleg că nu întâmplător codrul este cântat cu atâta căldură în 

folclor, iar frunza verde a devenit laitmotivul specific al cântecelor 

noastre, simbolizând vitalitatea şi perpetuarea vieţii. După ce valul 

trecea, poporul se întorcea la vatra ruinată şi reîncepea munca 

creatoare, căci viaţa-i învăţase apa trece, pietrele rămân. 
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Pe bună dreptate M. Eminescu spunea: Patriotismul nu este 

numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea 

trecutului, fără de care nu există iubire de ţară [10]. Alexandru 

Haşdeu, ca nimeni altul dintre gânditorii români din Basarabia, a 

ştiut să dezvăluie rolul şi însemnătatea studierii istoriei patriei, 

văzând în ea un mijloc important de formare a conştiinţei naţionale şi 

de educare a dragostei faţă de plaiul natal şi spiritului cetăţenesc: 

Fără istorie nu există Patrie, fără dragoste de istorie nu există 

dragoste de Patrie, fără dragoste de Patrie - omul nu poate fi 

adevărat cetăţean. El susţinea că sentimentul dragostei faţă de plaiul 

natal este cel mai puternic la om, iar dragostea către patrie poate fi 

numai sub chezăşia dragostei către locul unde ne-am născut. 

Aceste sentimente şi responsabilităţi le educăm prin intermediul 

orelor de limbă şi literatură română. Între eroii din trecut un rol central 

aparţine figurii domnitorului nostru Ştefan cel Mare, care continuă să 

fie evocat şi cântat în creaţia folcloristică, contribuind la educaţia 

eroismului, vitejiei, mândriei şi dragostei de Patrie. 

Este evident că, educaţia istorică reprezintă unul din cele mai 

importante şi actuale subiecte şcolare, care contribuie la cunoaşterea 

trecutului şi formarea cetăţeanului contemporan. Astfel, putem forma 

apartenenţa la identitate, respectul faţă de trecut, faţă de alte popoare 

şi culturi, precum şi alte particularităţi necesare unor cetăţeni activi. 

Graţie textelor cu caracter istoric, studiate în ciclul primar, 

elevii însuşesc esenţa valorilor naţionale şi fundamentale, sesizează 

importanţa studierii lor pentru viaţa cotidiană, îşi formează 

comportamentul civic, manifestă respect şi mândrie faţă de tradiţiile 

şi obiceiurile strămoşeşti, faţă de personalităţile şi evenimentele 

istorice, învaţă să aprecieze faptele înaintaşilor noştri, să formuleze 

judecăţi de valoare cu referire la importanţa studierii istoriei ţinutului 

natal, să descrie contribuţia unor personalităţi marcante de cultură ale 

neamului la promovarea imaginii patriei noastre – Republica  

Moldova. Această categorie de texte îndeamnă elevii de vârstă 

şcolară mică la studierea şi aprofundarea cunoştinţelor istorice despre 

plaiul natal, şi asigură continuitatea cu disciplina de studiu – istoria.   

În urma studierii textelor cu conţinut patriotic, elevii vor fi 

capabili: 

 Să povestească despre ţara în care s-au născut; 

 Să scrie enunţuri despre ţară şi texte scurte proprii; 
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 Să preţuiască plaiul, neamul, tradiţiile populare; 

 Să pătrundă conştient în esenţa noţiunii de „patriot”, 

„cetăţean”, „cetăţenie”, „drepturi”, „obligaţiuni”; 

 Să cunoască legende despre trecutul Moldovei; 

 Să descrie bogăţiile ţării noastre; 

 Să înţeleagă semnificaţia simbolurilor de stat: stemă, 

drapel, imn, monedă naţională; 

 Să respecte normele de comportament legate de 

simbolurile Republicii Moldova şi normele morale 

stabilite; 

 Să posede în limbaj proverbe, maxime, citate despre 

patrie, limba maternă; 

 Să fie mândri de plaiul natal. 

Datorită implementării textelor cu caracter patriotic în 

conţinutul obiectului limba şi literatura română, contribuim la 

formarea cetăţeanului liber, activ şi responsabil, devotat Patriei – 

Republica Moldova, care este apt să-şi asume şi să respecte 

îndatoririle civice fundamentale, să trăiască şi să activeze conştient 

într-o societate democratică, să manifeste interes pentru destinul ţării 

şi propriul destin, să posede un limbaj laconic, să identifice 

modalităţi de dezvoltare a patrimoniului naţional. Aceste texte au 

menirea să educe sentimentul demnităţii naţionale, să înlesnească 

conştientizarea de către elevi a apartenenţei la familie, comunitate, 

Republica Moldova, Europa, să asigure manifestarea unui 

comportament pozitiv, adecvat unei lumi în schimbare, să exprime în 

cuvinte proprii semnificaţia sintagmelor respect faţă de casa 

părintească, respect faţă de baştină, respect faţă de Patrie. 

De asemenea, textele cu conţinut moral-spiritual au drept scop 

formarea unei personalităţi integre, cu o conştiinţă moral-spirituală 

autentică. Studierea acestor texte se va desfăşura din perspectiva unui 

sistem de valori educaţionale care are în vedere promovarea, prin 

toate formele educaţiei şi instruirii, a valorilor creştine, care sunt 

definitorii pentru orice fiinţă umană, manifestate prin credinţă, 

nădejde, dragoste, identitate, educaţie, familie, prieteni, preferinţe, 

toleranţă etc.; a valorilor general-umane: viaţă, adevăr, sfinţenie, 

bine, frumos, iubire, răbdare, chibzuinţă, voinţă, demnitate, 

verticalitate, curăţenie, iertare, milostenie. Implementarea acestor 

valori prin intermediul textelor cu caracter moral-spiritual, din cadrul 
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orelor de limbă şi literatură română, contribuie la cunoaşterea / 

promovarea patrimoniului cultural al poporului; formarea şi 

dezvoltarea unor comportamente adecvate de integrare şi adaptare 

socială; formarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome 

care să armonizeze relaţia cu sine şi ceilalţi, cu mediul înconjurător; 

manifestarea fermităţii pentru credinţa strămoşească; cultivarea 

simţului datoriei şi responsabilităţii; stabilirea relaţiilor 

interpersonale pozitive, formarea elevilor pentru înţelegerea şi 

respectarea valorilor moral-spirituale; recunoaşterea importanţei 

modelelor pozitive în formarea valorilor fundamentale ale omenirii. 

Conştiinţa moral-spirituală a elevilor va fi dovedită de 

atitudini / comportamente / competenţe şi cunoştinţe cu privire la 

esenţa omului, a vieţii sale, a lumii în care trăieşte, a lui Dumnezeu. 

Cu ajutorul textelor cu caracter moral-spiritual, noi iniţiem copiii în 

comorile seculare inestimabile ale poporului. Elevii sunt foarte 

receptivi la orele de limbă şi literatură română unde se prezintă 

frânturi din folclor, participă cu mare plăcere la discuţii, se implică 

activ în desfăşurarea acestor momente. Utilizarea folclorului şi a artei 

populare în activitatea elevilor, descrierea tradiţiilor şi obiceiurilor 

strămoşeşti, contribuie la îmbogăţirea şi extinderea orizontului 

artistic al copiilor, la educarea sentimentelor de dragoste, admiraţie, 

mândrie, respect faţă de comorile şi tradiţiile populare, la cultivarea 

trăsăturilor de personalitate caracteristice omului de care are nevoie 

societatea noastră astăzi. Tradiţiile populare constituie una dintre 

valorile inegalabile ale poporului nostru, căci atunci când valorile îţi 

sunt clare, este mai uşor să iei decizii (Roy Disney). Avem datoria 

morală de a le păstra şi a le transmite generaţiilor viitoare. Ca dascăli, 

ştim că, pe lângă nestematele literaturii române, arta populară ocupă 

un loc de seamă şi îşi are locul ei în educaţia tinerii generaţii. Astfel, 

elevii înţeleg că prezentul este valoros numai împreună cu trecutul, 

deoarece astfel îmbinate prezintă o garanţie pentru viitor, iar noi sădim 

în sufletele lor cele mai alese sentimente. Copiii mai realizează că 

sărbătorile tradiţionale, portul naţional cu marea sa varietate de culori 

şi modele, pictura şi sculptura populară, legendele şi basmele povestite 

seara în jurul focului, proverbele şi zicătorile încărcate de înţelepciune, 

muzica şi dansul horelor exprimă bucuria unei vieţi luminoase, 

exprimă firea unui om bogat moral şi spiritual.  

În urma studierii textelor cu conţinut moral-spiritual elevii vor 
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fi capabili: 

 Să recunoască semnificaţia unor norme din sfera valorilor 

moral-spirituale; 

 Să descrie cele mai semnificative simboluri, obiceiuri, 

tradiţii şi sărbători religioase;  

 Să manifeste respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi 

sărbătorile religioase, locaşurile sfinte, casa părintească; 

 Să participe activ la pregătirea şi desfăşurarea 

sărbătorilor în familie; 

 Să enumere valorile creştine proprii neamului nostru; 

 Să stabilească corespondenţe în calităţile personale şi 

faptele morale; 

 Să argumenteze valorile învăţămintelor creştine; 

 Să manifeste atitudini demne, conştiente faţă de 

îndatoririle moral-spirituale. 

Referitor la studierea textelor cu conţinut moral-spiritual se 

poate spune că, prin intermediul lor se promovează valorile 

fundamentale şi democratice ale omenirii; se argumentează 

importanţa normelor etice / legale de comportare în familie, şcoală, 

societate; se demonstrează că personalitatea umană reprezintă 

realizarea supremă a societăţii umane; se educă în diverse situaţii 

cotidiene calităţi de bun cetăţean. Elevii învaţă  să-şi autoevalueze 

convingerile, atitudinile şi comportamentele definitorii pentru 

dezvoltarea personală, să anticipeze consecinţele unui comportament 

neadecvat, să promoveze iniţiative privind abordarea echilibrului 

moral-spiritual. 

E evident că, orele de limbă şi literatură română, datorită 

textelor literare cu conţinut educativ, prezintă modul principal de 

cultivare a trăsăturilor pozitive de caracter. Aceste argumente, dar şi 

însăşi realitatea ne conving că trebuie să avem grijă de sufletul 

copilului, de curăţenia spirituală şi de mintea lui. Nu există copii, 

caracterul cărora să nu poată fi reeducat şi cărora să nu li se poată 

educa anumite calităţi pozitive, eliminând trăsăturile negative de 

caracter ce par a fi înrădăcinate. De aceea, în manualele de limbă şi 

literatură română a claselor primare sunt selectate lucrări cu tematică 

variată ce asigură învăţământul formativ de calitate, dinamic şi 

competitiv,  ce contribuie la modelarea sferei sensibilităţii moral-

afective, la dezvoltarea gândirii logice, la îmbogăţirea cunoştinţelor 
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despre natură, lume şi viaţă, la cultivarea sensibilităţii, imaginaţiei, la 

educarea moral cetăţenească a elevilor. 

Textele literare cuprinse în manualele de limbă şi literatură 

română sunt o parte integrantă a întregii literaturi. În reconsiderarea 

moştenirii literare, în ceea ce priveşte literatura pentru copii, se 

merge de asemenea pe linia respectării valorilor general umane: 

Adevărul, Libertatea, Binele, Frumosul, Dreptatea. Copiii manifestă 

interes prin îmbrăţişarea operelor cu teme şi idei care prezintă 

grăitoare exemple de norme şi conduită morală. Textele literare 

incluse în ciclul primar zugrăvesc realitatea, viaţa în dezvoltarea ei, 

iar personajele trebuie să fie puternic individualizate. Din cuprinsul 

lor, copiii cunosc chipuri de oameni cu calităţi deosebite, eroi cu 

trăsături şi activităţi pozitive care se disting prin muncă, descoperiri 

ştiinţifice, prin lupta pentru apărarea patriei, pentru dreptate şi 

adevăr, lupta dintre bine şi rău, lupta poporului  etc. Astăzi literatura 

pentru copii este diversă, legată de viaţă. Izvorul ei de inspiraţie este 

acelaşi ca pentru întreaga literatură: natura cu fenomenele, cu 

schimbările ei, relaţiile între oameni şi raportul dintre natură şi om, 

concepţia despre viaţă etc. Însă, deşi temele literaturii pentru copii 

sunt aceleaşi cu ale literaturii în general, o deosebire totuşi există, în 

sensul că modul de prezentare a problemelor de viaţă este altul, 

conform cu accesibilitatea şi particularităţile psihice şi de vârstă ale 

copiilor din ciclul primar. 

Am remarcat că, studierea textului literar în procesul de 

predare-învăţare a limbii şi literaturii române este incontestabilă şi 

absolut necesară, deoarece antrenează elevii în însuşirea şi 

perfectarea deprinderilor de exprimare, fiind un mijloc real de 

îmbogăţire a cunoştinţelor de limbă; el este un factor de informare şi 

modelare a comunicării aflate sub semnul valorii, un model de 

vorbire la care tindem să ajungă elevii. Cu cât elevul dispune de un 

registru lexical mai bogat şi nuanţat, stăpâneşte modalităţile literare 

de exprimare, cu atât el va putea mai bine să înţeleagă diferite 

conţinuturi informaţionale, să-şi exprime ideile şi opiniile sale. 

Textul literar  înlătură monotonia şi produce noi aspiraţii elevilor. 

Descoperind textele literare, valorile lor, elevii devin mai motivaţi şi 

stimulaţi să înveţe. Manualele de limbă şi literatură română cuprind o 

mulţime de texte cu conţinut educativ şi oferă o paletă largă de 

informaţii calitative şi cantitative ce asigură o dezvoltare intelectuală, 
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spirituală şi comportamentală adecvată elevilor de vârstă şcolară mică.  

Conchid prin a sublinia că, obiectul limba şi literatura română, 

paralel cu textele ce conţin în sine caracter educativ, reprezintă 

suportul predării-învăţării şi altor discipline de învăţământ, iar 

învăţătorul este cel care dăruieşte fiecărui copil, la pornirea lui pe 

calea cunoştinţelor, primele elemente, orientându-i paşii spre marele 

titlu de Om şi modelând o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase 

însuşiri pozitive de caracter, un om care să înmănuncheze cele mai 

înalte calităţi morale. 
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LUMEA ETERNĂ A LUI  ION CREANGĂ 

 

Ludmila BALŢATU, 
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There are many generations that have been grown up on the basis of 

the literary writings of Ion Creangă, saying more precisely they have learnt 

from the wise pieces of advice that are told plentifully in his literary works. 

Ion Creangă is unique in the romanian literature due to the greatness of his 

creativity, due to his manner of interpreting things, of depicting the 

surrounding world. These values attract the growing interest of people to 

read his literary works nowadays as well. 

 

În martie, anul curent, s-au împlinit 175 de ani de la naşterea 

lui Ion Creangă. Această dată remarcabilă a constituit, pentru cititorii 

de toate vârstele, un nou prilej de a reciti opera marelui humuleştean, 

de a reîmprospăta în memorie  scrierile lui, de a revedea opiniile 

istoricilor, criticilor literari referitoare la creaţia crengiană scrisă cu 

atâta măiestrie şi talent. 

Generaţii întregi de cititori au fost educate în baza operelor lui 

Ion Creangă, mai precis fie spus în baza sfaturilor cu tâlc ce abundă 

în creaţiile lui literare. Prin forţa lui de creaţie, prin modalitatea sa de 

a interpreta lucrurile, de a zugrăvi lumea înconjurătoare Ion Creangă 

este inedit în literatura română. Acestui fapt i se şi datorează 

interesul sporit faţă de opera lui şi în zilele noastre. 

În căutarea unui nou adevăr despre viaţa şi opera lui Ion 

Creangă am hotărât să răsfoiesc presa periodică de ultimă oră. 

Anume în ea am şi găsit nişte articole ce îndeosebi mi-au trezit 

interesul. Aşadar, în numărul 11 al săptămânalului „Literatura şi 

Arta” din 15 martie dau de  un material întitulat sugestiv „Un alt Ion 

Creangă”. Autor- redactorul săptămânalului sus numit, 

academicianul Nicolae Dabija. Voi reproduce doar câteva rânduri din 

acest articol care  şi confirmă, a câta oară, faptul că lumea din 

scrierile lui Ion Creangă e eternă şi anume de aceea prezintă un 

deosebit interes  pentru cititorul de azi: „ Marele humuleştean este, 

cred, cel mai citit scriitor român din toate timpurile. Această 

performanţă-i şi din dorul poporului nostru de basm, de fabulos, de 

ficţiune, dar şi din plăcerea lui de a se copilări” [1]. 

În linia acestor constatări ale contemporanului nostru, vom 
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scoate, mai întâi de toate, în evidenţă creaţiile crengiene dedicate 

copiilor şi despre copilărie. 

Fără a ezita, întru realizarea acestui scop, ne vom concentra 

atenţia la opera lui Ion Creangă „Amintiri din copilărie” în care, 

preponderent, este redată viaţa lui Ion Creangă până la intrarea lui la 

seminarul de la Socola. Dacă s-o privim din exterior ea, în linii 

generale, e asemănătoare cu viaţa a multor copii de ţărani din acea 

vreme. Or, un bun cunoscător al scrierilor crengiene, Iorgu Iordan, în 

această ordine de idei ţine să atragă atenţia la următoarele: „ Faptul 

că Ion Creangă s-a născut şi a crescut într-o familie cu copii mulţi, că 

a avut rude numeroase, şi ele bogate în copii, că chiar în afara 

familiei propriu-zise el îşi petrecea timpul în mijlocul tovarăşilor de 

joacă, de şcoală şi de muncă, explică, în largă măsură, dragostea lui 

de oameni, bucuria de a se găsi în mijlocul lor, de a povesti şi glumi 

cu dânşii, optimismul şi seninătatea cu care priveşte lumea, adică, 

spus mai scurt, atmosfera de voie bună, umorul şi râsul sănătos care 

străbat de la un capăt la altul întreaga lui operă literară” [2]. 

Dat fiind faptul că în rândurile precedente am remarcat, cu 

ajutorul exigeţilor în materie, optimismul şi seninătatea, pe care o 

emană opera crengiană, mai departe considerăm necesar să ne 

concentrăm atenţia la poveştile marelui humuleştean care, pe lângă 

trăsăturile modului său aparte de a scrie, se deosebesc şi printr-un 

vădit realism, printr-un caracter moralizator. 

În una dintre prefeţele la opera sa literară Ion Creangă se 

adresează către cititor  în felul următor: 

                           „Iubite cetitoriu. 

                            Multe prostii ai fi cetit de când eşti. 

Ceteşte, rogu-te, şi aceste şi, unde-i vede că nu-ţi vin la 

socoteală, ie pana în mînă 

Şi dă şi tu altceva mai bun la ivală, căci eu atîta m-am priceput 

şi atîta am făcut”. 

                                                             ( Prefaţă la poveştile mele)   

Aceste mărturisiri ale lui Ion Creangă denotă stima lui faţă de 

cei, care-i citesc opera, mai mult ca atât- enorma lui responsabilitate 

faţă de cuvântul scris, fapt confirmat şi de opiniile celor, care au 

studiat , rând cu rând, cu cunoştinţă de cauză opera crengiană. Printre 

aceştia e şi criticul literar V. Coroban, opinia căruia o şi reproducem: 

„ Creangă debutează în literatură cu o serie de poveşti, ce-şi au 
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originea în basmele populare. El însuşi mărturiseşte că poveştile şi 

snoavele, auzite încă în copilărie de la povestitorii satului, au produs 

asupra lui o impresie puternică. Bazându-se pe epica populară, 

Creangă n-a avut nevoie s-o înregistreze, ci a trăit-o cu toate fibrele 

inimii sale şi în virtutea ei a devenit scriitor” [3].  

Fără doar şi poate, o esenţială sursă de inspiraţie pentru acest 

mare scriitor român a constituit-o viaţa zi de zi a celora ce cresc 

pâînea în sudoarea frunţii, fiindcă a cunoscut-o în multiplele ei 

aspecte şi manifestări. Inspirându-se din modelele populare, Creangă 

a utilizat în poveştile sale subiecte asemănătoare cu cele, ce se 

transmiteau cu pietate de la o generaţie la alta pe cale orală. Prin 

aceasta se explică, în mare parte, şi faptul că poveştile crengiene 

abundă în sfaturi utile, redau exemple din viaţă demne de urmat. Şi 

nu înzadar, referindu-se anume la poveştile crengiene, G. Ibrăileanu 

a ţinut îndeosebi să atragă atenţia la următoarele: „ Poveştile lui 

Creangă sunt bucăţi din viaţa poporului. Soacra cu nurorile ei, Stan 

Păţitul, Badea Ipate etc. sunt oameni vii, ţărani din Humuleşti...”[4]. 

O altă trăsătură distinctivă a poveştilor crengiene rezidă în 

originalitate, mai precis fie spus în modul profund original a 

scriitorului de a valorifica viaţa poporului ca apoi- a o expune pe 

hârtie. Concludentă în această ordine de idei este arhicunoscuta 

poveste Fata babei şi fata moşneagului.                   

Or, până în zilele noastre sunt identificate peste douăzeci de 

variante ale acestei poveşti îndeosebi în spaţiul european, unde 

această temă e mai larg răspândită. Utilizând metoda comparatistă, 

având drept punct de pornire opiniile savantului Jean Boutiere, vom 

depista prezenta unor motive asemănătoare la Petre Ispirescu, la Ch. 

Perrault şi Fraţii Grimm, ajungând în final la concluzia că în opera 

crengiană elementul păgân, atestat la autorii anterior nominalizaţi, 

este înlocuit cu cel creştin. Fapt salutabil dacă vom lua în 

consideraţie că anume fiorul biblic în opera crengiană are o 

semnificaţie laică şi, totodată, îndeplineşte o funcţie estetică. E de  

reţinut şi următaorele: Jean  Boutiere, punând în valoare opera 

crengiană, atrage atenţia şi la trăsăturile excepţionale ale creaţiei 

humuleşteanului remarcând că transformarea poveştilor populare în 

opere de artă este un procedeu ce nu se întâlneşte la alte popoare. 

Editorii prozei populare, începând cu Fraţii Grimm, au înfrumuseţat, 

adesea, poveştile pe care le adunau şi reconstituiau de multe ori 
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variante ideale, contopind, într-un tot, diferite versiuni necomplete. 

Însă foarte rari sunt aceia care au avut talentul de a da viaţă şi a 

întineri vechile teme populare, cum a reuşit Ion Creangă. 

În consonanţă cu cele relatate e de reţinut şi următoarele: în 

poveştile lui Ion Creangă binele, dreptatea, hărnicia, mărinimia 

biruie răul, minciuna, lenevia şi laşitatea. Cu alte cuvinte, autorul e 

optimist, ca de altfel şi poporul din sânul căruia îşi trage seva. 

Opera lui Ion Creangă n-a fost, din păcate, apreciată la justa ei 

valoare în timpul vieţii scriitorului. Fapt regretabil, fiindcă meritele 

lui în domeniul literaturii sunt incontestabile. Convingătoare în acest 

sens sunt şi opiniile lui Iorgu Iordan care a plasat pe o treaptă înaltă 

opera crengiană: „ Nu există o pagină care să nu pună un număr de 

probleme, nu există pasaj, oricât de redus ca întindere, în faţa căruia 

să nu te întrebi prin ce minune acest ţăran relativ puţin cultivat a 

izbutit să creeze, cu mijloacele cele mai simple, modele strălucite nu 

numai de limbă, ci şi de măiestrie artistică”[5]. 

Remarcând  caracterul popular al limbii lui Ion Creangă 

academicianul Iorgu Iordan aduce în calitate de argument principal 

în sprijinul acestei aprecieri faptul că o bună parte din lexicul 

„regional” al scriitorului aparţine în realitate întregului popor şi poate 

fi înţeles deci fără prea multe dificultăţi şi în alte părţi ale ţării, nu 

numai în Moldova de nord, locul de baştină al prozatorului. 

Caracterul popular al limbii scriitorului, opus limbii culte, nu se 

reduce numai la lexic, ci poate fi extins, după cum conchide Iorgu 

Iordan, la fonetismul, gramatica şi stilul lui Creangă. 

Dezvoltă, prin constatările sale, aceste adevăruri incontestabile 

şi un alt savant- Ştefan Munteanu: „ Toate aceste mijloace puse în 

valoare de un artist ( se are în vedere Ion Creangă-n.a.) creează acel  

farmec al spontanietăţii şi autenticităţii care întâmpină pe cititor de la 

primele pagini ale scrierilor prozatorului. La realizarea acestei 

trăsături fundamentale a stilului scriitorului îşi dau contribuţia o serie 

de procedee, dintre care îndeosebi folosirea largă a sinonimelor 

regionale şi populare”[6]. 

În rândurile ce urmează am considerat necesar iarăşi să apelăm 

la opiniile exigeţilor în materie,  pentru a elucida, de această dată, în 

ce constă  eternitatea scrierilor crengiene, fapt remarcat de noi în 

însuşi titlul  studiului de faţă. E. Simion susţine următoarele: „ 

Creangă este, recunosc toţi exigeţii săi, un moralist ieşit din lumea 
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rurală şi aducând cu el în literatură o gândire şi o mentalitate deja 

clasicizate. Este, aşadar, un clasic, nu numai pentru că este predat în 

„clasă” (etimologia termenului), ci (şi) prin modul lui de a vedea 

individul şi de a oglindi răutatea , prostia şi lenevia omenească. 

Categoriile morale ( virtuţile, viciile) pe care le foloseşte pentru a 

caracteriza pe cineva ( în Amintiri sau în Stan Păţitul, Dănilă 

Prepeleac, Moş Nichifor Coţcarul) vin din această cultură 

ţărănească profundă, cu rădăcini adânci în timp” [7]. Aceste 

aprecieri corespund întru totul adevărului ce vin să-l confirme, în 

mod convingător, însuşi povestirile sau schiţele apărute de sub pana 

scriitorului din Humuleşti. Ele- Cinci pâîni, Prostia omenească, 

Povestea unui om leneş, Inul şi Cămeşa, Acul şi Barosul- sunt 

primele încercări de a scrie, găsindu-şi apoi locul cuvenit în 

manualele şcolare fiindcă se deosebesc printr-un caracter didactic, 

elogiind hărnicia, priceperea, dibăcia şi, totodată, biciuind trăsăturile 

negative ale omului, care-i împiedică să trăiască cu demnitate, şi 

anume: lăcomia, lenea, indiferenţa. 

E de remarcat că cititorul de orişice vârstă pătrunde uşor în 

esenţa conţinutului acestor lucrări, fiindcă ele se deosebesc prin 

expresivitate şi printr-un ton glumeţ. De aceea e pe deplin înţeles că 

mulţi dintre criticii literari în studiile sale pun în evidenţă anume 

aceste trăsături ale stilului crengian, printre care se numără şi Tudor 

Vianu: „ Înzestrarea lingvistică a lui Creangă se desfăşoară nu numai 

în redarea acestor ziceri tipice, proverbe, cimilituri, metafore şi 

comparaţii consacrate, în care se manifestă verva jovială a 

povestitorului, dar şi în lungi colecţii terminologice, emanate dintr-o 

fantezie verbală asemănătoare întrucâtva cu aceea a lui Rabelais”[8]. 

Şi, fiindcă  în rândurile precedente am apelat la nişte aprecieri 

ce tratau opera lui Ion Creangă în plan comparativ cu alte creaţii de 

talie universală, vom adăuga şi următoarele noastre constatări: 

pornind în realizarea poveştilor sale de la motivele populare, 

realizând teme de circulaţie universală cu o vechime uneori mitică, 

putem conchide, că există şi alte tangenţe între creaţiile crengiene cu 

capodoperele literare din alte ţări. De exemplu, au fost depistate 

unele asemănări între opera lui Ion Creangă „Capra cu trei iezi” şi 

fabulele lui La Fontaine (motive comune-n.a), între povestea „ 

Soacra cu trei nurori” şi unul dintre basmele poporului armean, între 

„Punguţa cu doi bani” şi unele poveşti indiene, între „Povestea lui 
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Harap Alb” şi „Omul fără barbă” a lui E. Legrand. Asemănări vom 

depista între povestea lui Ion Creangă „ Capra cu trei iezi” şi povestea 

populară rusă „Capra cu şape iezi”, între povestea lui Ion Creangă „ 

Fata babei şi fata moşneagului” şi povestea populară rusă „Morozko”. 

Acest fapt e pe deplin explicabil: poporul, din orişice colţ al globului 

pământesc, este păstrător al valorilor care le transmite urmaşilor şi 

semenilor săi, ele apoi răspândindu-se de la un popor la altul. Aceste 

valori, la o anumită perioadă de timp, sunt înregistrate, prelucrate de 

mâna scriitorului şi aşternute cu grijă şi responsabilitate pe hârtie. Aşa 

misiune nobilă i-a revenit şi lui Ion Creangă. 

Generaţiile de azi manifestă un vădit interes faţă de scrierile 

lui Ion Creangă- scriitorul ce-i inclus în lista celor mai mari 

povestitori ai lumii graţie talentului său de a reda, prin poveşti şi 

povestiri, modul de a fi şi de a gândi al poporului său, graţie 

capacităţii de a păstra şi prelucra tezaurul popular, graţie capacităţii 

sale de a fi sincer, deschis şi înţelept cu cititorul, graţie gândirii sale 

originale. În această ordine de idei sunt pe deplin actuale opiniile lui 

G. Ibrăileanu care vin să ne convingă în următoarele: „ Opera lui 

Creangă este epopeea poporului român. Creangă este Homer al 

nostru. În Creangă trăiesc credinţele, eresurile, datinile, obiceiurile, 

limba, poezia, morala, filosofia poporului, cum s-au format în mii de 

ani de adaptare la împrejurările pământului dacic... Creangă este un 

reprezentant perfect al sufletului românesc între popoare...” [9]. 

Savantul cu renume, Nicolae Iorga, explică, la rându-i, 

caracterul inedit al operei lui Ion Creangă reieşind din următoarele 

constatări la care merită să ne concentrăm atenţia: „ Humorist şi 

talent, scriitor „ senzaţional” prin excelenţă, Creangă e... acel dintre 

scriitorii noştri care a trăit mai aproape de popor, l-a înţeles mai bine 

şi l-a reprodus mai cu viaţă. Scutit de orice influenţă străină, el a 

păstrat neatinsă limba şi gândirea românească, şi de aceea nici o altă 

figură mai originală în simplicitatea ei viguroasă nu se întâlneşte în 

literatura noastră modernă. Şi dacă e regretabil, pe de o parte, că n-a 

cunoscut izvoarele frumuseţii estetice a Apusului, pe de altă parte, 

tocmai acestei izolări a lui trebuie să-i atribuim caracterul original al 

operei sale. În alte împrejurări Creangă ar fi fost altfel şi ar fi scris 

altfel” [10]. 

Şi în zilele noastre au apărut studii de valoare cu privire la 

viaţa şi opera lui Ion Creangă. De exemplu, recent la Editura 
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„Princeps Edit” din Iaşi au fost scoase de sub tipar două lucrări la 

această temă : „Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial” de 

Eugen Simion şi eseul „ Sinele arhaic Ion Creangă: Dialecticile 

amintirii şi memoriei”. Autor- Mihai Cimpoi. Ambele ediţii, proaspăt 

apărute, conform opiniilor academicianului N Dabija, ne ajută să-l 

redescoperim pe autorul Amintirilor din copilărie dintr-o cercetare 

actualizată , care ţine cont şi de sensibilitatea unui cititor de azi, 

Creangă fiind abordat în contextul literaturii universale de  după 

Creangă. Citit  din perspectiva acestor două lucrări, e de părere 

redactorul săptămânalului „Literatura şi arta”, scriitorul nostru este un 

autor modern, ezoteric, simbolic, care scrie în subtext. Un precursor al 

absurdului, al mişcării postmoderne, al textualismului, dar şi a altor 

curente neanunţate încă de literatura secolelor ce vor veni. 

Despre actualitatea operei crengiene vorbesc şi numeroasele 

manifestări, ce au avut loc cu ocazia  împlinirii a 175 de ani de la 

naşterea lui, tendinţa generaţiei în creştere de a face mai îndeaproape 

cunoştinţă cu opera lui, propunerile parvenite de a-l include mai 

insistent în traduceri, în circuitul electronic, pe site-uri, de a turna 

filme şi de a monta spectacole în baza scrierilor sale, de a organiza 

expoziţii de desene ale copiilor în urma  discutării şi citirii operelor 

crengiene etc. 

La etapa actuală, când  creaţia lui Ion Creangă a devenit un bun 

al mai multor popoare de pe întreg globul pământesc, putem afirma cu 

certitudine că, între marii povestitori ai lumii, numele lui nu figurează 

numai în lista culegătorilor de folclor, ci mai întâi de toate el a devenit 

cunoscut ca un talentat autor de poveşti şi povestiri,  ce-s o mărturie 

veridică a felului de a gândi şi de a trăi al neamului nostru, a capacităţii 

lui de a înfrânge vitregiile destinului şi de a ieşi învingător. 
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The purpose of studying Romanian language and literature during 

the initial professional training is to train a young-linguist with a basic 

communication culture and literature, able to understand his followers, to 

communicate and interact with them, to use effectively and creatively 

abilities to solve their specific problems, student life, can proceed its 

existence at all stages of learning to be sensitive to the beauty of nature and 

man made. Initial training must also be focused on building the skills 

needed so that the master made them feel, free to the class and face 

situations that may arise in the course of his education. The teacher of 

Romanian language and literature, not only must believe in himself and his 

professional skills, monitor learning, using methods of knowledge and 

personal development, to like what you have to realize with great dedication 

Romanian literature because he teaches only he really feels and lives. 

Lately more and more often discusses the term competence. Student 

centered in the learning process implies their responsible attitude towards 

their education and training process and results. In this article we will 

discuss the skills necessary in the system initial professional training of the 

young professor of Romanian language and literature, namely: the 

gnoseologycal and parasitological competence, assessment of professional 

activity continuous training Investigation, communicator, social integration 

etc. We will also address the problem the formation of communicative 

competence, linguistic and literary-lecturer specialized skills generic 

cognitive systemic and general. In this connection we remind the follow 

experts S. Cristea, Vl. Gutu, Vl. Pâslaru etc. 

 

Scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada formării 

profesionale iniţiale este acela de a forma un tânăr-filolog cu o cultură 

comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă discipolii săi, 

să comunice şi să interacţioneze cu aceştia, să-şi utilizeze în mod 

eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme 

concrete din viaţa elevilor, să poată continua în orice fază a existenţei 

sale procesul de învăţare, să fie sensibil faţă de frumosul din natură şi 

cel creat de om. În sensul acesta, Vl. Pâslaru menţionează: “profesorul 
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de educaţie lingvistică şi literară este unul din contribuabilii la apariţia 

valorii operei literare, a literaturii în general, deci a domeniului în 

interiorul căruia se realizează o educaţie specifică; 

proiectează/elaborează/desfăşoară procesul de formare a cititorului de 

literatură; execută inserţii creatoare în toate componentele 

curriculumului proiectat/predat…; reprezintă el însuşi o valoare a 

operei literare, a procesului educaţional…, răspunde principiului 

libertăţii în educaţie, focalizând libertatea ca principiu al artei, al 

receptării şi al educaţiei literar-artistice”[1]. 

Pregătirea profesională iniţială trebuie să fie şi orientată spre 

formarea competenţelor necesare, astfel încât cel format să se simtă 

stăpân, liber în faţa clasei şi să facă faţă situaţiilor care pot apărea în 

cursul activităţii sale educaţionale. Cadrul didactic de limba şi 

literatura română şi nu numai, trebuie să aibă încredere în sine şi în 

competenţele sale profesionale, să monitorizeze procesul de învăţare, 

să utilizeze metode de cunoaştere şi dezvoltare personală, să-i placă 

ceea ce trebuie să realizeze cu multă dăruire căci literatura română o 

predă doar cel care o simte şi o trăieşte cu adevărat. 

Un celebru gânditor spunea tautologic că profesorul nu se 

naşte profesor, ci se formează iniţial şi se perfecţionează continuu, 

deoarece tactul pedagogic nu este înnăscut. Iată de ce Rene 

Hubert (1965) considera că principala calitate a profesorului este 

vocaţia pedagogică, exprimată prin ,, a te simti chemat, ales pentru 

această  sarcină  şi apt pentru a o îndeplini,,. Trei elemente îi sunt 

caracteristice vocaţiei pedagogice: iubirea pedagogică, credinţa în 

valorile sociale şi culturale, conştiinţa responsabilităţii faţă de copil.  

În ultimul timp se ia în discuţie tot mai des termenul de 

competenţă. Procesul de învăţământ centrat pe student, presupune 

atitudinea responsabilă a acestora faţă de procesul şi rezultatele 

propriei formări.  

Conceptul de competenţă a fost lansat în 1982, în cadrul unei 

Conferinţe Internaţionale asupra evaluării, de un grup de cercetători 

din Franţa, fiind utilizat cu referire la rezultatele şcolare. În Republica 

Moldova a fost preluat odată cu realizarea Reformei Învăţământului 

preuniversitar, cu elaborarea Curriculumului Naţional bazat pe 

cunoştinţe, capacităţi şi atitudini. M. Şevciuc semnalează faptul că ,, 

implementarea în practica învăţământului a constructului competenţe 

este condiţionată de necesitatea depăşirii contradicţiei dintre conţinutul 
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disciplinelor de studii şi viitoarea activitate profesională.  Astfel, 

menţionează domnia sa, ,,competenţa este caracterizată drept o 

capacitate generală, care se manifestă şi se formează în activitatea 

profesională, bazată pe cunoştinţe, valori ,,[2]. 

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte noţiunea de 

competenţă : capacitatea de a se pronunţa asupra unui lucru, pe 

temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie. 

Conform opiniei specialistului Sorin Cristea, funcţia de bază a 

competenţei pedagogice vizează valorificarea la maximum a tuturor 

resurselor psihologice şi sociale ale personalităţii educatului şi ale 

educatorului angajate în activitatea de educaţie/ instruire. 

Competenţa pedagogică “reprezintă un reper valoric psihologic şi 

social…”[3]  

În concepţia V. Pălărie, competenţa este o aptitudine a unei 

persoane de a îndeplini o acţiune, o activitate etc. „ Competenţa se 

concretizează într-un ansamblu de capacităţi, în virtutea cărora se 

poate lua o decizie, soluţiona o problemă...” Cercetătoarea 

argumentează că aceasta este o „rezultantă a cunoştinţelor 

achiziţionate, a priceperilor, abilităţilor, aptitudinilor, atitudinilor şi 

trăsăturilor temperamentale de care dispune omul”[4]. 

În Republica Moldova sistemul de competenţe necesare 

activităţii profesionale a fost concretizat prin standardele de formare 

profesională iniţială. Potrivit concepţiei standardelor de formare 

profesională iniţială în învăţământul universitar şi tânărul profesor de 

limba şi literatura română trebuie să posede următoarele competenţe: 

1. gnoseologică; 2. praxiologică; 3. managerială; 4. de evaluare a 

activităţii profesionale; 5. de formare continuă; 6. investigaţională; 7. 

comunicativă şi de integrare socială; 8. pronostică.   În această ordine 

de idei în unul din articolele din Didactica Pro citim cu 

optimism:”...învăţarea axată pe competenţe şi aplicarea lor în 

procesul de studii va contribui cu siguranţă la sporirea nivelului 

profesional al viitorilor specialişti şi la racordarea formării 

profesionale iniţiale la serviciile prestate consumatorului.” [5]  

Sistemul competenţelor necesare profesiei didactice sunt 

reflectate în Cadrul Naţional al  Calificărilor, doar că nu există o 

clasificare a acestora recunoscută de toţi. În Cadrul european comun 

de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare ( trad. de 

Gheorghe Moldovanu, Chişinău 2003) se ia în discuţie mai multe 
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tipuri de competenţe care, considerăm că ar putea sta la baza formării 

profesionale iniţiale la limba şi literatura română: Competenţele 

generale individuale- se bazează îndeosebi pe cunoştinţe (savoirs; 

knowledge), deprinderi (savoir-faire; skills) şi competenţa 

existenţială (savoir-etre; existential competence) pe care le posedă, 

precum şi pe capacitatea sa de a învăţa (savoir-apprendre; ability to 

learn). Competenţa existenţială poate fi definită ca totalitatea 

caracteristicilor unui individ, a trăsăturilor morale şi intelectuale ale 

unei persoane, precum şi a atitudinilor comportamentale, care se 

referă la imaginea despre sine şi despre alte persoane, la caracterul 

introvertit şi extravertit manifestat în interacţiunea socială.  

Competenţa de comunicare lingvistică poate fi considerată ca 

fiind alcătuită din mai multe părţi componente: componenta 

lingvistică, componenta sociolingvistică şi componenta pragmatică. 

Se consideră că fiecare din aceste componente este constituită 

îndeosebi din cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi. 

Competenţa lingvistică include cunoştinţele şi deprinderile 

lexicale, fonetice, sintactice şi alte dimensiuni ale sistemului limbii 

române. Competenţa sociolingvistică trimite la parametrii 

socioculturali ai utilizatorului limbii. Competenţa pragmatică se referă 

la utilizarea funcţională a resurselor lingvistice (realizarea funcţiilor 

comunicative, a actelor de vorbire), bazându-se pe schemele sau 

descriptorii schimburilor interacţionale. Ea trimite de asemenea la 

măiestria discursului, coeziunea şi coerenţa lui, la identificarea 

tipurilor şi genurilor de texte, a efectelor de ironie şi de parodie.  

Competenţa literar-artistică  este o finalitate a procesului 

educaţional şi are ca scop formarea studentului orientat în perceperea 

operelor literare, în formarea reprezentărilor despre literatură; 

însuşirea tradiţiilor culturale, formarea culturii emoţionale şi a 

gustului estetic, a atitudinii civile faţă de lume şi artă; dezvoltarea 

capacităţilor de a poseda liber, fluient şi coerent limba română 

contemporană orală şi scrisă etc. La baza formării acestor 

competenţe stau cunoştinţele literare ce se prezintă sub forma unor 

componente relaţionate: teoretico-literare, istorico-literare, 

lingvistice şi psiholingvistice. Componenta istorico-literară se 

formează treptat în toţi cei trei ani de studii şi constă din cunoştinţe 

despre evenimente istorice în strânsă legătură cu cele literare, în care 

se includ şi cunoştinţe despre viaţa şi activitatea poeţilor şi 
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scriitorilor. Componentele lingvistice, de asemenea, se dezvoltă pe 

parcursul anilor de studii la facultate, şi ţin de exprimarea studenţilor 

care se îmbogăţeşte odată cu studierea operelor literare, lărgirii 

cunoştinţelor literare. În acest mod studentul trebuie să observe 

originalitatea operei literare, să cunoască şi să plaseze opera în 

contextul literar, istoric şi cultural, toate acestea fiind scopuri ale 

educaţiei literar-artistice.  

În unul dintre numerele universului pedagogic se precizează 

că dezvoltarea competenţelor literar-artistice se realizează prin 

atingerea următoarelor scopuri: însuşirea sistemului cognitiv literar 

în semnificaţia sa axiologică, estetică, morală, spirituală, prin temele 

şi problemele abordate; studierea operelor literar-artistice de bază şi 

a vieţii şi activităţii scriitorilor, criticii literare naţionale şi universale, 

implicând informaţia necesară referitoare la teoria şi istoria literară; 

educarea prin mijloace literar-artistice a personalităţii spiritual-

mortale adaptate la condiţiile sociale, formarea sentimentului 

dreptăţii, onorii, patriotismului, educarea dragostei faţă de literatură 

şi cultura naţională; perceperea emoţional-estetică a artei; 

dezvoltarea comunicării orale şi scrise, capacităţi de a utiliza limba 

literară, a scrie compuneri de diferite tipuri şi opere literare de 

diferite genuri etc [6]. 

Competenţele literar-artistice de bază sunt: competenţa 

axiologică (formarea valorilor spirituale, morale, estetice şi 

atitudinea personală faţă de aceste valori); competenţa de lectură 

(comprehensiunea specificului lingvistic al operelor literare prin 

citirea creativă a acestora); competenţa comunicativă (cunoaşterea 

normelor limbii literare prin stăpânirea tipurilor principale de 

activităţi comunicative). În cadrul EL şi ELA competenţa de 

comunicare în general cuprinde anumite valori: “estetice, 

morale…fiind indispensabile oricărui act de interpretare culturală a 

textelor literare”[7]. Şi nu în ultimul rând, competenţele lingvistice 

care, după cum am mai menţionat, se dezvoltă în timpul însuşirii 

competenţelor literare. Unele competenţe vor fi centrate pe 

cunoştinţe (savoir), altele pe atitudini (savoir-etre), altele pe 

priceperi (savoir faire). 

Nu s-au determinat încă, din noianul existent, competenţele la 

nivel de formare profesională şi la nivel de specialitate, în cazul 

nostru la limba şi literatura română. În metodică se realizează paşi 
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importanţi în acest sens, putem menţiona, spre exemplu, educaţia 

axată pe competenţe în formarea iniţială a specialiştilor din domeniul 

construcţii (Didactica Pro, septembrie 2011, nr.4). 

Cele opt domenii cunoscute ale Competenţelor cheie sunt: 

comunicarea în limba maternă; comunicare în limbi străine; 

competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi 

tehnologie; competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale 

şi de comunicaţie; competenţe pentru a învaţă să înveţi; competenţe 

de relaţionare interpersonală şi competenţe civice; spirit de iniţiativă 

şi antreprenoriat; sensibilizare culturală şi exprimare artistică 

(Competenţele cheie pentru Educaţia pe tot parcursul vieţii – Un 

cadru de referinţă european, noiembrie, 2004, Grupul de lucru B 

Competenţe cheie, Implementarea programului Educaţie şi instruire 

2010, Comisia Europeană. 

Sintezele şi cercetările efectuate identifică următoarele 

competenţe: 

 competenţe generale: teoretice, metodologice, precise-

acţionale, constructiv-creatoare; 

 competenţe specifice: competenţe în domeniul specialităţii, 

competenţe pedagogice, competenţe profesionale, manageriale; 

 metacompetenţe şi capacităţi de bază: capacităţi 

operaţionale, capacităţi etico-relaţionale, capacităţi sociale şi de 

intervenţie economică, capacităţi de inovare şi de dezvoltare.  

Performanţa şi competenţa profesorului sunt influenţate de 

către finalităţile educaţiei. Profesorul de limba şi literatura română  

are o menire deosebit de importantă, pe lângă faptul că asigură 

formarea personalităţii tinerilor şi pregătirea lor profesională în 

cadrul instituţiilor de învăţământ, realizează o legătură strânsă a 

personalităţii în devenire cu viaţa, activitatea socioprofesională, 

morală şi cetăţenească pentru că limba română este patria noastră. 

Pentru desfăşurarea performantă a activităţii sale, absolventul - viitor 

profesor de limba şi literatura română trebuie să-şi formeze o gamă 

variată de calităţi şi competenţe care să-l definească ca specialist: 

pedagog, manager, om de ştiinţă, om de cultură, cetăţean. Printre 

calităţile esenţiale ale personalităţii viitorului profesor - filolog 

menţionăm: pregătirea temeinică de specialitate; aptitudini de creaţie 

artistică şi literară; orizont cultural larg; tact şi măiestrie pedagogică; 

capacitate de perfecţionare profesională continuă; profil moral-
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cetăţenesc impecabil(este un model pentru toţi cei ce vorbesc limba 

română); capacităţi manageriale. 

Încercări de a realiza unele schimbări în statutul curriculumului 

psihopedagogic universitar au făcut specialiştii în domeniu: I. Negură, 

L. Papuc, Vl. Paslaru prin elaborarea „Curriculumul Psihopedagogie 

Universitar de bază”. A cercetat şi A. Zbîrnea, care a încearcat să 

elaboreze modelul unui curriculum pentru formarea iniţială. Alte 

dezbateri serioase în domeniu au fost făcute şi de către un grup de 

cercetători de la Universitatea de Stat din Moldova – Vl. Guţu, E. 

Muraru, O. Dandara în contextul „Proiectării standardelor de 

formare profesională în învăţămantul universitar”. 

Permanenta problemă a pregătirii cadrelor didactice în 

universitate a constituit-o ponderea modulului psihopedagogic, 

acesta fiind puţin marginalizat. Deci, pe lângă cunoştinţele temeinice 

de specialitate, pe care trebuie să le posede un adevărat profesor de 

limba şi literatura română, se impune necesitatea includerii vastelor 

cunoştinţe psihopedagogice. Latura specializării este constituită din 

ce va preda studentul când va deveni profesor (conţinutul 

specialităţii) şi cum va preda (modulul psihopedagogic). În acest caz, 

relaţia dintre cele două laturi ale specializării este inseparabilă. 

Formarea academică şi cea practică trebuie să valorifice optim 

potenţialul studentului în direcţia asigurării unui sistem de 

competenţe pentru o integrare profesional-pedagogică activă. 

Actualmente, există deja câteva modele de clasificare a 

competenţelor pentru învăţământul superior. Cel reprezentat de 

proiectul Tuning se axează pe competenţe instrumentale, personale / 

interpersonale / sociale şi sistemice. Sintetizând mai multe abordări 

în literatura de specialitate, şi ţinând cont de viziunea profesorului 

Guţu Vl. la Limba şi Literatura română vom formula anumite 

competenţe-cheie bazate pe cunoaştere, aplicare şi integrare. Aceste 

trei competenţe au incorporate şi altele ce stau la baza formării 

tânărului specialist de limba şi literatura română: comunicarea 

eficientă; cetăţenia responsabilă; gândirea complexă şi critică; 

colaborarea / cooperarea / lucrul în echipă; învăţarea pe tot parcursul 

vieţii (lifelong learning) etc. [8], căci „ învăţat e omul care nu 

termină niciodată de învăţat”( L. Blaga). 

În opinia diverşilor specialişti, noţiunea de competenţă se 

prezintă în felul următor: Anderson defineşte competenţele 
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profesionale ca un ansamblu de cunoştinţe, de tehnici şi de acţiuni, 

abilităţi şi atitudini 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 . [9]  

Ioan Jinga consideră că prin „ competenţa profesională a 

educatorilor din învăţământ, se înţelege acel ansamblu de capacităţi 

cognitive, afective, 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 discipolilor” [10]. Autorul propune trei tipuri de 

competenţe care formează, în opinia sa, competenţa profesională a 

cadrului didactic: competenţa de specialitate; competenţa psiho-

pedagogică, competenţa psihosocială şi managerială.  

Richard Cote prezintă un model de cadru didactic proiectat ca 

eficient, prin competenţele sale. Achiziţia de competenţe se 

realizează în procesul formării iniţiale, în planul competenţelor 

ştiinţifice şi psihopedagogice, dar cu nuanţarea specifică 

proprietăţilor personalităţii cadrului didactic. [11, pag 87] 

Formarea iniţială trimite spre asigurarea unei solide pregătiri 

ştiinţifice disciplinare şi interdisciplinare, aspect regăsit în specificul 

competenţelor ştiinţifice, şi de specialitate care apar în modelele 

profilului de competenţe pentru cariera didactică. Formarea 

profesională, prin iniţierea în activităţile educative, de cercetare şi 

interpretare a rezultatelor, constituie componenta competenţelor 

psihopedagogice ce conferă eficacitate în activitatea profesională a 

cadrului didactic. Deci, putem aborda problema calităţii în pregătirea 

pentru profesia didactică printr-un model de competenţe, ce încep a 

fi definite în perioada formării iniţiale: competenţele de specialist 

într-un domeniu de cunoaştere ştiinţifică şi competenţele 

psihopedagogice care presupun atât pregătire teoretică, cât şi practică 

în procesul formării iniţiale şi continuie. 

În opinia lui Vl. Guţu „orientarea învăţământului spre formarea 

şi dezvoltarea competenţelor este un subiect controversat şi dezbătut 

frecvent în cadrul comunităţii ştiinţifice şi pedagogice. Mai mult 

decât atât, formarea de competenţe este o chestiune prioritară pentru 

politicile educaţionale: curriculum, evaluarea competenţelor 

etc”[12]. Cercetătorul menţionează: competenţele de care au nevoie 
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studenţii, pentru a reuşi în contextul societăţii contemporane, nu pot 

fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor universitare, iar 

definirea conceptului de competenţă se axează pe două laturi- 

psihologică şi pedagogică. Competenţa, în viziunea autorului dat, 

este „un set de capacităţi necesare pentru a acţiona/activa în situaţii 

nedeterminate sau ca integrare a cunoştinţelor, capacităţilor şi 

atitudinilor”[12] 

Competenţele-cheie precizate de UNESCO sunt: componenta 

cognitivă, socială şi afectivă. Vl. Guţu le clasifică, de asemenea, în 

trei categorii: cunoaştere, aplicare şi integrare.  

Competenţele apar în cadrul diferitelor unităţi de curs şi se 

evaluiază la diferite etape. Ele se pot clasifica în competenţe 

specializare, specifice unui domeniu de studii şi competenţe 

generice, comune pentru orice curs de calificare. Competenţele se 

mai clasifică şi în: cognitive, funcţionale, personale, etice şi sunt 

utilizate pentru dezvoltarea programelor de pregătire profesională 

iniţială, pentru îmbunătăţirea calităţii conţinutului cursurilor etc.  

Deci, studentul la Filologie trebuie să posede pe lângă competenţele 

de specialitate, şi alte tipuri indispensabile profesiei de pedagog: 

 Competenţe instrumentale( capacităţile de: organizare, 

planificare, de analiză, de sinteză, comunicare scrisă şiorală în limba 

maternă, cunoaşterea unei limbi străine, gestiune a informaţiei, 

luarea deciziilor etc.); 

 Competenţe interpersonale (abilităţile individuale: capacitatea 

de a munci în echipă, competenţe critice şi autocritice etc); 

 Competenţe sistemice ( de cercetare, de învăţare, de adaptare 

la situaţii noi, de creativitate, de voinţă, spirit de iniţiativă etc); 

În general, competenţele sunt alcătuite din capacităţi, abilităţi şi 

atitudini. Domeniile de competenţă se grupează în competenţe 

fundamentale, generale pe domeniul de activitate şi specifice profesiei. 

S. Cristea  mai evidenţiază  patru tipuri de competenţe 

generale:  

- competenţa psihologică, demonstrată prin receptarea şi 

angajarea corectă a responsabilităţilor transmise de la nivelul 

finalităţilor microstructurale; 

- competenţa ştiinţifică, demonstrată prin calitatea proiectelor 

elaborate la linie de continuitate dintre cercetarea fundamentală-

aplicată; 
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- competenţa socială, dependentă prin resursele de adaptare 

ale actorilor educaţiei la cerinţele  comunităţii educative naţionale 

aflate în mişcare; 

-  competenţa politică, demonstrată prin receptarea şi 

angajarea corectă a responsabilităţilor directe şi indirecte transmise la 

nivelul finalităţilor  macrostructurale (idei pedagogice – scopuri 

pedagogice) .[13] 

În opinia lui S. Cristea, competenţele-cheie sunt: competenţele 

de comunicare, competenţe în matematică şi ştiinţe, competenţe în 

utilizarea tehnologiilor informaţionale, competenţe de exprimare 

artistică şi culturală, competenţe pedagogice [14]. Profesorul S. 

Cristea remarcă contribuţia cercetătorilor Vl. Pâslaru şi Vl. Guţu în 

ceea ce priveşte definirea şi analiza competenţelor menţionate. 

Competenţele-cheie impuse de reforma învăţământului au devenit 

obiective generale în modernul sistem de învăţământ, proiectat în 

perspectiva educaţiei permanente ce denotă învăţarea pe tot parcursul 

vieţii, idee întâlnită în pedagogia postmodernă. 

L. Sclifos defineşte competenţa ca „un ansamblu integrat de 

capacităţi, cunoştinţe, atitudini exersate adecvat şi spontan în diferite 

situaţii, mobilizând, reorganizând resursele interne şi externe pentru 

atingerea scopului în contextul experienţei sociale autentice”. 

Cercetătoarea mai precizează în unul din numerele Didacticii Pro că: 

sintetizând preocupările privind educaţia mileniului III, se remarcă 

prioritatea formării competenţei de crecetare [15]. Considerăm că 

această competenţă îşi are dimensiunea mai ales în procesul de 

formare profesională iniţială, deoarece creează contextul necesar 

pentru o educaţie de calitate, cultivă interesul real al studenţilor la 

limba şi literatura română pentru cunoaştere. 

V. Cucu precizează: competenţa este constituită din mai multe 

capacităţi care interacţionează într-o manieră integrată cu scopul 

realizării unei activităţi cu un grad sporit de complexitate. [16]. În 

această ordine de idei amintim opinia profesorului Vlad Pâslaru, cu 

privire la competenţele educaţiei lingvistice şi literare. Cercetătorul 

menţionează faptul că educaţia lingvistică şi literară se întemeiază 

praxiologic pe competenţele comunicativ-lingvistice şi literare-

lectorale: „pentru a realiza comunicarea, participanţii acesteia trebuie 

să deţină anumite achiziţii de ordin lingvistic şi comunicativ, pe care 

ştiinţa educaţiei lingvistice le delimitează în competenţă lingvistică şi 
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competenţă de comunicare. Ambele competenţe se formează în anii 

de şcoală şi de liceu şi se dezvoltă întreaga viaţă, inclusiv prin 

formare profesională”[17].  

Referindu-ne la competenţa comunicativ – lingvistică, 

precizăm că aceasta se clasifică sau se subdivizează în: competenţe 

de exprimare a opiniei, competenţe de completate, competenţe de 

constatare, competenţe de selectare etc. Formarea competenţei 

literare-lectorale se realizează prin cunoaşterea şi interiorizarea de 

către student a unui număr reprezentativ de opera literare româneşti, 

producerea, analiza, sinteza variatelor tipuri de texte literare în 

conformitate cu principiile receptării literar-artistice. În această 

ordine de idei, propunem definiţia dată de Vl. Pâslaru: “competenţa 

literară-lectorală este un ansamblu integrat de cunoştinţe literar-

artistice, estetice, teoretice şi morale, capavităţi de antrenare a 

acestora în acţiuni specifice de cunoaştere artistic-estetică şi de 

formare artistic-estetică şi morală, şi atitudini faţă de fenomenele şi 

operele literare, precum şi faţă de propria activitate de lectură ”[18]. 

Această competenţă este, de asemenea, generală şi specifică. 

Competenţa literară-lectorală angajează studentul în sfera 

cunoaşterii, în cea a activităţii şi în sfera emoţional-afectivă, fiind 

sensibilizat de farmecul operei literare.  

Altă competenţă amintită în Cadrul european de referinţă este 

competenţa de a învăţa să înveţi. Această competenţă este foarte 

semnificativă şi importantă în formarea profesională iniţială la limba 

şi literatura română, deoarece prevede organizarea propriei învăţări, 

mai bine zis, conştientizarea nevoilor de învăţare, abilitatea de a 

depăşi obstacolele survenite în timpul studierii etc. 

L. Sclifos menţionează că această competenţă „ poate fi 

derivată în competenţe specifice precum: competenţa de a 

identifica/asculta şi a realiza diferite sarcini; competenţa de a 

programa activitatea de învăţare; competenţa de documentare; 

competenţă de lectură aprofundată; competenţa de luare a notiţelor în 

mod eficient; competenţa de realizare a sintezelor; competenţa de 

monitorizare şi autoevaluare etc”[19].  Considerăm că însuşirea 

acestor tipuri de competenţe îl provoacă pe studentul la Filologie să 

dorească să înveţe şi să devină un activist al propriei formări.  

În unul din articolele Didacticii Pro.. întâlnim urătoarea 

afirmaţie: un om bine instruit şi educat este cel ce deţine multe 
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competenţe [20]. În acest scop trebuie ajutat studentul la Filologie, 

viitorul profesor de limba şi literatura română, să atingă rezultate 

înalte, practicând o instruire orientată spre dezvoltarea personalităţii, 

iar cadrul didactic univesitar să întreprindă măsuri în vederea sporirii 

motivaţiei, care nu constă doar în căpătarea unor rezultate înalte 

(note) la unele discipline lingvistice sau literare, ci pentru toată viaţa, 

căci el va fi acea persoană care va forma în continuare personalităţi 

culte şi cultivate. Dezvoltarea competenţelor literar-artistice a 

studenţilor de la Facultatea de Filologie are ca scop formarea 

profesorului cititor, capabil de percepţia operelor literare, pregătirea 

lui către interacţiunea cu opera literară prin asimilarea funcţiei 

estetice a literaturii. Mijloacele care facilitează o fructuoasă 

dezvoltare a competenţelor literar-artistice sunt: dezvoltarea sferelor 

emoţionale, intelectuale şi atitudinale ale cititorului. Cunoştinţele 

literare se prezintă sub forma unei sinteze şi sunt alcătuite din 

componentele itorico-literare, teoretico-literare, lingvistice şi 

psihologice. Studentul la specialitatea limba şi literatura română va 

cunoaşte că structura istorico-literară constă din cunoştinţe despre 

evenimente istorico-literare, despre viaţa şi activitatea scriitorilor. 

Acest aspect este studiat pe parcursul a 3 ani, conform procesului de 

la Bologna, de la Istoria literaturii române (literatura veche) până la 

Istoria literaturii contemporane. Scopul educaţiei literar-artistice 

constă în plasarea fiecărui scriitor în procesul literar integrat, a 

observa legităţile apariţiei anumitor opere literare, curente literare, 

genuri şi specii literare. Studentul trebuie să descopere originalitatea 

operei literare, s-o plaseze în context istorico-cultural/social. 

Cunoaşterea literaturii asigură competenţa studentului în mediul 

cultural. Cele mai importante competenţe literar-artistice sunt: 

competenţa literar-artistică general culturală, competenţa 

axiologică, competenţa de lectură, competenţa comunicativă şi 

competenţa lingvistică ce se dezvoltă în timpul însuşirii 

competenţelor literare. Spre finisarea facultăţii, tânărul profesor de 

limba şi literatura română care a acumulat competenţele amintite va 

avea deja un talent artistic şi creativ, imaginaţie bogată, simţ estetic.  
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AMBIANŢA MAGICĂ: TIMPUL, SPAŢIUL, 

INSTRUMENTARUL 
 

Ala  TABARANU, 

Catedra de Filologie Română 
 

L'ambiance magique: le temps, l'espace, l'instrumentaire. Les 

croyances et les pratiques magiques, représentent une componente reéle des 

spiritualités des villages d'aujourd'hui. Le sortilège détient tous les attribute 

es du rite magique. Avant tout, comme acte magique, il nécessite certaines 

circonstances: un cadre d'espace-culturel, des instruments et des 

ingrédients, c'est-á-dire des éléments qui, en concurrant profitent 

l'ambiance magique du sortilège.  

Le cadre dans lequel on va établir la liason avec les forces ocultes, 

de même que le temps optime pour une certaine démarche sont soumis aux 

transformations predestineés pour les différentier de l'espace et du temps 

quotidien. Chaque objet utilisé a des qualités magiques spéciales – la 

durité, la resistance, la forme; auprés de certains ingrediénts comme 

qualités d'exception lesquelles peuvent former ou déformer le malfaisant. 

 

Apariţia şi dezvoltarea omenirii este de neconceput fără o 

constantă preocupare pentru mijloacele empirice de profilaxie şi de 

vindecare a bolii existente în toate timpurile. Instinctele, reflexele, 

adaptarea, lupta contra factorilor patogeni sunt rădăcinile biologice 

pe care omul şi-a construit propriul sistem de apărare.  

În abordarea acestei probleme ne pot servi concepţiile lui 

Claude Levi-Strauss în Antropologia structurală, care susţine că 

eficacitatea magiei implică credinţa în magie sub trei aspecte: 

credinţa vrăjitorului / descântătoarei în eficacitatea tehnicilor sale, 

credinţa bolnavului şi „încrederea şi exigebţele opiniei colective”. [1] 

După opinia lui M.Pop, sunt două elemente mitice care au 

condiţionat şi au favorizat apariţia şi dezvoltarea descântecelor: 

1. Dualismul credinţei într-un geniu al răului (provocător de 

boli) şi al binelui. În creştinism acest dualism se 

concretizează în opoziţia diavol – dumnezeu; 

2. Credinţa în puterea magică a cuvântului. [2] 

S-a observat că remediile obţinute din plante, din minerale, din 

corpurile organice, rezultat al unor îndelungate experienţe practice, 

îşi dezvăluie mai pregnant eficacitatea în corelaţie cu apelul la forţele 

spiritului uman reprezentat de un complex de viziuni şi concepţii ale 
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omului privitor la organizarea lumii. 

Între categoriile de manifestări componente ale vieţii spirituale 

ţărăneşti sunt unele în care tradiţionalul este evident mai bine păstrat: 

cele magico-religioase, etice şi în bună parte cele artistice. Acestea 

reprezintă stratul primar, originar al spiritualităţii ţărăneşti, cele în 

care se păstrează mai bine amprenta sufletească a neamului nostru. 

Un loc de seamă în ţesătura acestui strat primar al spiritualităţi 

noastre ţărăneşti revine magicului. Acesta este reprezentat în satul 

nostru printr-un număr mare de credinţe şi practici superstiţioase 

bine înrădăcinate în viaţa spirituală a oamenilor. 

Satele noastre au intrat din multe puncte de vedere în ritmul 

vremurilor noi, e drept că de cele mai multe ori cu vădite pierderi 

pentru farmecul şi pitorescul lor original. Astfel procesul de 

orăşenizare a invadat nu numai lumea valorilor materiale, ci şi pe cea 

a valorilor spirituale. Orăşenizarea spirituală se resimte în schimbări 

de limbaj, de vestimentaţie, de atitudini morale, de credinţe ştiinţifice 

etc. Credinţele şi practicile magice însă, secundate uneori în 

interesanta paralelă de cele religioase, au rămas încă vii. Sunt 

domenii în care spiritualitatea magică s-a păstrat mai cu seamă 

neatinsă de spiritul vremurilor noi. Un astfel de domeniu – comun 

tuturor satelor noastre este cel al vindecării bolilor. Aici tehnica 

magică intervine şi azi cu adâncă şi inexplicabilă tărie. Aici este ea 

sortită de altfel să rămână încă pentru multă vreme pe primul plan în 

mintea oamenilor. 

Putem obiecta că credinţele şi practicile magice nu se mai 

găsesc adeseori în forme pure. Ele însă ţin mai mult de complexitatea 

manifestărilor spirituale, decât de o cădere în desuetudine a 

credinţelor şi practicilor magice. 

După criteriile medicinei magice, bolile sunt provocate de 

forţe supranaturale şi chiar divinităţi, rele sau bune, care au drept 

scop fie boală, fie pedeapsă morală pentru a distruge sau a schimba 

comportamentul cuiva [3].  

Credinţele şi practicile magice, magicul deci, reprezintă astfel 

o componenţă reală a spiritualităţii satelor de azi. El îmbracă, însă, în 

cadrele fiecărei regiuni şi uneori chiar în fiecare sat forme oarecum 

altele, având de fiecare dată anumite colţuri ale vieţii sociale în care 

s-a păstrat mai cu seamă şi în care îl regăseşti adeseori sub forme 

aproape pure. Spiritualitatea magică poate astfel să difere de la o 
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regiune la alta şi uneori, în cadrul aceleaşi regiuni, de la sat la sat. 

Îmbinarea de gesturi şi vorbe, care la prima impresia ne apare 

ca o înlănţuire mecanică, lipsită de gând, îşi are legile ei necesare. O 

privire mai atentă ne arată că alături de forţa socială a tradiţiei, care 

hotărăşte felul în care descântătorul va trebui să mişte mâna, să 

amestece anumite substanţe sau care să rostească anumite cuvinte, 

trăieşte ideea care luminează gestul şi care în mod surprinzător, dar 

real, îl şi complică. 

Materialul privitor la credinţele şi practicele magice este extrem 

de bogat. Deşi satul este angajat într-un proces de urbanizare deja 

destul de avansat, el conservă încă vechiul amalgam de credinţe şi 

practici străbune. Formele de viaţă alunecă deasupra acestui strat fără 

a-l impregna, adăugându-i elemente informe de superstiţie citadină. 

Practica magică cea mai răspândită în toate satele este cea a 

descântatului (magie medicală, de neconfruntat cu simpla tehnică de 

pregătire a leacului). Acest grup de fapte magice necesită întotdeauna 

condiţii fixe de realizare şi agenţi, de obicei specializaţi, delimitaţi de 

grupul social din care fac parte. 

Materialul comunicat de descântători este deseori rigid şi 

monoton. Ei practică fără să motiveze şi nu se îndepărtează de la nici 

un element al ritualului, deoarece de obicei nu ştiu ce este esenţial. 

Reprezentând forma împietrită, descântătorii sunt agenţi închişi, de la 

care riturile trec mai departe, neschimbate. Ei nu adaugă nimic 

personal; astfel ritul riscă să-şi piardă eficacitatea. Descântătorii fac 

astfel posibilă persistenţa acestui gen de practici magice, sunt zidul 

viu de apărare a celor moştenite din străbuni. Să desprindem din 

atmosfera de afirmaţii şi credinţe imaginea agentului magic; ce este 

şi ce reprezintă agentul magic în viaţa spirituală socială a satului. 

În trecut descântătoarea trebuia să aibă următoarele calităţi:  

a. Să fie bătrână, femeia când o descânta trebuie să fie 

curată, să n-aibă bărbat. 

b. Să fie văduvă şi să nu aibă copii mici;  nu trebuie să 

descânte în nici un caz femeia care are copii mici: „Dacă 

descântă când are copii, apoi să-mbolnăvesc copii. Mama 

nu-şi poate descânta copii, care dacă-s descântaţi se 

îmbolnăvesc mai rău, că-i mamă şi-i tot un sânge” 

c. Să fie fată nemăritată; „Fată mare dacă ea n-are bărbat e 

tot curată şi are leac” [4]  
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Descântecul deţine toate atributele ritului magic. Înainte de 

toate, ca act magic, descântecul necesită anumite circumstanţe: cadru 

spaţio-cultural, instrumente şi ingrediente, adică elemente care, 

concurând profilează ambianţa magică a descântecului. 

Cadrul în care se va stabili legătura cu forţele oculte cât şi timpul 

optim pentru un asemenea demers sunt supuse unor transformări 

predestinate pentru a le diferenţia de spaţiul şi timpul cotidian [5]. 

Actul magic implică întotdeauna un oficiant sau mai mulţi 

oficianţi, care vor acţiona asupra spaţiului şi timpului de desfăşurare 

a dialogului cu forţele oculte, cu scop de a dilata sau comprima 

elementele definitorii ale acestora. 

Vorbind despre riturile magice, Ernest Bernea atenţionează că 

„timpul este considerat un fenomen cu însuşiri şi puteri proprii, 

pentru că aproape toate actele magice sunt legate într-un fel sau altul 

de timp. Deci cel ce practică magia trebuie să respecte regulile 

timpului, astfel ele devin neizbutite” [6]. 

Astfel, orice descântec nu se poate face oricând, ci trebuie 

îndeplinite anumite reguli. Coordonatele temporale selectate pentru 

desfăşurarea riturilor de însănătoşire sunt determinate de scopul 

pentru care acestea sunt performate. Dacă e necesar ca boala să scadă 

(ningeii, buba etc.) se descânta în zile de sec (luni, miercuri, vineri), 

când luna e în descreştere. În general, nu este bine a se descânta când 

e lună nouă; dar, în acelaşi timp, bubele dulci nu se descântă când se 

măreşte luna, căci în loc a se vindeca se măresc. 

Dependenţa de fazele lunii implică extinderea ritualului pentru 

o perioadă mai mare de timp: astfel descântecul de desfăcut în unele 

cazuri se face pe parcursul a trei luni de zile, „când se mântuie lumina“ 

(la lună nouă). În fiecare lună se descântă câte trei zile: luni, miercuri 

şi vineri. De dragoste sau de mana pentru vacă se descântă în zile de 

frupt (marţi, joi, sâmbătă şi uneori duminică), când luna e în creştere – 

să sporească respectiv dragostea, mana. Alteori este indicat ca 

descântecul să fie început de marţi (în special descântecul de speriat), 

această zi fiind considerată zi de năpastă (zi în care se presupune că s-a 

abătut boala asupra persoanei afectate) şi se descânta trei zile la rând, 

până joi. De deochi (dar şi de alte boli) se descânta oricând, căci 

amânarea ar putea fi fatală pentru bolnav. Perioada zilei favorabilă 

pentru riturile de însănătoşire, de asemenea, variază în dependenţă de 

scopul demersului magic. Unele descântece se înfăptuiesc de trei ori 
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pe zi: dimineaţa (până la răsăritul soarelui ori chiar la răsărit), la 

amiază şi seara (după asfinţit sau după miezul nopţii). 

Alegerea timpului favorabil desfăşurării descântecului este 

determinată de credinţa într-un timp fast sau nefast, materializat în 

ceasuri bune sau ceasuri rele. Segmentul de timp selectat pentru 

desfăşurarea ritului poate fi benefic sau malefic, în dependenţă de 

scopul demersului: pentru descântecul de dragoste sunt preferate 

zilele de duminică, sărbătorile, răsăritul soarelui, iar pentru cele de 

urât – miezul nopţii.  

În unele regiuni nu se descântă duminică, probabil din cauza 

că descântecul fiind al descântătoarei, iar leacul al lui Dumnezeu, al 

Maicii Domnului şi al altor sfinţi. Duminică fiind zi de odihnă, nu e 

îngăduit a se recurge, în aşa zi, la ajutorul lor. 

Unele descântece se fac numai în zile de post: luni, miercuri, 

vineri. De exemplu, de bubă, în unele locuri, se descântă luni, 

miercuri şi vineri, dar numai dimineaţă, de bube dulci, miercuri şi 

vineri, pe nespălate. Luni, până la răsăritul soarelui, se descântă de 

răul copiilor, de albeaţă, de babiţă (diaree a sugarilor) etc. 

Descântecul de pază se face întotdeauna marţi spre miercuri, 

sau joi spre vineri. 

În unele descântece acţiunea începe luni, dar mai des marţi, în 

ambele cazuri - dimineaţă. Într-un descântec “de junghi” acţiunea 

începe luni: 

A ieşit un om luni dimineaţa // Cu plugul cu doi boi.// A arat şi 

a semănat cânepă // Cu grapa a grăpat // A lăsat-o ş-a crescut,// S-a 

dus ş-a zmuls-o, a dubit-o, // Cu băţul a bătut-o, // Cu meliţa a 

meliţat-o,// Cu rajila a răjilat-o,// Şi aţă a făcut // Şi a legat nouă 

noduri,// Dar a legat junghiul lui (numele) // Şi l-a scos din cleştele 

capului,// Din belciugul urechilor, // Din umărul obrajilor // Şi a 

rămas  (numele) // Curat şi luminat // Cum Maica-sa l-a lăsat; A 

purces (numele celui speriat) //  Marţi dimineaţă // Pe cale, pe 

cărare... // M-am pornit marţi dimineaţa // Pe drum mare şi călare.. 

// S-a sculat Ilinca marţi dimineaţă // Grasă şi frumoasă, mândră şi 

sănătoasă // Pe ochi negri s-a spălat, // La icoană s-a închinat // Pe 

cale, pe cărare s-a pornit... 

Descântece de dragoste se fac îndeosebi sâmbătă şi duminică la 

revărsatul zorilor până răsare soarele, fie seara când răsar stelele şi 

luna. Aceste descântece sunt de obicei adresate soarelui, lunii, stelelor: 
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Vino soare la fântână // vino şi mă ia de mână // vino, spală-

mi faţa // toată dimineaţa // vino, ia-mi din cap // coarnele de ţap // 

ia-mi şi din sprâncene // nori şi negre pene // ia-mi încet din spate // 

pietre mari şi late // scoate-mi de pe trup // toţi perii de lup // şi-mi 

pune-n picioare // sfârc de căprioare // pe cap mult noroc // în ochi 

jar şi foc // gura, dulce fragă // dragului ... mai dragă. 

Sâmbătă, la asfinţitul soarelui se descântă pentru strigoi. 

În fine, nu se poate determina o regulă generală pentru zilele 

în care se face fiecare descântec, fiindcă aceste reguli variază după 

localităţi şi chiar după descântătoare. Astfel, în unele sate 

descântecele se fac numai luni, în altele predomină credinţa că 

trebuie făcute doar marţi şi sâmbătă, iar duminică şi luni “nu-s de 

leac”. “Multe babe zic că e păcat şi de aceea nici nu descântă în 

sărbători şi în săptămâna cea mare la Paşti” [7]. Pe când unele 

descântă de bube doar dimineaţa, altele sunt de părerea că trebuie 

descântate numai după amiază, ca să aibă leac, iar altele descântă la 

asfinţitul soarelui. 

Pentru a demonstra frumuseşea poetică şi expresivitatea 

lingvistică a formulărilor referitoare la diverse momente ale timpului 

magic vom reproduce câteva expresii folosite în descântecele noastre 

populare: „din răsărit de soare, din vărsatul zorilor, de după răsărit, 

de după prânz, din amurgul serii, din asfinţit de soare, din miez de 

miez de noapte, de la cântători, din chindie, de după făcut” 

Semnificaţiile temporale sporesc prin utilizarea unor obiecte 

ce au fost în contact cu anume perioade de timp: apa adusă la 

răsăritul soarelui, busuiocul, aghasmă de la Bobotează, cârpa folosită 

pentru a şterge ouăle la Paşti. Reactualizat în acest mod, timpul 

participă la realizarea actului magic prin semnificaţia ce-i este 

atribuită. Din multitudinea de intervale temporale, trebuie de găsit  

„temporare faste şi nefaste”, un moment anume, acea „crono-

secvenţă încărcată la maximum cu valenţe transcedentale” care în 

popor se numeşte ceas bun. [8]  

Alt grup de elemente ale ambianţei magice, extrem de 

important pentru potenţarea actului magic se referă la spaţiul de 

desfăşurare a activităţii magice. Dacă în trecut preferinţă se dădea 

pentru răscruci, cimitire, case părăsite, arbori stăsniţi, peşteri, hotare 

etc. pentru a menţiona cazuri şocante  ale spaţiului magic, în prezent 

cadrul desfăşurării ceremonialului magic este fie casa descântătoarei, 
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fie lângă vatră 

Pe lângă descântecul rostit, în practica descântecelor noastre, 

se întrebuinţează, de cele mai multe ori, diferite lucruri de care se 

serveşte descântătoarea. Sunt descântece în care nu intervine nimic în 

afara cuvintelor rostite, dar de cele mai multe ori ele sunt însoţite de 

unele medicamente sau operaţiuni. De exemplu, masarea părţilor 

bolnave ale corpului seste operaţiune; apa neîncepută, care se dă de 

băut bolnavului se consideră ca medicament. Pentru pregătirea şi 

aplicarea lor se întrebuinţează diferite obiecte, precum şi pentru 

efectuarea unor operaţiuni e nevoie de anumite obiecte. 

Lucruri şi obiecte cu care se fac descântecele sunt multe şi 

variate şi le putem diviza în următoarele categorii. 

Plante: alun, ardei, boabe de diferite legume, bostan, brusture, 

busuioc, ceapă, cicoare, grâu, mălai, măr, pelin, păpădie, varză, soc, 

secară, mesteacăn, trestie, troscot, fân, floarea-soarelui, lumânărică, 

mărăcine etc. 

Animale: cocoş, falcă de cal (găsită în râpă sau câmpie), corn 

de cerb, mâţă, nevăstuică etc.,  insecte: călugăriţă, lăcustă etc.; 

Lucruri comestibile: aluat, borş, făină de grâu, făină de păpuşoi, 

gălbenuş de ou, sare, slănină, untură, untdelemn etc.; 

Lucruri şi obiecte de uz casnic: ac, albie, cărbune, cenuşă, 

ciur, cremene, cuţit, foarfece, foc, furcă, lumânare, lingură, mătură, 

melesteu, tămâie, topor, tutun, mătase, oală, lopată, funingine etc.; 

De cele mai multe ori în descântece apare apa, ca element 

principal de care se folosesc descântătoarele şi fără de care descântecul 

nu poate concepe. Apa se întrebuinţează de mai multe feluri:  

- apă ordinară, adică apa care se găseşte în căldarea 

gospodinei; 

- apă specială, adică adusă din mai multe localităţi, care dă 

anumite calităţi descântecului; 

- apă sfinţită; 

- apă neîncepută; 

- apă în care s-a spălat defunctul. 

Apa ordinară se întrebuinţează pentru scăldători şi pentru 

pregătirea aluatului, a copturilor şi a altor doctorii de care se serveşte 

descântătoarea, ori de câte ori se cere. Pentru scăldători se mai pun în 

apă şi anumite flori, dar şi obiecte, care au menirea de a-i comunica 

diferite calităţi. 
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Apa se întrebuinţează în descântece nu numai pentru a 

vindeca, ci şi pentru a face diagnoza unor boli. 

Apa specială este acea luată din anumite locuri, precum sunt 

apele stătătoare, puturoase, care sunt bune numai pentru anumite 

leacuri. Apele părăsite, cum sunt apele din fântânile părăsite, în care 

se descântă pentru a da cuiva „de urât”, apă care se ţine trei zile în 

coteţul găinilor  şi după aceea se dă de băut, ori se stropeşte cu ea 

hainele celui ce vrea să-i dea de urât.  Apă specială se mai consideră 

şi apă rămasă de duminică, apa din sticla ce stă lângă o răscruce; apa 

în care au stat florile luate de la biserică de la înmormântare; apa 

adunată în nouă vaduri, apa sfinţită la Bobotează; apa luată dintr-o 

vale (apă curgătoare) din locul unde se face vârtej; apă de la fântână 

sfinţită; apă de la nouă izvoare; apă în care se îneacă un pui de şarpe; 

apă neîncepută de la trei izvoare. [ 9] 

Apa neîncepută este acea care se aduce într-un vas din care nu 

a băut nimeni, înainte de a se întrebuinţa şi pe care oamenii antici o 

numeau „aqua virgo”. Apă neîncepută se mai consideră acea care se 

capătă mai ales din fântână, nu din cişmele. Ea trebuie scoasă dis-de-

diminează, fiind adusă acasă repede fără a vorbi cu cineva . 

De dragoste, de exemplu, se ia apă de la trei izvoare şi se pune 

într-o sticlă neagră de jumătate de litru şi se duce cu ea luni 

dimineaţa la fântână sau la izvor. Apoi turnând apă din sticlă pe 

mâini se zice de trei ori. 

- Bună dimineaţa, apă mergătoare. 

- Mulţumesc, băiat întrebător ori fată. 

Ce-ai venit? 

- Am venit la râul tău 

Să spăl făcutul meu. 

Să se ducă răul de la mine 

Cu apa de la tine. 

O regulă generală, o lege, în ceea ce priveşte apa neîncepută, 

nu există, ci în diferite localităţi sunt diferite norme după care se 

aduce şi se pregăteşte apa pentru descântare, apa neîncepută. 

În Bucovina, de exemplu, apa neîncepută se aduce de la o 

fântână sau de la pârău. Când se duce după apă şi la întoarcere nu se 

vorbeşte cu nimeni, şi nici nu se întoarce pe acelaşi drum pe care s-a 

dus. Ajungând acasă se pune vasul oriunde dar nu pe masă. 

În judeţul Suceava, România, apa neîncepută se aduce numai 
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duminică, „pe inima goală” şi se pune la icoană. 

La descântece deseori se foloseşte apa sfinţită la Bobotează. 

După descântare, apa nu mai poate fi întrebuinţată la nimic. Ea 

trebuie aruncată într-un loc neumblat, ca să calce nimeni în ea. Boala 

pentru care s-a descântat s-a comunicat apei şi dacă cineva ar călca 

pe dânsa s-ar prinde boala de el. 

Apa sfinţită, agheasma, se mai poate lua de la popă când 

umblă cu Ajunul Crăciunului. În descântecele „de albeaţă” apa 

sfinţită se aduce într-o sticlă, se aşează jos, împreună cu busuioc şi 

descântătoarea punând piciorul drept pe ele, spune descântecul. Apoi 

cu acea apă udă ochii bolnavului. 

În descântece de junghi se ia o ulcică cu apă curată şi se pun în 

ea câteva picături de apă sfinţită. Se ia o pană de găină şi cu ea 

descântătoarea învârte apa în ulcică, zicând: 

După cum omul cu noroc, // Semănând sămânţa pe loc, // Lasă 

sămânţa de vară // Şi răsare-n primăvară, // Aşa şi ist junghi // Din 

toate oscioarele, // Din toate mădularele, // Din cap, din mâini, // 

Din picioare, din tot trupul // Să-l lase pe ... // Curat, sănătos, // Aşa 

cum la naştere a fost.”  

Apoi i se dă să bea apa, sărind într-un picior de 3 ori, iar în 

celălalt de 6 ori. 

O plecat nouă meşteri mari, // Cu nouă topoare, // Nouă 

ferăstraie,// Nouă cuţite, // Ca să scoată junghiul //De la ...  // Şi el să 

rămână // Carat şi luminat // Ca Maica Domnului // Din cer l-a lăsat. 

Locul unde se aruncă şi chiar modul cum se aruncă apa 

această, variază după boli şi după localităţi. 

În descântecele de „deochi”, se aruncă de obicei la ţâţâna uşii. 

Uneori apa se aruncă la un par de gard şi se zice: „Cum se scurge apa 

în par, aşa să se scurgă durerea de la (numele), şi cum limpezeşte apa 

toate pietrile şi toate malurile, aşa să se limpezească şi să se 

curăţească (numele celui descântat) de ...” 

În descântecele „de junghi” apa se aruncă pe gard şi se zice: 

„Cum cade şi se scurge apa pe gard, aşa să se scurgă toată durerea, 

junghiurile, ţeapa şi durerile de la (numele celui descântat)”.  

Apa se mai aruncă la mărăcine şi atunci se zice: „Să rămâie 

brânca pe mărăcine şi îndărăt să nu mai vie”. 

În unele farmece pentru beţie apa se aruncă pe furiş, în poteca 

porţii acelui căruia i se voieşte răul, tocmai ca să calce pe apă şi să se 
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prindă farmecul de el. 

Se mai obişnuieşte să se arunce apa pe un câne sau pe o mâţă. 

Aceasta însă nu se face  cu intenţie de a se comunica acestor animale 

boala, pe care descântătoarea caută s-o vindece, deoarece în timpul 

descântecului, când descântătoarea ameninţă boala să iasă din trupul 

bolnavului, o trimite în munţi, păduri şi alte locuri pe unde de obicei 

nu umblă omul. Este ştiut faptul că pisica şi câinele fug dacă arunci 

apă asupra lor. Intenţia descântătoarei este prin urmare, că precum fug 

aceste animale, aşa să fugă şi boala şi să nu se mai întoarcă la bolnav. 

În unele regiuni cu apa descântată se spală bolnavul, peste o 

groapă, turnându-i-o pe cap.  În această groapă se pune piper şi 

usturoi şi se astupă cu pământ. Peste acel loc nu se poate umbla un 

an de zile, căci, după credinţa populară, se prinde boala. 

Deseori în descântece se întrebuinţează şi cărbunele. Ei se 

sting în unt proaspăt, dar cei mai mult întrebuinţaţi sunt cărbunii 

stinşi în apă. Apa în care s-au stins cărbunii este bună pentru a 

vindeca orice boală.  

Cărbunii pentru deochi se sting în apă neîncepută; cu ban se 

descântă „de albeaţă”; cu pieptene se descântă „de apucat”;  

Focul este considerat marele purificator şi cenuşa, rezultat al 

focului deseori este amintit în descântece. De năjit se afumă urechea 

bolnavului cu fum de baligă, apoi se unge cu scrum muiat în stupit. 

Se descântă oricând: 

Fugi năjîti, pricăjâti, // Că te-ajungi soarili // Cu-n mai, cu-n pai, 

// Cu căciula lui Mihai // Plină di coji di malai. // Rămâie ... // Curatî şi 

luminatî  // Ca Maria ci-o făcut-o,// Ca Dumnezeu ci-o lăsat-o. 

De bubă rea se descântă cu o petică aprinsă, iar la sfârşit se 

unge buba cu scrumul peticei: 

Plecat-a Sf. Petru // Pe cale, pe cărare, // La mijloc de cale // 

A făcut o masă mare // Chemat-a buba neagră // Chemat-a buba 

albă // Chemat-a buba dulce, // Chemat-a buba // De 99 de feluri // 

Numai pe buba rea n-a chemat-o // Ea de ciudă a plesnit // Şi a 

crăpat. // ... să rămâie curat // Ca argintul strecurat.                                                                             

Tot  de bubă rea se ia un pai de mătură, se învârteşte cu petică 

neagră şi se dă foc, apoi descântând de trei ori, în formă de cruce, se 

ia scrumul şi se pune pe bubă. 

Un alt obiect întrebuinţat este cuţitul, sau mai bine zis mai 

multe soiuri de cuţite: cuţit găsit, cuţit alamat, cuţit furat. Cuţitul este 
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învârtit în jurul locului unde se află boala, se atinge cu el, în cruciş: 

se înfige în pâine caldă. Se întrebuinţează şi două cuţite încrucişate. 

Cuţitul cununat are o importanţă deosebită. Se cheamă 

„cununat” cuţitul care a stat în brâul mirelui sau în sânul miresei 

când s-au cununat. 

Într-un descântec de junghi sunt amintite câteva obiecte 

tăioase: sabia, cuţitul: 

Fugi junghi că te înjunghi // Cu sabia te rătez // Cu cuţitul te-

ncrestez // Că toţi pochii potropochii // Aveau cai de călărie // Să 

plece la bătălie // Numai junghiul lui (numele) // Nu avea cal de 

călărie // Să plece la bătălie // Şi s-a suit pe un cuţit de găsit // Şi la 

mare s-a dus // Cuţitul s-a afundat // Junghiul lui (numele) // s-a 

înecat // să rămână cât un fir de mac // să nu fie nici de-un leac. 

După ce s-a descântat, cuţitul se înfige după uşă. În unele 

locuri, după ce se descântă „de junghi”, cuţitul se înfige în pământ, 

unde descântătoarele îl ţin cam jumătate de oră, iar altele îl ţin trei 

zile. Dacă cuţitul în acest timp s-a ruginit când îl scoate e semn că 

bolnavul nu are leac. 

Plantele care servesc ca leacuri nu întotdeauna sunt indicate în 

cuvintele descântecului, ci numai unele din ele şi anume acele de 

care s-ar părea că forţele negative au frică, ca de nişte obiecte 

speciale. În acest sens se pare că au valoare alunul, bozul, viţa de vie, 

pelinul, cornul, arţarul, trestia, nucul, usturoiul, fasolea, lintea toate 

se întrebuinţează ca leacuri pentru vindecarea bolii. 

Contra muşcăturii de şarpe se descânta cu o crenguţă de alun. 

Alunul în descântece se numea şi „naşul şarpelui”. El nu se 

întrebuinţa, în descântece, din întâmplare, ca orice lemn, ci e indicat 

din consideraţie că are origine veche. După un tratat de magie, tradus 

din ebraică, vărguţa magicienilor trebuia să fie de lemn de alun, 

făcută din nuia fără inserţiuni de ramuri secundare.  Astfel, varga de 

alun are puteri supranaturale: cu ajutorul ei se pot descoperi 

comorile: vârful i se apleacă spre locul unde e ascunsă comoara. Cu 

varga de alun se descântă animalele pentru fecunditate. 

Puterea magică a alunului se întrebuinţează şi pentru a abate 

grindina: cu un băţ de alun şi cu toporul se ameninţă norii şi se abat 

spre păduri.  

Tot în descântece de muşcătură de şarpe se folosea bozul, 

călinul, mălinul, cornul şi viţa de vie. 
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În descântece de ursită sunt indicaţi arţarul şi măcieşul. Socul 

execută porunca descântătoarei în descântece de „viermi la vite”. 

Înainte de răsăritul soarelui, descântătoarea se duce la un soc, cu un 

vas făcut din alun în mână şi loveşte cu ea în soc, tot timpul cât 

rosteşte descântecul. 

Încă la romani se recunoştea puterea magică a socului. În 

Sicilia, cu un băţ de soc se ucid şerpii şi se îndepărtează hoţii. În 

Danemarca, socul e considera ca protector al casei. Poporul leton 

crede că zeul pământului locuieşte sub rădăcinile socului. Ruşii cred, 

de asemenea, că socul alungă spiritele rele. În România, Transilvania 

se crede că nu e voie să se  taie socul, căci se crede în existenţa unui 

spirit rău, care omoară copiii nebotezaţi [10]. 

Pentru vindecarea bolii se mai foloseşte şi salcia. Pentru a nu 

suferi de năjit (dureri de dinţi, inflamaţii ale urechilor) când se vine 

de la Biserică în ziua de Florii trebuie de lovit cu salcie peste urechi.  

La fel nu se spune Colindul sau Plugul după Bobotează.  

Piperul negru, vinul, rachiul, pucioasa, crucea, tămâia, 

cânepa  sunt întrebuinţate la fel în timpul descântecului. 

De exemplu împotriva durerilor de dinţi, inflamaţiilor 

urechilor (de năjit, cum îi spune în popor) se afumă urechile cu 

sămânţă de cânepă. 

Acţiunile, diferitele gesturi şi fapte pe care le face 

descântătoarea, sau cel care este descântat în timpul descântecului 

sunt la fel de numeroase. 

Pentru a se vindeca de „dureri de ochi” bolnavul se duce la 

fânfână, caută o urmă de vită, din care ia apă şi o aruncă cu dosul 

palmei spre ochi. Această acţiune este însoţită de cuvintele „Fugi 

izbitură, că te ajunge stropitura” 

Ca acţiuni sau practici ale descântecelor se mai pot cita: se 

linge pacientul pe frunte, se încinge un pietroi de culori diferite, se 

mătură. Aceste acţiuni sunt indicate în descântec. 

Acţiunea directă a descântătoarei asupra pacientului indicată în 

descântece este: apăsarea pe încheietura mâinii bolnavului cu oţet, ca 

să răspândească aplecatele în trup, apoi pe cap, la tâmple; după 

aceasta scuipă în palme, dându-le pe genunchi, în jos, zice de trei ori: 

„Aplecate pe vine lăsate”. 

Deseori în descântece se folosesc lucruri necurate: 

excremente, baligă, găinaţ etc.; De exemplu De bube dulci se iau 
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nouă bucăţele de baligă de cal, se încălzesc, se descântă cu fiecare şi 

se ung bubele dimineaţa înainte de răsăritul soarelui. 

Fiecare obiect folosit are deci calităţi magice speciale – 

duritate, rezistenţă, formă. Alăturate unor ingrediente cu calităţi de 

excepţie pot forma sau destrăma maleficul. 

Ovidiu Papadima observă: „Vaţa afectivă izbucnită în 

descântece, închide aproape toată gama de sentimente de la elogiu la 

ameninţare, de la invitaţia ceremonioasă până la amăgire, de la iubire 

până la blestem” [11]. 

Considerăm că fiecare formă de ceremonial este un tip de 

manifestare umană plurisemantică, în cadrul căreia magicul „se 

suprapune cu religiosul, cu esteticul şi uneori cu ludicul” [12], 

îmbinându-se atât de concis încât e greu să stabilim cu precizie unse 

sfârşeşte unul şi încep celelalte. Inseparabil aceste comportamente ale 

vieţii spirituale şi-au disputat supremaţia de-a lungul epocilor istorice. 
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SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR VIERENE 

 

Liliana GROSU,  

Catedra de Filologie Română 
 

Vieru’s poetry explores the symbol as a way of creation and images 

that is important for its construction. 

The poet is drawn by primordial essences, by metaphors and 

symbols. He confers a new connotation to the traditional symbols  giving 

them aesthetic capacities characterised by a great artistic novelty. 

The most known symbols used by the poet are: the symbol of a tear, 

flower, tree, shirt, flight, leaf, bread, house, sky and earth etc. 

Important  is the symbol of grass that the poet assigns to himself by 

means of the epitath „I am a blade of grass. I can’t be simpler.” Being 

commented in the following wau: „To be simple means to die little bz little 

for the majoritz everz daz until you become grass.” 

By means of these symbols, the poet Grigore Vieru highlights the 

permanence of things, the artistic beuty, the essences of life contributing to 

the formation of the whole image of human existence. 

 

Cercetarea simbolurilor în idiolectele scriitorilor constituie una 

dintre problemele importante ale filologiei. După M. Bahtin 

„conţinutul adevăratului simbol, exprimat prin diverse asociaţii 

semantice, se identifică cu ideea integrităţii universale, cu universul 

cosmic şi cu cel uman. Orice fenomen particular îşi are rădăcinile în 

stihia modului primar de viaţă” [1]. Se ştie că simbolul tradiţional, 

încărcat cu un complex de asociaţii încă din cele mai vechi timpuri, 

se renaşte datorită anumitor factori implementaţi de autori concreţi şi 

în contexte concrete. În opera lui Gr. Vieru vom examina, sub 

aspectul semantic, acel conţinut mitologic care nu a putut să dispară 

cu totul în procesul de transformare, precum şi noile valori pe care 

le-a căpătat. 

Poezia viereană explorează din plin simbolul ca convenţie de 

creaţie şi imagine revelatoare în construcţia acesteia. Autorul recurge 

la acest procedeu pentru a nuanţa chintesenţa lucrurilor despre care 

scrie, pe care le evocă şi care constituie esenţa lumii reale a 

cuvântului, care ia întruchipări diverse şi edificatoare. Poetul face un 

veşnic legământ cu cuvântul limbii materne, promiţând cu înflăcărare 

un ataşament sincer şi luând hotărârea de a-i servi fără rezervă sau 
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abnegaţie. După cum observă Alexadru Burlacu: „Reiterată perpetuu, 

ideea legământului cu cuvântul, cu dorul, cu locul este desfăşurată în 

paralela dintre seria de simboluri tradiţionale: grâu – frunză – lumină 

sau: ram – stea – mac cu altă serie de simboluri: pământul – izvorul – 

focul. Sugerând ipostazele tranzitorii ale creaţiei, simbolurile 

exprimă o deplină şi intimă înrudire cu existenţele germinative, 

cosmice, fragile” [2]. 

Critica literară s-a pronunţat deja privind problemele poeticii 

lui Gr. Vieru, accentuând predilecţia poetului pentru „situaţiile-

limită”, pentru simbol şi preaplinul trăirilor. Fiecare vers din creaţia 

poetului capătă dimensiunile unor simboluri impresionante, care 

necesită o dezlegare aparte, specială. De exemplu, poezia Ars poetică 

în care poetul este un Orfeu în luptă cu moartea. Poezia are un motto 

(De mila timpului din sânge/ Poetul nu-i decât iubire) care este cheia 

dezlegării triunghiului format în mod simbolist: timpul – poetul – 

iubirea. Dincolo de relaţia poetului cu moartea, intuim iubirea care 

stă la temelia artei şi creaţiei. Este vorba de iubirea prin care se 

cunoaşte lumea sau prin care L. Blaga sporeşte „a lumii taină”. Din 

acest concept rezultă o viziune a destinului omului de creaţie ca o 

eternă călătorie arhetipală, de iniţiere a eului în tainele unui timp 

etern, ale unui timp al dimineţii, care simbolizează început, 

redeşteptare, lumină. 

Atras de esenţele primordiale şi de metaforele şi simbolurile 

arhetipale, cu adâncimi de mit naţional, Gr. Vieru caută în 

permanenţă sacrul şi sublimul în viaţă şi în verb, în rostul de a fi al 

Omului şi în rostul de a fi al poeziei, sacralizarea lirică fiind o 

particularitate definitorie a modului său original de a exista în plan 

artistic. De obicei, poetul îşi zămisleşte metaforele şi simbolurile din 

elementele realităţii cele mai pline de esenţe vitale şi de valori mitice 

universale. Astfel, „inima” este „un trandafir de purpur la mijloc de 

noapte”; „mama” este asociată cu „un soare în aceeaşi clipă răsărit 

şi asfinţit”; „lacrima” este identificată cu „un creier gânditor”; 

„floarea-soarelui”, mereu întoarsă spre astrul luminii, este „cel din 

urmă credincios”: Cu aură pe cap, de flăcări,/ Cu aspru strai, 

sărăcăcios,/ Rugându-te adânc spre soare,/ Eşti cel din urmă 

credincios ş.a. Tot ce intră în raza de acţiune a poeziei lui Gr. Vieru 

se omeneşte, se înnobilează, se liricizează, se încarcă de mister. 

Simbolurile tradiţionale dintotdeauna ale poeziei şi prozei 
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noastre, cum ar fi privighetoarea, ciocârlia, mierla ş.a., capătă în 

lirica autorului valenţe estetice de mare noutate şi o iradiaţie 

sugestivă inepuizabilă. După cum a observat şi critica literară: „La 

nimeni dintre poeţii contemporani aceste simboluri nu vor fi întâlnite 

în astfel de contexte de maximă concentraţie ideatică şi afectivă” [3]. 

Pentru exemplificare vom utiliza câteva versuri selective: „Să ai o 

femeie şi-n noaptea/ Fără sfârşit a genelor ei/ Să găseşti în zori 

încâlcită/ O limpede privighetoare” (Poem); sau „Când sunt eu 

lângă mama,/ somnul ei pe deal e adânc - / în rănile palmelor ei 

ciocârlia/ poate să-şi lase ouăle; Tăcută eşti, draga mea mamă,/ 

tăcută./ ca mierla, deshamă,/ ca mierla” (Tăcerea mamei); sau „În 

jarul cântecului ei/ se coace pâinea privighetorii:/ rumenă roză” 

(Cântec de dragoste). 

Întreaga încărcătură ideatică şi afectivă a poeziei războiului 

poetul a concentrat-o în simbolul cămăşii, care prefigurează 

aşteptarea, reîntoarcerea, chemarea dramatică a unui suflet chinuit de 

speranţa revenirii şi a altuia căzut zdrobit sub sabia ucigătoare a 

vrăjmaşului: „A fost război./ Ecoul lui/ Şi-acum mai este viu./ 

Cămăşi mai vechi, mai noi – / Amară amintire de la fiu”, iar 

simbolul devine cu atât mai reliefat cu cât repetarea lui se face mai 

evidentă: „Cămăşi mai vechi, mai noi –/ A fost război.” 

Irepetabilitatea fenomenului devine proeminentă odată cu încadrarea 

lui în contexte similare celui anterior, ca de exemplu în poezia fără 

titlu (sub semnul a trei asteriscuri ***): „Cămaşa ta e la fel/ Cu cea a 

soldatului/ Ah, firule de iarbă!”, numai că poetul îl fericeşte că nu 

era general, că nu bocăneşte pământul cu talpa, că şi-a păstrat 

frumosul său miros de iarbă. O altă prefaţare capătă acest simbol 

într-o poezie ce dezvăluie teroarea războiului şi dezastrul lăsat în 

urma lui: „Ce mai cârpim azi/ Omule!?/ Cămaşa verde/ a verii/ 

Cămaşa albă/ a iernii,/ Rupte şi una şi alta?!/ Pământul zdrenţuit”. 

Să urmărim în continuare cum avansează progresiv cele mai 

cunoscute simboluri ale creaţiilor lirice vierene, cunoscute de noi, 

cititorii, ca reprezentări convenţionale autentice: simbolul lacrimii, 

florii, pomului, zborului, cântecului, frunzei, pâinii, casei, a cerului şi 

pământului etc. Specific pentru creaţia viereană este rafinamentul 

artistic în care îmbracă aceste simboluri şi ce conotaţii şi semnificaţii 

noi comportă. Vom proba aceasta prin raportare la contextele în care 

apar aceste simboluri. 



 72 

Am amintit anterior de faptul că Gr. Vieru posedă o gândire 

artistică subtilă, nuanţată, plină de virtuozitate, posedând un 

dezvoltat simţ al compoziţiei, al întregului constituit din părţi riguros 

create, aşa cum vom vedea în cazul simbolului lacrimii. Lacrima 

constituie durere, despărţire, tristeţe, dar şi bucurie, emoţie, fapt 

pentru care E. Simion l-a numit „poet cu lira-n lacrimi” [4].  Să 

examinăm ce asociaţii impresionante capătă lacrima în lirica 

viereană: lacrima – chip de zeu, greier de cleştar, creier gânditor, 

soare arzător, lanţ crescut în os, glonte mânios, iepure plâns, nu cu 

paloş, deal de sare, clopot. La prima vedere ar părea că nu se 

întrevede nici o legătură cauzală între acestea, dar la o analiză mai 

atentă vom vedea rădăcinile fluctuante ale acestora. Lacrima 

pătrunde acolo unde cuvântul nu are putere, ea poate alina sufletul 

zdrobit asemenea unui soare arzător, poate înnobila inima crudă 

asemenea unui lanţ crescut în os, poate sfărma lanţurile răutăţii 

asemenea unui zeu, poate trezi o conştiinţă înstrăinată asemenea unui 

clopot, poate străbate necuprinsul asemenea unui glonte mânios, iar 

în ultimă instanţă poate lua întruchiparea unui chip de zeu, care se 

dăruie ca jertfă vie întru nemurirea neamului său aşa cum a făcut-o 

însuşi Gr. Vieru. 

Semnificaţiile lacrimii nu se mărginesc doar la atât, ci 

comportă noi şi noi accepţiuni. Meditând la cuvântul prim al 

existenţei – mama, poetul declară: „cuvântul mama orfanii îl 

lacrimă”, astfel că substantivul se verbalizează, trece dintr-o 

categorie în alta. Şi iarăşi amintind de mamă, poetul pune o 

nefirească întrebare: „Ce se ară cu lacrima?” – „Chipul mamei”. 

Poetul, crescut la ţară, cunoaşte foarte bine instrumentele de lucru, 

modul de utilizare şi procesul de lucru, de aceea invocă în acest pasaj 

un moment din întregul proces al muncii – aratul, atribuit lacrimii, 

care brăzdează mereu faţa mamei, cel puţin aşa crede autorul. Mama 

este evocată mereu în suferinţă, o suferinţă care se preschimbă pentru 

ceilalţi în bucurie: „Lacrima ta (mamă):/ Diamant ce taie-n două/ 

oglinda zilei”, pentru a reda lumina deplină a răsăritului. Poetul 

preţuieşte lacrima mamei atribuindu-i asemănarea diamantului. 

Rememorând zbuciumările copilăriei poetul lasă o inscripţie 

pe cartea copilăriei (aşa este titlul poeziei), spunând că amintirile ei 

„sunt vechi/ Cu lacrima de-o seamă”, un adevăr pe care nici ştiinţa 

nu-l poate lămuri – de unde-şi are obârşie lacrima? Care-i este 



 73 

vechimea ei? Cine a vărsat prima lacrimă? Cine a numit-o aşa?!? 

Mai apăsătoare devine situaţia creată de vrăjmaşii pământului 

românesc, de cei care au ţinut atâta vreme închise graniţele, au 

terorizat generaţii întregi de oameni: „Au încurcat până şi/ lacrima 

bătrânei măicuţe,/ Până şi apa/ copilăriei noastre”. 

Într-un moment de confruntare cu viaţa poetul se roagă 

fierbinte „cu cântul dorului”: „Ia-mi lacrima, dar ochii lasă-mi!/ Ia 

apa, dar să-mi laşi izvorul!”, căci având ochii care renasc oricând 

alte lacrimi poate supravieţui, îşi poate continua cursul vieţii. 

Exprimând o altă durere poetul creează imaginea lacrimii tăiate în 

două de vrăjmaşi: „Ei prin lacrimă graniţi/ Trag şi-n două o taie!” 

sau a lacrimii nenăscute încă, dar care îşi curmă curgerea pentru că 

ţintaşul grozav îi „...retează lacrima/ fără ca glontele să-mi atingă 

ochiul”. Imaginând o proprie înmormântare poetul o pune pe seama 

literelor: „Mă voi duce şi eu. / Mă va petrece norodul/ Înlăcrimatelor 

litere”, ştiind că toată umblarea lui pe pământ a însemnat lupta 

pentru literele latine, pentru adevărul tăinuit atâta vreme, pentru 

limba română. Labirinturile vieţii poetul le închide cu „lacrima/ 

piatra funerară/ pe mormântul ochiului” său. Poetul conchide: „În 

altă lume se va deschide/ ochiul meu, dând piatra la o parte”, 

crezând într-o răsplată providenţială, care cântăreşte şi măsoară toate 

lucrurile. Ducându-şi cu resemnare crucea poetul se raportează la 

ultimul lucru care-l va lua cu el părăsind pământul: „Luând cu mine/ 

O singură fiinţă:/ Lacrima”, singura „avere” nepieritoare. 

Cinstindu-şi străbunii poetul recurge la o construcţie ca sens 

foarte interesantă. Poetul nu este atras de lucruri ca aur, argint sau 

alte bogăţii, ci marea lui bogăţie o constituie înaintaşii: „Că nu aurul 

eu număr,/ Ci stelele din cer/ Şi-n lacrima de lut – / străbunii”. Lutul 

care reprezintă nefiinţa, care nu are formă concretă, la Vieru este 

prefigurat printr-o lacrimă.  

Prin simbolul lacrimii putem întrevedea şi alte sentimente 

decât cele triste, bunăoară sentimentul iubii: „Iubire!.../ Tu nu plângi 

lacrima – o naşti”. Numai geniul lui Vieru putea întrupa într-un fel 

unic cuvintele acestea, dând iluzia unei supreme măreţii, vraja 

nepătrunsă a necuprinsului sens, imaginat în miracolul naşterii. 

Acelaşi sentiment al iubirii este relevat într-un alt context: „Ca 

lacrima!/ Răsai, răsai, răsai/ Şi nu te mai pierde/ Iubirea mea!”. 

Asemănarea cu lacrima o putem descinde din faptul că lacrima apare 
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uneori involuntar, alteori voit, uneori spontan, alteori forţat, dar, în 

final, important pentru poet este ca să nu mai dispară. 

Dând povaţă fiilor săi în poezia  Să mergi frumos, poetul 

compară trecerea prin viaţă cu lacrima pe obrazul celui care a învins, 

punând în aceasta o întreagă semnificaţie: a şti să treci prin viaţă 

„frumos şi demn, şi nezgomotos” înseamnă, în concepţia poetului, 

arta de a poseda victoria, arta de a fi superior, pentru că doar astfel 

plaiul va fi „curat ca lacrima”, o speranţă pentru care poetul a 

înaintat, a luptat. 

Un alt simbol al plăsmuirilor vierene este casa – simbol al 

întregirii, apartenenţei, al căldurii, al mamei, al copilăriei, al Patriei. 

Să urmărim aceste manifestări impresionante în câteva contexte 

concrete. Poetul mărturiseşte în poezia Casa mea faptul că a scris 

despre toate şi tot, dar nu a scris despre ea, cea care i-a conferit 

căldură în copilărie, adăpost în încercările grele ale vieţii, lumină în 

mijlocul întunericului şi multe altele: „Tu mă iată, o, mă iartă,/ Casa 

mea de humă, tu/ Despre toate-am scris pe lume/ Numai despre tine 

nu”. Poetul îşi vede casa „văduvă şi tristă”, rămasă fără cei cărora 

odată le „săruta tălpile”. Casa este legată nemijlocit de părinţi care 

ca nişte „copaci bătrâni/ acasă rămân”, până iau întruchiparea 

lutului, element constitutiv al casei. Singura alinare pe lume poetul 

şi-o găseşte în casă maicii e liniştea: „E-atâta linişte în casa mumei/ 

Că se-aude-n jur murmurând/ Plânsetul humei”. Adevărul cel mai 

real „casa părintească nu se vinde/ Nu se vinde pragul părintesc” 

este o morală de viaţă pentru toţi, pentru că „E păcat, nu-i drept şi nu 

e bine/ Să vinzi casa care te-a-ncălzit”, pentru că „nu se vinde tot ce 

este sfânt” şi apoi, mai este ceva: pe drumul pe care nu umblă nimeni 

creşte iarba, spinii, se astupă cărarea: „Sălbăticeşte drumul/ Spre 

casa măicuţei”, iată concluzia la care ajunge poetul. 

Cu totul neaşteptat Gr. Vieru prefigurează trupul nostru într-o 

casă: „Locuieşti o casă/ cu două ferestre:/ Una ce dă spre viaţă/ Alta 

cu faţa spre moarte”. Pentru casa din noi avem nevoie de multe 

lucruri, dar în primul rând de tihnă, de un gând curat, de o inimă 

bătând, de dor şi omenie, de puritate sufletească, de mângâiere şi, în 

ultimă instanţă, de conştiinţă. 

Casa-Patrie e un alt simbol prezent în lirica lui Gr. Vieru, 

constituind adăpostul sigur de tot şi de toate: „Bine ai venit în casa 

noastră/ Neamule, tu, floarea mea albastră – / Eminescu”. Casa, aici, 
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devine simbolul bunului comun („asa noastră”), care aparţine tuturor, 

fără părtinire. Prin Eminescu se revine la vremurile când literatura 

adevărată era interzisă, iar odată cu prăbuşirea puterii nimicitoare 

poetul declară bucuros „bine ai venit!”.  I. Ungureanu în cuvântarea 

nerostită la cea de-a 74-a aniversare a poetului menţiona: „Prin 

Grigore Vieru ne-am înălţat la Eminescu – ce merit mai mare poate 

avea un creator ale cărui cuvinte vor rămânea pecetluite pentru 

totdeauna în memoria unui neam: “De avem sau nu dreptate, 

Eminescu să ne judece” [5].  

Simbolul pâinii de asemenea apare frecvent în creaţiile vierene 

reprezentând hrana fizică şi spirituală, dar nu numai. Poetul este 

frapat de mâna măicuţei care coace pâinea şi e uimit de faptul că „Nu 

mai vine, mamă/ Nimeni din urmă/ afară de pâinea ta/ învelită-n 

ştergar”, e pâinea pe care o ţine minte copilăria. 

Condamnând îmbogăţirea pe nedrept poetul declară: „Ferice de 

cel/ care se mulţumeşte/ c-o pâine/ muiată-n uleiul liniştii!”, mai bine-i 

să mănânci o pâine uscată, dar cu linişte, decât să ai din plin de toate, 

dar să uiţi de cel de-alături, iar în poezia Banii afirmă: „Unii nici de 

pâine n-au/ Alţii câinelui o dau”, în altă poezie (dedicată lui Vasile 

Vasilache) poetul aseamănă liniştea „ca o rumenă pâine-n cuptor”. 

Pâinea întruchipează la poetul nostru şi ocupaţia de toate zilele 

„Stăpâne/ Mi-i pecetluită gura/ c-o pâine”, având în vedere menirea sa 

de a da pâinea, hrana spirituală poporului acesta însetat de adevăr: 

„Vieru a ajutat (înainte de 1989) generaţiile tinere să-şi regăsească 

Ţara, dar şi Ţării (după 1989) – să-şi regăsească Basarabia, cea a 

culturii şi a poeziei”, spunea N. Dabija [6t]. Uneori poetul a avut parte 

de o pâine de pace, alteori mânca pâinea suferinţei şi a batjocurii, dar 

şi-a dus resemnat până la moarte crucea, motiv pentru care Vieru este 

iubit, aşa cum afirma şi N. Dabija: „Pentru ce a fost iubit Grigore 

Vieru?! Pentru talent, curaj, dârzenie, omenie, demnitate, credinţă, 

bunătate, curăţenie, verticalitate… Pentru ce a fost urât Grigore 

Vieru?! Pentru talent, curaj, dârzenie, omenie, demnitate, credinţă, 

bunătate, curăţenie, verticalitate…” [7]. Grigore Vieru a fost un model 

de poet şi luptător declarând: “Vom face o ţară/ frumoasă ca pâinea”, 

ceea ce a reuşit, fapt pe care-l vom realiza cu atât mai mult cu cât ne 

vom pătrunde de lipsa geniului său printre noi. 

Un alt simbol este cel al pomului care înseamnă verticalitate, 

durabilitate, umbră, adăpost, hrană, chiar. Prefigurând imaginea 
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pomului, poetul, de fapt, întrevede întreagă plinătate a acestuia: 

rădăcinile („aţi văzut pom/ să nu aibă rădăcini?” se întreabă poetul), 

tulpina, ramurile, care se aseamănă cu mâna mamei „mâna ei ca 

ramul veşted” sau cu „iubirea, ram de rouă sfântă”, frunzele, căderea 

cărora înseamnă despărţire, floarea („aţi văzut pom care să nu 

înflorească”), toate concretizând imaginea de ansamblu a neamului. 

Poetul aseamănă pomii cu popoarele, spunând că „cum nu sunt doi 

pomi/ întocmai la fel/ Şi nici două popoare/ Cum să se asemăne”, cu 

graiul văzându-l „ca un pom doborât”, cu mama în jurul căreia ne 

adunăm ca „albinele în jurul unui pom înflorit” ş.a. 

Nu mai puţin frecvent apare simbolul zborului, cu semnificaţii 

adânci. Uneori este asociat cu zborul de la casa părintească „ci zbori, 

de ea (mama) chemată blând”, alteori cu dorinţa de a depăşi starea 

reală „Fericiţi cei care pot zbura, Pe care aerul îi iubeşte şi-i ţine”, 

după M. Sorescu, citat de Gr. Vieru în volumul „Acum şi în veac”, 

alteori cu scopul de a atinge nepătrunsul: „zburând pururi spre cer” 

sau „când zbor către planete”. Cel mai frecvent apare asociat cu 

mersul prin lume, cu umblarea omului pe pământ „cât zboru-o să mă 

poarte”. Zborul e legat direct cu pasărea, care este la Vieru simbolul 

mamei grijulii, care-şi construieşte cuibul, depune ouăle, scoate pui 

şi-i creşte până la starea de maturitate, dar şi cu limba „pasăre de 

dor, limba mea de doină”. 

Simbolul florii este adeseori întâlnit desemnând efemeritate, 

frumuseţe, candoare, gingăşie, dar capătă şi o mulţime de asocieri cu 

vârsta adolescenţei: „Floare – adolescenţă visătoare”; cu însuşi 

poetul: „sunt floarea cea în chip de liră/ Născut într-o vreme crudă”; 

cu partea cea mai de frunte, elita latinităţii: „suntem în cuvânt şi-n 

toate floare de latinitate”; cu viaţa: „mă doare această floare - 

viaţa”; cu rodul: „meri în floare ucişi de ghiulele de gheaţă”; cu 

zilele: „şi culeg fiecare zi/ ca pe o nouă floare”; cu ţara: „ţara mi-i 

floarea cea de omenie”; cu iubirea, chiar: „floarea dragostei de 

neamuri, floare de iubire şi de nemurire” etc. 

Cântecul care reprezintă descătuşarea sufletului, în lirica lui 

Gr. Vieru este intermediul prin care se transmite un mesaj. Acest 

lucru i-a rămas poetului în memorie încă din anii copilăriei, când, 

povesteşte poetul: „Eram păziţi cu străşnicie de grănicerul străin ca 

nu cumva să vorbim cu „ocupanţii“ din Miorcani. Găsisem totuşi un 

ingenios mijloc de comunicare. Şi-l găsise tot geniul femeii. Îmi aduc 



 77 

bine aminte. Eram mic, dar, ca toţi copiii satului, trudeam alături de 

cei vârstnici la câmp… Prăşeam, deci, ori seceram pe malul Prutului 

cu capul în jos, neîndrăznind să aruncăm ochii spre cei din Miorcani, 

care prăşeau şi ei pe celălalt mal ori secerau. Tot cu capul în jos. Din 

când în când, tragica tăcere era sfâşiată de glasul a câte unei femei 

care începea să cânte, transmiţând pe aripile melodiei cutremurătoare 

mesaje: „Eu sunt (cutare). Ce fac copiii mei, sunt sănătoşi?“ Sau: 

„Mama (cutare) a murit în timpul foametei“. Sau: „Fratele nostru cel 

mai mare (cutare) s-a prăpădit în război“. Ori: „Spune-i (lui cutare) 

că bunicii noştri au fost ridicaţi“. Cei din Miorcani răspundeau 

mesajelor în acelaşi mod: prin cântec” [8]. 

Urmărind valenţele interpretative ale cântecului în poezia 

viereană vom observa că cântecul are destinaţia supremă de a fi 

tezaur: „Nici un neam nu este nevoiaş,/ Cât are un cântec, un grai”, 

sau reprezintă nemurirea, perindarea neamului: „Câtă Ţară e-n 

cântecul tău/ Atâta vom trăi”. În alt context, fiind departe de casă, 

cântecul reprezintă sprijin, susţinere, reazăm: „Apropiatu-m-am de 

cântec,/ Fiind Ţara departe şi alt/ sprijin, alt reazăm/ Neavând”. 

La fel de plenar ca şi celelalte simboluri enumerate până acum 

este şi simbolul cerului inseparabil de cel al pământului. Poetul 

creează o întreagă gamă de nuanţe şi semnificaţii în jurul acestor 

elemente extreme. Cuprins de fascinaţia munţilor poetul răstoarnă/ 

inversează ordinea firească a lucrurilor: „la munte izvorul/ din cer 

izvorăşte”, firesc ar fi din pământ, sau o situaţie similară: „Mai plouă 

sus în ceruri/ Şi ninge pre pământ”. Împreunarea simbolurilor 

(pământ şi cer) apare aproape în toate contextele, cu referire la 

diferite probleme, lucruri şi evenimente: „Dar nu de stele/ Se 

pustieşte cerul/ Ci de mâinile tale/ Căzând spre pământ”, 

despărţindu-se de fiinţa cea mai dragă de pe lume – mama, poetul 

spune cu regret: „Drumul meu sub cer e scurt/ Drumul tău în pământ 

e lung” de aceea nu-i ajung cuvinte şi ochi „să te plâng”. Această 

„convieţuire” poetul o vede ca un dat ontologic: „Mă uit/ Cum fire de 

argint, lichide/ Leagă cerul de pământ”. Chiar şi norocul surâde între 

cele două lumi – cerească şi pământească: „Norocul cerului e luna/ 

Norocul meu eşti tu, iubito”, luna aparţine spaţiului celest, pe când 

iubita spaţiului pământesc. Culmea meditaţiei este faptul că „nimeni 

nu poate muta/ pământul în cer” şi, am adăuga noi, nici cerul a-l 

aduce pe pământ nu se poate. 
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Aceste simboluri enumerate până acum sunt reprezentări 

convenţionale ale unor lucruri şi fenomene ale creaţiei scriitorului, 

însă poetul şi-a creat propriul simbol, cel mai autentic simbol, cu cea 

mai neobişnuită semnificaţie: „Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”. 

Sensul epitafului său poetul l-a explicat în felul următor rudelor, 

elevilor şi consătenilor adunaţi în cimitir: „A fi simplu nu este o 

treabă uşoară. A fi simplu înseamnă să mori câte puţin în fiecare zi, 

în numele celor mulţi, până când te preschimbi în iarbă. Iar mai 

simplu ca iarba ce poate fi?!“ Acest simbol apare numai în volumul 

Acum şi în veac în treizeci şi unu de contexte, cu referire la mamă: 

“Tu eşti un geniu, mamă/ Târziu recunoscut:/  Abia atunci când 

iarbă/ Răsai din tristul lut”, la plaiul natal, la cuibul pasării, la rouă, 

la frumosul ei miros, la toamnă etc. 

Prin urmare, se impune a fi evidenţiată preferinţa poetului de a 

nuanţa chintesenţa lucrurilor recurgând la simboluri globale ca: 

floarea, iarba, pomul, lacrima, zborul, cântecul, spicul de grâu, 

frunza, pâinea, casa, cerul, mierla, ciocârlia ş.a., prin care sunt 

dezvăluite esenţele primordiale ale vieţii, permanenţa sublimului în 

artă şi sacralitatea lirică definitorie, ca un moment de confruntare cu 

imaginea de ansamblu a existenţei umane. 
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M. EMINESCU ŞI A. VLAHUŢĂ 

 

                                              Alexandru TECUCI,                                                             

  Catedra de Filologie Română 

 
Pour comprendre un écrivain classique, il faut avoir un goût 

littéraire spécial, il faut  avoir de l’âme et des connaissances profondes. 

L’écrivain français Sainte-Beuve a souligné la grandeur des 

classiques  de la littérature universelle. 

M. Eminescou est le classique de la littérature roumaine. Il a bien 

influencé sur la formation de l’écrivain A. Vlăhuţă. Si quelqu’un a le désir 

de comprendre l’état spirituel des années 1880-1920, le déplacement du 

centre de gravitation vers certaines discussions littéraires, alors il faut 

savoir, qu’ils vont connaître des points de repère des diverses contributions 

d’A Vlăhuţă. Il est suffisant d’étudier les articles „Souvenirs d’Eminescu” 

des années 1889 et 1894  „Le courant Eminescu”, „M. Eminescu -  poésies 

posthumes” etc. 

Les souvenirs d’A. Vlăhuţă sur Eminescu reçoivent la valeur d’un 

document véridique du temps pour la connaissance de certains moments 

essentials de la vie du poète. 

 

„Un adevărat  clasic este un autor care a îmbogăţit spiritul 

uman, care a  adăugat într-adevăr ceva la comorile acestui spirit, 

care l-a ajutat  să facă un  pas înainte, a descoperit un adevăr 

neîndoielnic sau a captat din nou o pasiune eternă în sufletul 

omenesc, în care totul părea cunoscut şi cercetat; care şi-a rostit 

gândul, observaţiile şi descoperirile într-oformă oarecare, dar largă 

şi cuprinzătoare, fină şi chibzuită, sănătoasă şi frumoasă în sine; un 

autor care a vorbit lumii  întregi într-un stil personal şi în acelaş 

timp tuturora, într-un  stil nou fără  neologism, nou şi antic, putând 

a fi lesne contemporan  tuturor  timpurilor” (Sainte - Beuve) [1] 

Ca să înţelegi un scriitor clasic, trebuie să ai un gust literar 

deosebit, să ai înţelepciune şi cunoştinţe profunde. Fenomenul 

gustului literar e greu de definit. Îţi poţi da seama, când el există sau 

nu, îi simţi prezenţa sau lipsa, dar nu-i poţi preciza esenţa. Într-

adevăr, cu ce să-l măsori? Unde e  cântarul sigur cu care să măsori 

cantitatea de gust literar a unei opere literare, a unui scriitor, a unei 

epoci?  Şi, mai ales, să hotărăşti calitatea acestui gust?  

Istoria literaturii se mulţumeşte de cele mai multe ori să 
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constate prezenţa cutărui sau cutări gust literar la  o anumită epocă. 

Ar fi în orice caz foarte interesant să se explice oarecare variaţii 

periodice în transformările gustului literar de la o epocă la alta. 

Astăzi nici  nu ştim mai exită gust literar. Singura relaţie sigură este 

doar dintre gustul literar  şi producţia literară într-o anumită epocă şi 

la o anumită societate.  

Opera eminesciană a dat multă bătaie de cap cititorilor, cerea o 

schimbare radicală în gustul literar.  Să cercetăm influenţa operei lui 

M. Eminescu asupra creaţiei lui A: Vlahuţă. Datorită  „Convorbirilor 

literare”, Vlahuţă nu numai că-şi face „puţina educaţie literară”, cum 

singur spunea mai târziu, dar va avea cea mai frumoasă revelaţie a 

vieţii sale: întâlnirea cu opera lui M. Eminescu. El nu s-a mai putut 

desprinde de timbrul liricii marelui poet. Chiar drumul lui în viaţă, 

apartenenţa la cercurile literare, simpatiile şi antipatiile sale s-au 

definit uneori în funcţie de atitudinea pe care scriitorii şi grupurile 

artistice au adoptat-o faţă de geniul literaturii române. A fost nu 

numai cea mai puternică impresie a tinereţii, dar şi idealul pe care 

Vlahuţă l-a slujit mereu pe tot parcursul vieţii.  

Dacă cineva doreşte să înţeleagă starea spirituală din anii 

1880-1920, deplasarea centrului de gravitate către anumite direcţii 

literare, apoi să ştiţi, că vor afla puncte temeinice de reper în 

numeroasele contribuţii ale lui A. Vlahuţă. E destul să citim 

articolele „Amintiri despre Eminescu, 1889”, „Curentul Eminescu”, 

„Amintiri despre Eminescu, 1894”, „M. Eminescu. (Poezii 

postume)” etc. Iată, cum apreciază A. Vlahuţă creaţia eminesciană 

încă fiind elev: „Eram în gimnaziu când am citit primele poezii ale 

lui Eminescu şi fantastica lui nuvelă „Sărmanul Dionis”. Versurile 

lui exercitau asupra mea o înrâurire extraordinar de puternică; 

adâncimea fascinantă a gândurilor lui mă umpleau de un fior mistic, 

de o admiraţie estatică şi de multe ori am căutat să construiesc în 

închipuirea mea de copil figura necunoscută a acestui zeu, care mi se 

parea că trebuie să trăiască o viaţă cu totul deosebită de a noastră 

într-o lume supraumană, în basme.” [2].  Adâncimea gândurilor lui 

Eminescu se culcuşeau în firea de copil a lui Vlahuţă şi era firesc, 

deoarece el începuse să-şi încerce aripile  pe tărâmul poeziei şi 

debutul literar a avut loc la „Convorbiri literare” ca poet eminescian. 

Despre aceasta Vlahuţă ne mărturisesşte: „Când eram în clasa şaptea 

liceală d-l Iacob Negruzzi mi-a publicat în „Convorbiri literare” o 
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poezie şi mi-a scris o scrisoare – prima încurajare şi una din cele mai 

plăcute amintiri din viaţa mea literară.”  [3] 

Mai apoi A. Vlahuţă „a avut legături strânse cu „Junimea ” şi 

cu „Convorbiri literare”. Aici e focarul ce concentrează numele cele 

mai strălucite ale literaturei noastre clasice: Eminescu, Alecsandri, 

Caragiale, Creangă, Slavici, care exercitau o influenţă copleşitoare 

asupra generaţiei de tineri scriitori. Pentru Vlahuţă,  Eminescu a fost 

ca o icoană făcătoare de minuni. Pe la anul 1882 cu toată sinceritatea 

îi declară într-o scrisoare lui Iacob Negruzzi: „De altminterea, nu 

greu va fi să cunoaşteţi cât de mult îmi place şi mă silesc să fac în 

mic ceea ce face în mare Domnul Eminescu, a cărui tăietură genială 

în versuri nu o pot îndeajuns admira. Îmi va sluji de model acest 

maestru, care-şi cunoaşte atât de bine limba  şi care-şi mlădie atât de 

artistic gândirea.” [4] Vlahuţă a fost atras mereu de mitul Eminescu. 

Acesta şi l-a făcut să zică:  

„Tot mai citesc măiastra-ţi carte 

Deşi ţi-o ştiu pe dinafară. 

Parcă urmând şirul de slove 

Ce-a tale gânduri sămănară,  

Mă duc tot mai afund cu mintea  

În lumile de frumuseţi,  

Ce-au izvorât, eterni luceferi, 

                  Din noaptea tristei tale vieţi...”[5] 

Ca ziarist A. Vlahuţă tot l-a urmat  pe Eminescu. A  fost 

caustic şi direct, susţinând adevărul. A atăcat toate pacostele, vremii. 

Ziaristica a practicat-o în tot cursul  vieţii sale.  A înfiinţat şi a 

colaborat ziarele şi revistele:  “Armonia”, “Revista nouă”, “Viaţa”, 

“Semănătorul”, “Scriitori români”, “Ramura” şi “Dacia”. La aceste 

publicaţii alături  cu el a fost: B. P. Hasdeu, V. A. Urechia, G. 

Coşbuc, Brătescu-Voineşti.  Articolele despre M. Eminescu fac parte 

din frumoasa, combativa şi intresanta publicistică a lui A. Vlahuţă. 

El încearcă să dee răspuns, care a fost cauza dramei lui Eminescu. De 

la 1884, el e unul din prietenii adevăraţi ai poetului, adică o prietenie 

dintre scriitor şi cititor, sosind  în Bucureşti, tânărul care citise cu 

atâta înfiorare pe băncile şcolii versurile idolului său, a căutat să se 

întâlnească cu cel ce i-a stăpânit visurile şi idealurile tinereţii.  

În articolul  “Amintiri despre Eminescu”, publicat în anul 

1894, în ziarul “Viaţa”, A. Vlahuţă scrie: “Trei ani am căutat pe 
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uliţele capitalei figura aceasta şi n-am găsit-o. Într-o zi mă întorceam 

cu mai mulţi prieteni de la Univeristate. În dosul pasajului aud pe 

cineva zicând: “Uite Eminescu!” Toţi ne o prim să-l vedem. Un om 

în vârstă, bine făcut, rotund la faţă, fără plete, îmbrăcat ca toţi 

oamenii … Îl văd suindu-se-n tramvai – mă despart de prieteni şi mă 

urc şi eu. Mă aşez în faţa poetului şi-l privesc, dar cu ce sfială!” [6] 

Amintirile lui A. Vahluţă despre Eminescu capăta valoare de 

document veridic al vremii pentru cunoaşterea unor momente 

esenţiale  din viaţa poetului. Mai presus de simplul amănunt 

biographic ele ne fac să ne imaginăm suferinţele dramatice, chinurile 

prin care a trecut geniul poeziei române. Viaţa lui Eminescu a fost un 

zbucium continuu de creaţie şi acesta îl făcea pe A. Vlahuţă să se 

întâlnească tot mai des. El vine de la Târgovişte la Bucureşti să-l 

vadă, cum mai trăieşte, să schimbe o vorbă cu necăjitul său prieten. 

Mâncau adesea la acelaş birt şi multe seri le petreceau împreună. 

Întâlnirile lor sunt emoţionale. Iată una din ele: „Eram aşa  de fericit  

că-l vad.  Mi se părea un zeu  tânăr, frumos şi blând cu părul lui 

negru, undulat, de  sub care se dezvălea o funte mare, palid la faţă, cu 

ochii duşi, osteniţi de gânduri, mustaţă tunsă puţin, gura mică şi-n 

toate ale lui o expresie de-o nespusă bunătate şi melancolie.  Avea un 

glas profund, muzical, umbrit într-o surdină dulce. Misterioasă, care 

dădea cuvintelor o vibrare particulară, ca şi cum veneau de departe, 

dintr-o lume necunoscută nouă.”[7] 

Criticul literar G. Călinescu în monografia „Viaţa lui Mihai 

Eminescu” acceantuează că ultimii ani de viaţă ai poetului sunt o 

pagină zguduitoare din istoria literaturii române. Acelaş lucru 

menţionează şi publicistul A: Vlahuţă. El povesteşte despre munca 

grea de la ziarul „Timpul”. Vizitându-l la tipografie l-a găsit, făcând 

corecturi şi era foarte obosit. Eminescu mereu repeta aşa expresii: „ 

Of, Doamne, Doamne!...”, „ Tare-aş vrea s-adorm odată şi să nu mă 

mai deştept”. Dorea să se ducă indeva la ţară măcar două săptămâni 

să se  odihnească. Gândurile din aceste expresii prevesteau o 

„apropiată furtună”, cum afirma G. Călinescu. Această „furtună” 

vine peste o săptămână, când gazetele anunţă, că Eminescu s-a 

îmbolnăvit. De aici, încolo, mai departe ziaristul A. Vlahuţă 

urmăreşte pas cu pas problemele vieţii şi sănătăţii poetului. Stă zile 

Întregi lângă dânsul şi veghează la căpătâiul bolnavului.  Aceste griji 

sfâşiitoare le depistâm din amintirile lui A. Vlahuţă, dar, mai  ales, 
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din conferinţa de presă „Curentul Eminescu”, ţinută la Bucureşti la 

„Ateneul Român”, în care declară: „Acum trei ani m-am dus într-o zi 

să văd pe Eminescu la ospiciul din Strada Planetelor”, unde era de 

curând internat. M-a cunoscut şi i-a părut bine când m-a văzut... Îmi 

spuse cu un ton important despre un plan al lui de reorganizare 

socială, la care se gândeşte demult, o lucrare colosală, care-l 

munceşte şi-i dă nopţi de insomnie şi dureri de cap ucigaşe.” [8] 

Boala cruntă care îl ţinea mai mult prin spitale îl lipsea pe 

Eminescu de posibilităţi materiale şi el era silit să trăiască numai din 

subscripţii publice. Ne amintim de gestul făcut de V. Alecsandri, 

care adună bani împreună cu alţi prieteni devotaţi pentru a-l trimite la 

lecuire la Viena. De aceeaşi  mărinimie dă dovadă şi A. Vlahuţă, 

publică „Scrisoare către cititori” la 25 ianuarie,1887. Acest mod de 

a-şi asigura existenţa îl nemulţumea pe poet. Într-o  scrisoare el cere 

să se renunţe la asemenea procedee: „Dragă Valahuţă, nu te pot 

încredinţa destul cât de odioasă e pentru mine această specie de 

cerşetorie, deghizată sub stilul de subscripţie publică, recompensă 

naţională etc. E drept că n-am bani, dar aceasta e departe de a fi un 

motiv pentru a întinde talgerul în public. Te rog, dar să desistezi cu 

desăvârşire de la planul tău, oricât de bine intenţionat ai fi, de a face 

pentru mine apel la public. Mai sunt destule alte mijloace onorabile 

pentru a-mi veni în ajutor...” [9] 

Opiniile lui A. Vlahuţă despre Eminescu ne-a clarificat şi 

noţiunea de classic al literaturii noastre  şi a celei universale. E de 

ajuns să citim încă odată următoarea preţuire: “Oameni ca Eminescu 

răsar la depărtări de veacuri în exitenţa unui popor … Eminescu a 

fost pregătit sub toate raporturile a croi un drum nou în literatura 

românilor. Nici odată nu s-a vazut la noi un temperament de artist 

complectat de o cultură aşa de vastă şi de o originalitate atât de 

marcantă. În poezia noastră dulceagă şi destul de ofticoasă, versul lui 

Eminescu se detaşează într-un relief izbitor. Simţi îndată că ai de a 

face cu un reformator. Primele lui poezii sunt un strigăt puternic de 

revoltă artistică. E o necunoscută vibrare de gândire şi de sentiment. 

Altă limbă, altă viaţă, cuvintele au suflet, culoare, formă, fiecare 

epitet e o explozie de lumină. Ce vigoare extraordinară şi  ce 

frumuseţi ritmice, neatinse pănâ la el.” [10] 

Timpul l-a aşezat şi pe Alexandru Vlahuţă printe clasicii 

literaturii române. Este membru de onoare a Academiei Române. 
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Credem că un autor classic este acela de la care se poate învăţa ceva, 

fie în ce priveşte cunoaşterea sufletului omenesc, fie în ce priveşte 

felul de a analiza viaţa în mod critic şi poetic, fie în ce priveşte 

conţinutul progresist al operei sale. Astfel epitetul classic ar  recăpăta 

o parte măcar din înţelesul începător al cuvântului latin classicus 

ceea ce  însemna vrednic de credinţă, adică transpus în literatură, un 

autor de la care poţi cere cu încredere şi de la care poţi lua cu 

încredere un sfat, nu exemplu, o învăţătură.  

Câte sfaturi bune putem lua de la Mihail Eminescu , dar şi de 

la Alexandru Vlahuţă? 
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La distribution est un phénomène linguistique qui prouve que la 

langue n’est pas un simple tas de mots, mais qu’au contraire, chaque 

élément entretient des relations avec ses voisins. Le projet du 

distributionnalisme est de décrire les éléments d’une langue par leurs 

possibilités combinatoires. Décrire la façon dont différents éléments se 

combinent c’est dire seulement quelles places respectives ils peuvent 

prendre dans l’enchaînement linéaire du discours. Ainsi pour un 

distributionnaliste l’étude syntagmatique d’un élément, c’est l’indication 

des différents environnements dont il est susceptible, c’est-à-dire des 

éléments qui peuvent le suivre et le précéder. Par suite, décrire un 

syntagme, c’ést dire non seulement quelles unités le constituent, mais dans 

quel ordre de succession, et, si elles ne sont pas contigués, à quelle distance 

elles se trouvent les unes des autres. 

   

Dans les années 20 du XX
-ième

 siècles, la période où l’oevre de 

Saussure commence à  être connue en Europe, l’américain L. 

Bloomfield (spécialiste de langues indo-européennes) propose une 

théorie générale du langage, développée et systématisée par ses 

élèves sous le nom de distributionnalisme. 

Selon les représentants de cette école linguistique „étudier une 

langue signifie la réunion, le plus possible variée, d’un ensemble des 

énoncés (cet ensemble = le corpus) émis par les utilisateurs dans un 

moment donné” [7, 41]. 

Le recours à la fonction et à la signification étant exclus, la 

seule notion qui sert comme base dans la découverte des régularités 

est celle du contexte linéaire ou celle du voisinage. 

Le voisinage sert à la définition de la distribution d’une unité: 

l’ensemble des voisinages que nous rencontrons dans le corpus (par 

le fait qu’ils ont accordé à ce concept un rôle fondamentale, les 

linguistes bloomfieldiens, de plus Wells et Harris, au commencement 

de leurs études, se sont donné le nom de distributionnalistes). 

Le projet du distributionnalisme est de décrire les éléments 

d’une langue par leurs possibilités combinatoires. 
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Décrire la façon dont différents éléments se combinent c’est 

dire seulement quelles places respectives ils peuvent prendre dans 

l’enchaînement linéaire du discours. Ainsi pour un distributionnaliste 

l’étude syntagmatique d’un élément, c’est l’indication des différents 

environnements dont il est susceptible, c’est-à-dire des éléments qui 

peuvent le suivre et le précéder. Par suite, décrire un syntagme, c’ést 

dire non seulement quelles unités le constituent, mais dans quel ordre 

de succession, et, si elles ne sont pas contigués, à quelle distance 

elles se trouvent les unes des autres.   

„Dans les énoncés significatifs d’une langue, la distribution 

d’un élément est la sommes de tous les environnements de cet 

élément (ou contexte). Lorseque des unités apparaissent dans les 

mêmes contextes on dit qu’elles ont les mêmes distributions, qu’elles 

sont équivalentes distributionnellement ; si elles n’ont aucun context 

commun, elles sont alors en distribution complémentaire. Le plus 

souvent les unités ont des distributions partiellement équivalentes, 

soit que l’une des distributions contienne l’autre, soit qu’elles se 

cheuvauchent ou se couvrent partiellement avec une aire commune” 

[7, 41]. La linguistique distributionnelle par ses hypothèses de base 

et ses postulats fondamentaux rejoint la linguistique européenne, 

issue de F. De Saussure, de N. Troubetskoi, R. Jakobson et de l’école 

de Prague, que se développera aprés la Première Guerre mondiale 

dans différentes directions: ceux-ci, tout en s’opposant sur des 

questions méthodologiques (déductif/inductif) ou sur l’accent mis sur 

certains aspects du langage (code formel/relations avec les 

institutions sociales/incidence des facteurs psychologiques), ont de 

larges points d’accord et ont fondé ce que l’on appelle la grammaire 

structurale, la grammaire fonctionnelle et la grammaire 

distributionnelle ” [5, 41-47]. 

La linguistiques distributionnelle considère que tout énoncé est 

formé d’une combinaison d’éléments. La langue présente une série de 

rangs hiérarchisés (phonologique, morphologique, phrastique) où 

chaque unité (segment) est définie par ses combinaisons dans le rang 

supérieur. La linguistique distributionnelle établit donc une théorie des 

niveaux et que l’on parle de l’unité supérieure, la phrase, ou de l’unité 

inférieure, le phonème,on aboutit toujours, soit par analyses, soit par 

synthèses succesives, à un ensemble de niveaux. Ceux-ci supposent 

donc que la langue se présent comme une combinaisons d’éléments. 



 88 

„On élaborera ainsi une théorie des constituants immédiats. 

Ceci signifie que deux ou plus de deux unités de rang inférieur 

entrent en composition pour former une unité de rang supérieur 

(parfois il n’y a qu’une unité): ainsi les phonémes  /m/  et   /o/  se 

combinent pour former  /m o/  morphéme de rang supérieur. Le 

déterminant  /la/  et le nom  /bar/  se combinent pour former le 

syntagme nominal  /la bar/, constituant immédiat de la phrase: la 

barre est haute. 
Inversement si l’on est devant un énoncé, on doit l’analyser en 

se fondant sur cette hypothèse des niveaux et des combinaisons 

successives. L’établissement des règles aux divers rangs: ainsi on 

constatera que le déterminant  /la/ et le substantif se distribuent selon 

un certain ordre dans le syntagme nominal ou plutôt on déterminera les 

segments  /la/ et les substantifs selon la constante de cette distribution. 

Le déterminant  /la/  sera ainsi distingué du pronom  /la/  dont la 

distribution est totalement différente dans le syntagme verbal ” [5, 42]. 

La méthode de distribution consiste à définir chaque élément 

par l’ensemble des environnements où il se présente, et au moyen 

d’une double relation, relation de l’élément avec les autres éléments 

simultanément, présent dans la même portion de l’énoncé (relation 

syntagmatique) relation de l’élément avec les autres éléments 

mutuellement substituables (relation paradigmatique). 

On aura donc deux types de classes: les premiers sont 

syntagmatiques puisqu’elles envisagent les segments sur la ligne de 

la chaîne parlée: A est défini par rapport à X et Y qui le précèdent ou 

le suivent (X A Y) ; les secondes sont les classes paradigmatiques 

puisque les segments y sont définis par des environnements 

identiques. A et B font partie de la même classe si tous les deux se 

trouvent dans l’environnement de X et de Y (X A Y,   X B Y). Il 

s’agit toujours en fait de la même méthode. 

Pour mieux comprendre la nature du changement qui a lieu 

quand du mot nous passons à la phrase il faut voir comment sont 

articulées les unités selon leurs niveaux et expliciter plusieurs 

conséquences importantes des rapports qu’elles entretiennent. La 

transition d’un niveau au suivant met en jeu des propriétés 

singulières et inaperçues. Du fait que les entités linguistiques sont 

discrètes, elles admettent deux espèces de relation : entre éléments de 

même niveau ou entre éléments de niveaux différents. Ces relations 
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doivent être bien distinguées. Entre les éléments de même niveau, les 

relations sont distributionnelles, entre éléments de niveau différent, 

elles sont intégratives. 

Puisqu’une phrase se compose de mots dotés chacun d’un 

sens, il suffira, pour obtenir la signification de la phrase, de la 

décomposer en ses éléments sémantiques et de faire la somme de 

ceux-ci en tenant compte de leur „assemblage ” . 

On perçoit certes que cet assemblage provoque parfois 

l’apparition de significations nouvelles, qu’on ne peut déduire des 

sens propres ou dérivés reconnus au mot, bien qu’elles se présentent 

naturellement à l’esprit selon l’expression de Du Marsais. Il suffira 

d’interpréter ces significations comme dérivées de l’acception 

ordinaire des mots, sur le modèle de „changement de sens”, qui 

affectent un mot au cours de son histoire. 

Ainsi en arrive-t-on à concevoir deux sortes de sens litéral, ou 

sens, que les mots excitent d’abord dans l’esprit de ceux qui 

entendent une langue: le sens littéral rigoureux, qui est le sens propre 

d’un mot et le sens littéral figuré qui est un sens figuré qui se 

présente naturellement à l’esprit. Tout en reconnaissant, donc, que la 

signification figurée est tributaire dans ces cas, non plus de facteurs 

historiques mais de facteurs discursifs, les rhéteurs  

estiment anodine cette divergence de formation, puisque, selon 

leur analyse, le sens figuré est identique. Ce qui découle de leur 

postulat théorique: le sens des mots employés dans une phrase 

conditionnant la signification de celle-ci, on doit nécessairement 

trouver dans les mots le contenu sémantique de la phrase [10, 141]. 

C’est en raison de l’importance accordée à la syntaxe que la 

conception relationnelle situe également le sens figuré dans le mot. 

Récusant le principe du changement de sens d’un mot, cette théorie 

explique le sens figuré comme un sens créé par l’union syntaxique de 

deux mot: l’un de sens propre, l’autre de sens figuré. Ce dernier sens 

privé d’autonomie, dérive précisément des relations sémantique que 

chaque construction syntaxique instaure entre des variables lexicales. 

„Quand, par exemple, Albert Camus écrit: „Les vagues jappent, ou 

bien: les mythes sont des masques, il confère à japper dans le 

premier cas, et à masque dans le deuxième, une signification figurée 

issue respectivement d’une relation d’agent à procès posée entre 

vagues et japper, et d’une relation d’identification établie entre 
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mythes et masques ” [10, 199]. 

 Tamb-Mecz I. mentionne que tout mot est un apport de 

signification qui, pour fonctionner, a besoin d’un support. A ce 

propos il est utile de rappeler le nom de G. Guillaume qui a eu le 

mérite de mettre le premier en valeur la notion d’incidence. „Le cas 

le plus clair est celui de l’adjectif: Pierre est beau autrement dit A 

est B. L’adjectif beau parle, bien sûr, de la beauté (incidence 

interne), mais uniquement pour la mettre en relation avec Pierre 

(incidence externe); beau dit quelque chose de Pierre, l’adjectif 

parle du substantif, il lui est incident, l’incidence pouvant être définie 

comme la relation de l’apport au support” [9, 198]. 

Par la combinaison des mots, donc par l’expression d’une 

nouvelle fonction, on obtient une information plus ample que celle 

contenue dans les notions nommées par les unités lexicales vues 

isolément. Par exemple, le linguiste roumain Alexandru Dîrul, 

explique que par la combinaison : une chèvre noire (o capră 

neagră) nous exprimons une information plus ample en ce qui 

concerne la chèvre que le substantif chèvre pris isolément. Ce-ci 

vient s’inscrire dans le model déterminé – déterminant. Ce model 

comporte aussi les syntagmes nominales où l’état de l’objet, le 

processus qui se produit dans cet objet, son évolution apparait 

comme caractéristique de l’objet. Ex : Le philosophe pense 

(filozoful gîndeşte) ; Le sportif court (sportivul aleargă); L’enfant 

dormt (copilul doarme) [4, 35-44]  

Tamba-Mecz I. affirme que „tout indique que le mot nécessite 

un environnement quelconque pour exprimer un sens, car les mots que 

répertorie un dictionnaire possèdent un ou plusieurs sens virtuels 

stables. Mais considérés isolément, en dehors de tout énoncé, ils ne 

sauraient se charger d’un sens figuré original”. Le sens figuré s’avère 

être un sens relationnel synthétique, résultant de la combinaison d’au 

moins deux unités lexicales engagées dans un cadre syntaxique définit 

et se rattachant à une situation énonciative déterminée. Elle cite 

l’opinion de  Du Marsais qui affirme : „ce n’est que par une nouvelle 

union des termes, que les mots se donnent le sens métaphorique”. 

Harris, cité aussi par Tamba-Mecz I., écrit : „l’environnement 

(...) d’un élément consiste dans le voisinage, au sein d’un énoncé, 

d’éléments qui ont été mis en évidence sur la base des mêmes 

procédures fondamentales qui ont été utilisées pour mettre en 
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évidence l’élément en question ; en précisant : voisinage réfère à la 

position d’éléments antécédents subséquents, et simultanés avec 

l’élément en question [9, 199]. On définit traditionnellement le co-

texte comme un voisinage ou environnement immédiat. 

Paul Ricoeur affirme que la dépendance de la signification de 

mot à la signification de phrase devient plus manifeste encore, 

lorsque, cessant de considérer le mot isolé, on en vient à son 

fonctionnement affectif, actuel, dans le discours. Pris isolément, le 

mot n a encore qu une signification potentielle, faite de la somme de 

ses sens partiels, définis eux-même par les types de contextes où ils 

peuvent figurer. Ce n est que dans une phrase donnée, c est-à-dire 

dans une instance de discours, au sens de Benveniste, qu ils ont une 

signification actuelle. Si la réduction de la signification potentielle à l 

emploi est discutable, celle de la signification actuelle à l emploi ne l 

est plus aucunement. Benveniste le Notait:Le sens d une phrase est 

son idée, le sens d un mot est son emploi. A partir de l idée chaque 

fois particulière, le locuteur assemble des mots qui, dans cet emploi, 

ont un sens particulier [8, 164].   

Le premier, N. Chomsky a indiqué dans „Sintactic structures” 

que le distributionnalisme et la théorie des constituants immédiats qui 

en est une version plus achevée (Bloomfield), ou les grammaires 

„context – sensitive” (grammaires de dependances constituelles), 

n’expliquent pas la totalité des phénomènes de production d’énoncés. 

En particulier, la créativité du langage ne peut être incluse dans la 

linguistique structurale, sinon sous la notion de combinatoire ouverte 

(possibilité de combinaisons nouvelles et infinies à partir d’éléments 

ou morphèmes en nombre fini). En fait, cette combinatoire reste 

étroitement liée au traitement de l’échantillon d’un corpus limité. Or, 

dans la créativité du langage il y a beaucoup plus : cela signifie que 

n’importe quel sujet parlant est capable de comprendre ou de produire 

des messages qui n’ont pas été formulés avant lui et il convient que les 

grammaires construites puissent rendre compte de ce phénomène. 

Tous ces informations sur le phénomène de la distribution 

nous canalisent vers l’idée que le voisinage d’un élément joue un 

grand rôle dans sa définition. 

Benveniste a dit que „le sens des mots est donné par leur 

emploi dans la phrase ” [2, 32]. 

Selon la formule de Meillet „un mot n’a pas véritablement de 
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sens tant qu’il n’a pas de contexte ”. 

En faissant cette anayse, nous avons dédui que la distribution 

est un phénomène linguistique qui est étroitement lié au cencept de 

sens propre et sens figuré, celui de la polysémie, car le mot acquiert 

plusieurs sens moyennant le changement de son environnement. 
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THE IMPACT OF ENGLISH ON THE DEVELOPMENT 

OF THE ROMANIAN LANGUAGE 

 

Alina PINTILII, 

Catedra de Limbi Moderne 

 
Datorită faptului că limba engleză este considerată a fi o limbă 

internaţională, ea are o mare importanţă în dezvoltarea multor alte limbi, 

precum limba română. Utilizarea împrumuturilor de origine engleză de 

către vorbitorii de limba română este din ce în ce mai frecventă. Prezentul 

articol are menirea să înfăţişeze factorii obiectivi şi subievtivi care au 

contribuit la acest fenomen, opiniile diferitor lingvişti referitoare la 

acceptarea sau respingerea anglicismelor, dar şi difultăţile, greşelile 

produse din cauza adaptării incomplete a cuvintelor engleze la sitemul 

limbei române. Toate acestea luate în asamblu îi vor forma cititorului o 

opinie proprie referitoare la utilizarea anglicismelor în limba română. 

 

The origins of the English influence on the Romanian 

language can be traced back to the sixteenth century according to 

some authors (Mociornita 1980, 1983, 1992). However, the major 

influence of English on Romanian began in the second half of the 

19
th
 century, with the intensification of the cultural and economic 

relations between the two countries (Constantinescu, Popovici and 

Stefanescu, 2002). Hristea (1982 quoted in Constantinescu et. al. 

2002) shows that the neologisms Romanian started to borrow from 

English in the 19
th
 century, came almost exclusively through the 

intermediacy of French, many of them belonging to the sports 

terminology: aut, baschet, base-ball, bowling, bridge, corner, 

dribbling, fault, finiş, fotbal, henţ, ofsaid, meci, outsider, polo, 

pressing, ring, rugby, scor, set, skeet, sportsman, start, şut, tenis, 

volei, etc. 

A very important wave of English borrowings in Romanian 

began at the turn of the 20
th
 century, and coincided with the 

intensification of economic and cultural contacts, being encouraged 

by Romania’s industrial and economic development on West 

European models, many of them of British origin. The second half of 

the 20
th
 century saw a further intensification of this influence, in spite 

of political, economic and cultural barriers existing between east and 

west Europe. Evidence of the increasing influence of the English 
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language on Romanian is the recording of ever more Anglicisms in 

Romanian dictionaries starting with 1970.  

Finally, the end of the 20
th
 century and the beginning of the 

21
st
 century are characterized by what is usually referred to as “an 

unprecedented English influence” which manifests itself directly, 

that is without the intermediacy of other languages, mainly through 

second language teaching and the mass media, being supported by 

extra-linguistic factors such as fashion and prestige. This situation 

has led to a shift in attitudes towards English. Some writers like Geo 

Dumitrescu, Octavian Paler, and Eugen Simion in the current public 

discourse decry this influence as an invasion of Anglicisms and an 

Anglicization of the language naming the phenomenon of English 

borrowing in contemporary Romanian “romengleză”. [1]  

Another linguist, George Pruteanu, affirms that the new words 

should be written in Romanian even if they are welcome. He 

maintains that the Romanian language cannot be written in English, 

French, nor in any other language and that a language isn’t enriched 

with foreign words.  

By contrast, most of the Romanian scholars are more 

permissive towards anglicisms; however, they fight to impose exact 

patterns of morphologic adaptation of these words.  

According to the motivation of the borrowed word and to its 

function, Sextil Puşcariu classifies actual anglicisms into necessary 

and luxury borrowings. 

1) Necessary anglicisms are those words, phrases or 

phraseological units that don’t have a counterpart in the Romanian 

language or the words that have some advantages in comparison with 

the native term. Among these advantages, the following can be 

mentioned: preciseness, brevity, international importance. 

 2) Luxury anglicisms are useless borrowings being employed 

by some social categories in order to be linguistically individualized. 

These terms double the Romanian words without bringing any 

further information. [2] 

According to the degree of their assimilation, borrowings can 

belong to one of the following categories: 

1. completely adapted terms (lider, miting, bos, a agrea); 

2. terms in the process of adaptation (speaker / spicher, speech 

/ spici, congressman / congressmen, lobby); 
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3. xenisms or foreign words (establishment, leadership, 

shadow government). [3] 

The borrowing and the use of English terms in Romanian raise 

numerous complicated problems connected with their usage and 

adaptation. This occurs because of the differences between the two 

languages at the level of spelling (orthography), phonetics and 

morphology. The adaptation of anglicisms to the system of the 

Romanian language is hardly accomplished at the first two levels; the 

main reason for this being the different character of orthography that 

is phonetic in Romanian and etymological in English.  

Researching the degree of the English words adaptation to 

Romanian, a tendency to keep their phonetic aspect and, in general, 

to keep the borrowings as they are in the source language can be 

noticed. [4]  

This leads to many difficulties encountered by Romanian 

speakers when trying to pronounce or to write the English 

borrowings and a lot of mistakes are produced as a result. For 

instance, the word “rugby” is pronounced in Romanian in nine 

different ways. The great number of variants of its pronunciation 

shows that this word is far to be adapted. [5] 

Morphosyntactic adaptation exceeds the phonetic and 

orthographic ones. However, there are examples of morphosyntactic 

nonadaptation as well. Special cases are encountered when 

Romanian speakers don’t recognize the English morpheme of 

plurality (-s) and they add the Romanian endings of plurality to the 

words that are already in plural form (pungile de snacksuri, 

bestsellersuri româneşti, un pachet de sticksuri). [6] 

Adriana Stoichiţoiu-Ichim presents some of the lexico-

semantic mistakes encountered in actual press in her article 

“Asimilarea împrumuturilor englezeşti: aspecte actuale ale dinamicii 

sensurilor”. Among these we can find the following ones: (1) 

improper usage of English borrowings that is inadequate from 

stylistic point of view (târg de training); (2) pleonasm (mijloacele 

mass-media, lideri de frunte, vârfurile de top, killer plătit) and the 

others. [7] 

The question naturally arises: what could explain such a flow 

or even a flood of English words into the Romanian vocabulary lexis 

in recent decades? This phenomenon can be ascribed to a number of 
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objective and subjective factors. 

As reported by Andrei Bantaş in his article “A Bird’s Eye-

view of English Influences upon the Romanian Lexis”, the following 

objective factors can be enumerated: 

a. the appearance of some new notions – combined with the 

urgent need of rendering them in Romanian (e.g. in the mass media); 

b. the birth of entirely new sciences in the English-speaking 

world (or their reflection in the International Scientific Vocabulary); 

c. the liberalization and intensification of cultural as well as 

economic and political contacts, of the exchange of mass media; 

d. the appearance of some fashion in society life (too swift to 

wait for the coinage of Romanian equivalents). 

Among the subjective factors, the same scholar mentions the 

next ones: 

a. the desire for brevity/conciseness, 

b. the desire to expand the vocabulary, 

c. the eagerness/love/mania for novelty, 

d. snobbishness. [8] 

Anglicisms are used in a lot of spheres such as politics, 

technology, computer science, sports, music, economy, mass-media 

and many others. However, the domain of modern life records the 

greatest number of English words recently introduced in Romanian. 

The magazines for teenagers are full of articles that contain 

anglicisms and young people borrow them in order to amaze their 

peers. [9] One of these magazines is Cosmopolitan that can be found 

online. Some of its articles were researched in order to see if above 

mentioned facts are true. The following examples will prove this: 

1. Toamna asta, inspira-te din machiajele si coafurile 

prezentate pe podiumurile de moda pentru a-ti crea un look 100% 

trendy! In toamna 2011 fac valuri nuantele de turcoaz, albastru sau 

indigo purtate pe pleoape in diverse moduri: contur subtire pe 

pleoapa inferioara (David Koma), in stil smokey-eyes sau in tandem 

cu alte nuante (Cacharel). [10] 

2. Sprâncenele groase, îngrijite şi bine definite reprezintă cel 

mai hot trend în materie de beauty. [11] 

3. Vedetele au adaptat stilului lor personal cele mai hot 

tendinţe în hair-styling din această toamnă. Inspiră-te din coafurile 

lor şi îndrăzneşte o schimbare de look! [12] 
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4. Pentru o imagine ultra-stylish ca a actriţei Kirsten Dunst… 

potrivit oricărei ocazii, fie o zi obişnuită la job, fie o petrecere cu 

hair-styliiştii. [13] 

5. 5 tipsuri pentru a nu te îngrăşa toamna. [14] 

These are only some of the samples comprising anglicisms 

from the above mentioned magazine. But it is enough to understand 

their abundance in actual Romanian vocabulary and to realize the 

difficulties they produce and the reasons contributing to their use in 

the particular language.  
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LANGUAGE AS A MEANS OF IDENTITY 

FORMATION IN RICHARD RODRIGUEZ’S HUNGER OF 

MEMORY 

 

Ina PARA, 

Catedra de Limbi Moderne 

 
Cultura americană, ca o cultură globală, s-a bazat pe existenţa unui 

pluralism cultural. Prezentul articol investighează rolul limbii în formarea 

identităţii culturale a scriitorului Chicano - Richard Rodriguez, pornind de 

la idea alienării minorităţilor în societatea americană. Limba engleză este 

percepută ca instrument principal de integrare a imigranţilor în cultura 

americană.  

Este vorba despre istoria unui imigrant de origine mexicană şi 

experienţa lui în calitate de  student, care a plătit costul integrării sale 

sociale şi a succesului academic cu înstrăinarea dureroasă de familia, 

cultura şi limba sa.   

Dobîndirea identităţii publice este strîns legată de progresul 

autorului in domeniul limbii engleze prin intermediul educaţiei şi ulterior 

prin americanizare totală.  

 

This article intends to investigate the role of language in the 

formation of a male personality. The research is based on the 

autobiographical work of a Chicano writer - Richard Rodriguez, 

Hunger of Memory (Aria, A Memoir of a Bilingual Childhood). 

The term Chicano was adopted in the 1960s with the meaning 

of “collective identity marker […] by the Chicano Movement” [1]. It 

“signified a desire to differentiate Mexican Americans from other 

Latino/a sectors and to affirm Chicanos as a distinct US minority 

formed by invasion, colonization, and capitalist exploitation. Under 

this name, activists attempted to politicize a community […]” [1]. 

One of the most important characteristics of Chicano literary 

works was English/ Spanish bilingualism.  

Ramón Saldívar points out: “Positioned between cultures, 

living on borderlines, Chicanos and their narratives have assumed a 

unique borderland quality, reflecting in no uncertain terms the forms 

and styles of their folk-base origins” [2]. 

American culture often thought as a homogenous whole, as a 

result of the interaction of various parts of it, as a global culture, was 
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based on the idea that this homogeneity was the result of merging of 

a multitude of cultures.  

The American literary activity was divided into two distinct 

groups – the centre (the canon established by mainstream American 

culture) and the margins (minority cultures). Obviously, the 

movement of the margins towards the center grew stronger and 

stronger. “Most frequently, the weaker (socially, economically, also 

in terms of number) cultural group is more likely to be dominated by 

the more powerful cultural group” [3]. 

So, two opposing concepts appeared – majority and minority. 

Assuming that the two primary ways that form the cultural 

background of the American civilization are the melting pot and 

multiculturalism, the relationship between the majority and minority 

is evident – it is one of interdependence and the minority seeks to 

assimilate into the larger current but striving to differ in the same 

time. The melting pot theory suggests that all immigrants, regardless 

of their different national, cultural and ethnic backgrounds were to 

blend into a new American nation. Allatson indicates that the melting 

pot theory “functioned as a euphemism for assimilation, its 

underlying assumption being that immigrants would lose their 

original cultural and ethnic traits in the process of becoming 

"American” [1]. 

Mexican immigrants had to face two processes: acculturation 

and assimilation.  Assimilation is the social, economic, and political 

integration of a minority group into mainstream society. As Ramón 

Saldívar states: “Positioned between cultures, living on borderlines, 

Chicanos and their narratives have assumed a unique borderland 

quality, reflecting in no uncertain terms the forms and styles of their 

folk-base origins” [2]. Acculturation involves the replacement of one 

set of cultural traits by another. Banks describes acculturation as, "The 

process that occurs when the characteristics of a group are changed 

because of interaction with another cultural or ethnic group" [4]. 

Language played a fundamental role in the configuration of 

individuals’ personal identity and assimilation into the mainstream 

America.  According to the online Oxford Dictionary, language 

represents: 1. “the method of human communication, either spoken 

or written, consisting of the use of words in a structured and 

conventional way; 2. a system of communication used by a particular 
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country or community” [5]. Namely language has a great potential 

either to praise or to hurt a man immensely. As long as one’s 

language is outside the melting pot, submission to the demands of 

dominant culture seems to be the best solution.  

Professional writers’ autobiographical accounts have been 

useful in showing how language has been the site where new identities 

have been contested and constructed. A notable example of how 

language and identity are interrelated can be found in Richard 

Rodriguez’s autobiography, in which he presents his struggle with 

cultural identity, as a second language learner of English coming from 

a Hispanic background.  In his work, Rodriguez explains how the 

transition from Spanish to English, in the process of assimilation, has 

affected him and his family's lives. Saldívar remarks: “It tells the story 

of Richard Rodriguez’s journey from social disadvantage to social 

acceptance, from public alienation to public integration, from working 

– class Mexican America to middle – class white America” [2]. 

For Richard Rodriguez, language became a challenge when he 

entered school and when his own language, Spanish, began to slip 

away. Rodriguez stresses the idea that Chicano assimilation into 

American life represents the only feasible option for the children of 

Mexican immigrants, or as Gloria Anzaldúa states:  “If you want to 

be American, speak American. If you don’t like it, go back to 

Mexico where you belong” [6]. 

The work represents his resistance to learning a language that 

didn’t belong to him. His reluctance was often difficult, trying hard to 

resists his teacher’s efforts to teach him English: “So their voices 

would search me out, asking me questions.  Each time I’d hear them, 

I’d look up in surprise to see a nun’s face frowning at me.  I’d 

mumble, not really meaning to answer.  The nun would persist, 

“Richard, stand up.  Don’t look at the floor.  Speak up.  Speak to the 

entire class, not just to me!”  [7]  

Language, rather than collective memory, is seen as a tool 

helping to shape the male identity of the author. However, the 

personal conflict arising inside Rodriguez is one in which the search 

for a public identity will involve a struggle to acquire English and 

abandon Spanish, when English is associated with a public identity 

and Spanish is related to a private one. “Because I wrongly imagined 

that English was intrinsically a public language and Spanish an 
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intrinsically private one, I easily noted the difference between 

classroom language and the language of home” [7]. 

Spanish is the private language of the ethnic; English the 

public language of authority and power: “Supporters of bilingual 

education today imply that students like me miss a great deal by not 

being taught in their family's language. […] … I considered Spanish 

to be a private language. What I needed to learn in school was that I 

had the right-and the obligation-to speak the public language of los 

gringos.  […] What I did not believe was that I could speak a single 

public language.... Fortunately, my teachers were unsentimental 

about their responsibility. What they understood was that I needed to 

speak a public language” [7]. He was living in two different worlds – 

his family of Mexican immigrants where Spanish was the private 

language and the American society with the English language which 

was evidently the public language. Rodriguez thought of Spanish as 

more of a private language, “I considered Spanish to be a private 

language.  What I needed to learn in school was that I had the right—

and the obligation—to speak the public language of los gringos“ [7]. 

Private  meant    Intimacy 

Public meant Mainstream America 

“Outside the house was public society…; inside the house was 

private” [7]. Initially there is a total denial of the public language in 

favour of the private one. 

On the one hand Spanish expressed family intimacy but also 

caused shame and embarrassment; on the other hand English opened 

doors to society’s networks and recognition, all these at the cost of 

his alienation from his family.  “His life then becomes a tenuous 

attempt to hold off these contradictions, to accept the benefits of his 

Mexicanness while rejecting its demands, until he must irrevocably 

choose between them” [2]. 

Gradually, his struggle with the English language diminishes 

and it becomes the language of entrance into the dominant culture. 

He couldn’t hide behind his private language anymore the silence 

was broken in public language. “An intimate draws me apart, tells 

that I am unique, unlike all others. In public, by contrast, full 

individuality is achieved…” [7] 

Although family language was very important, Rodriguez had 

to learn to adjust to a spoken English environment. Rodriguez grew 
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up learning only Spanish, and speaking English outside his family he 

clearly traced up a line of separation between him and the members 

of his family.  

School influence is enormous in his struggle to understand 

English. The family plays an important role in his development as 

well. His parents give up their language to help their child integrate: 

“In an instant, they agreed to give up the language (the sounds) that 

had revealed and accentuated our family’s closeness” [7]. The more 

progress he made at school, the deeper was clash: “…I noted the 

incongruity—the clash of two worlds, the faces and voices of school 

intruding upon the familiar setting of home” [7]. 

Though his family use of English deprived him of some 

comforts, this was an important step in obtaining public identity. His 

only opportunity to make him understood and to be recognized as an 

individual was to speak English.  

The progressive acquisition in English causes an internal 

cultural conflict. The abandonment of his private language raises a 

sense of guilt for forgetting his culture.  He betrays his family, but 

however, his abandonment of Spanish will contribute to his male 

identity formation:  “Only when I was able to think of myself as an 

American, no longer as alien in gringo society, could I seek the right 

and opportunities necessary for full public individuality. The social 

and political advantages I enjoyed as a man result from the day that I 

came to believe that my name, indeed, is Rich-heard-Road-reeguess” 

[7]. His mastery of English became the key that opened doors to new 

realms. Below are the changes that his family underwent as a result 

of assimilation: 

Family 

Animated           => Silent 

Home     => Cage 

Understanding    => Misunderstanding 

“We remained a loving family, but one greatly changed. No 

longer so close; no longer bound tight by the pleasing and troubling 

knowledge of our public separateness. Neither my older brother nor 

sister rushed home after school anymore. Nor did I” [7]. 

The educational process itself accounted for his separation 

from his intimacy, more than public (English) versus private 

(Spanish) language. His public life had to change as well: 
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Public Society 

Unconfident          => Self-confident 

Outsider          => Insider 

  His metamorphosis from unconfident to self-confident and 

from an outsider to an insider is obvious.  

In defining public and private identity, he reminds us that one 

cannot be public and remain private at the same time. So, gain 

implies loss: 

Gained                  Lost  
Social Role              Intimate Family Relations  

Education               Deep Cultural Knowledge 

English                   Spanish 

New Identity          Ethnicity 

American               Mexican 

Richard                  Ricardo 

Once Rodriguez learns a public language, he acquires public 

identity. In the process of transformation from the private person of 

the family – centered Mexican culture to the public assimilated man 

of the English speaking society he has lost his Mexican roots, and as 

Flores and Von Son note, Richard Rodriguez “describes the 

opposition between loss of the traditions of one’s forefathers and the 

offsetting gain of an American cultural identity” [8] 

Language plays a fundamental role in the configuration of an 

individual’s personal identity. Without being able to speak the public 

language, one does not have a public identity and therefore does not 

matter in the greater scheme of things 
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THE POWER OF FILM TRANSLATION 

                                                                                                                    

Inna ROTARI, 

Catedra de Limbi Moderne 

 
În Evul Mediu, titlul textului indica numele personajului principal 

sau presenta idea conţinutului său, atrăgănd atenţia cumpărătorilor de 

ziare. Către sec. al XV-lea autorii încercau să-şi atragă cumpărătorii prin 

titluri mari. Mai tîrziu, nu mai era nevoie de titluri pentru ziare, întrucît 

chiar şi cărţile aveau titluri simple. În sec. al XIX-lea, informaţia din mai 

multe coloane avea o denumire comună. Fiecare ţară îşi are modalitatea sa 

de traducere a filmelor: unele aleg să le dubleze, altele – să le subtiteze, 

însă toate îşi reflectă cultura, valorile şi istoria în filmele pe care le produc. 

Necesitatea traducerii filmelor în perioada globalizării creşte, mai ales 

acea a producţiilor Americane. Traducerea facilitează înţelegerea dintre 

culturi, şi nu dintre cuvintele  diferitor limbi. Filmele arată mişcare cu 

ajutorul animaţiilor şi a efectelor speciale, unde nu e nevoie de traducere 

întrucît mesajele filmelor sînt înţelese în mod direct. Totuşi, aceste filme 

sînt traduse ca să explice conţinutul, folosirea diferitor cuvinte, expresii 

pentru publicul străin. Genul traducerii produce înţelegerea 

corespunzătoare dintre limbajul filmului şi al spectatorilor. 

 

“Whether domesticating or 

foreignising in its approach, any 

form of audiovisual translation 

ultimately plays a unique role in 

developing both national identities 

and national stereotypes. The 

transmission of cultural values in 

screen translation has received 

very little attention in the literature 

and remains one of the most 

pressing areas of research in 

translation studies.”[1] 

                                                                                       

Most of the texts (epic texts) from the Middle Age have 

simply the names of the main character as their title, or they have an 

indication of genre and the name of the main character: “Tristan and 

Isolda”, “Luther” There are other possibilities as well: the title can 
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refer to the content. In cases when people don't know who was the 

author or if there were one or more authors of the same text, people 

also don't know whether the title was made by the author or if it was 

invented later as a simple device of identification of the text, the 

identification being a necessity if the text was to have a "social life".  

When the printing press began to print medieval texts, it took 

over the titles not only as means of identification but now also as a 

device for sale.  

The turning of the century (1500) saw the beginning of a 

totally new genre, the ancestor of all modern mass communication, 

the leaflet either as religious propaganda or simple entertainment 

(stories about crimes, about natural phenomena or catastrophes, 

about monsters - the stuff audience gets today in the tabloid press, in 

B-films and in low-status entertainment fiction on TV (X-Files).  

The leaflets had a huge pretext: a long title with indication of 

genre to identify themselves and an even longer abstract to sell them. 

This is a system rather close to the modern headline and lead system. 

And it is linked with a new production technology and a new system 

of distribution: to be sold, the leaflets had to identify themselves and 

give the customer an idea of their contents.  

When the periodical newspaper took over, the pretexts 

changed. The newspaper's name became the important thing, and in 

the beginning there was very little use of headlines to distinguish the 

different items within the paper.  

As for books, they seem to have taken over rather simple titles 

and have had somewhat restricted use of abstracts. But books have 

very often used the medieval system of proper name/noun and salient 

feature of the story (abstract, evaluation).  

But as soon as people leave fiction and turn to "factual" books, 

the titles get longer. 

By the end of the 19th century, the newspapers had finally 

found a form that persists to this day: the system of columns and 

headlines covering more than one column, the total spatial 

organization of news instead of the former temporal organization. The 

new spatial organization made the use of headlines and leads a must.  

Each country cultivates a different tradition of translating 

films and subscribes to one of the two major modes: dubbing and 

subtitling as far as cinema translation is concerned, or sometimes to a 
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third, minor, mode- voiceover- in the case of television translation. 

The decision as to which film translation mode to choose is by no 

means arbitrary and stems from several factors, such as historical 

circumstances, traditions, the technique to which the audience is 

accustomed, the cost, as well as on the position of both the target and 

the source cultures in an international context [2].  

The film industry, however, is not limited solely to Europe. 

The entire contemporary world is inundated with American 

productions. It all began at the turn of the 20
th
 century when the 

United States began to establish its unquestionable position among 

the mighty of this world. By 1890, 'the frontier' had disappeared. It 

was the time for America to decide whether or not it would follow 

the footsteps of other empires and acquire some land for colonies, 

which at that time was the actual sign of power. The US, however, 

due to several factors, resolved not to imitate the traditional patterns. 

Instead, it expanded the Monroe Doctrine and became the world's 

dominant power by shifting the strategy to cultural and economic 

hegemony: "The United States has pursued massively exploitative 

neo-colonial policies, running local economies through multinational 

corporations without actually 'possessing' the countries as colonies" 

[3]. The so-called American way of life, the free market economy, 

and democracy became   instant symbols of American culture. It is 

possibly through films—among other factors—that American values 

spread all over the world and began to signify universal, ideal, or 

standard values. This can be treated as another form of colonization. 

It is necessary to show the importance of film translation in the 

era of globalization. "Globally, this is the age of mass 

communications, of multimedia experiences and a world where 

audiences demand the right to share the latest text, be it film, song, or 

book simultaneously across cultures" [4]. Therefore, there is a huge 

demand for mainly American productions and, in response to it, 

markets are flooded with them. 

The issue of power in translation seems to be especially 

pertinent and applicable to contemporary cinema. As a host of 

translation scholars has agreed recently, translation does not take 

place between words but rather between cultures. The text is 

perceived as an integral part of the world and not as "an isolated 

specimen of language" [5]. Consequently, the process of translation 
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is seen as cross-cultural transfer, which is determined by the degree 

of prestige the source and target cultures have, as well as by their 

reciprocal relations.  

English-speaking countries and the United States in particular, 

have the upper hand and are pulling the strings in the movie industry 

today: "globalization is generally synonymous with unidirectional 

Anglicization, the dominance of the English language and Anglo-

American culture at the expense of other languages and cultures" [6]. 

An interesting point that proves American dominance and its narrow-

mindedness concerning other cultures are the 'Oscars' awarded 

annually by the Academy Awards, an institution which aspires to 

global renown, where among a host of categories there is one given 

to the best “foreign” film, where “foreign” means anything that is not 

English" [7].   

However, it is not only money that decides on the choice of 

translation mode. The choice of the translating strategy largely 

depends on the attitude of the target culture vis-à-vis the source 

culture, and it is not uncommon that it is political factors that 

determine the chosen mode. On the whole, Western European 

countries do not openly oppose American productions. Some experts 

claim that "globalization isn't merely another word for 

Americanization" [8]. Quite naturally, many people are more likely 

to choose a film concerning issues familiar to them.  

Film is a term that encompasses motion pictures as individual 

projects, as well as the field in general. The origin of the name comes 

from the fact that photographic film (also called film stock) has 

historically been the primary medium for recording and displaying 

motion pictures. Films are produced by recording actual people and 

objects with cameras, or by creating them using animation 

techniques and/ or special effects. They comprise a series of 

individual frames, but when these images are shown rapidly in 

succession, the illusion of motion is given to the viewer. Film is 

considered by many to be an important art form; films entertain, 

educate, enlighten and inspire audience. The visual elements of 

cinema need no translation, giving the motion picture a universal 

power of communication. Any film can become a worldwide 

attraction, especially with the addition of dubbing or subtitles that 

translate the dialogue. Films are also artifacts created by specific 
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cultures, which reflect those cultures, and, in turn, affect them. Films 

can be of different genres. In film theory, genre refers to the primary 

method of film categorization.  

A genre generally refers to films that share similarities in the 

narrative elements from which they are constructed.  

Translation is an activity comprising the interpretation of the 

meaning of a text in one language- the source text- and the 

production, in another language, of a new, equivalent text- the target 

text, or translation. The goal of translation is generally to establish a 

relation of equivalence between the source and target texts (that is to 

say, to ensure that both texts communicate the same message), while 

taking into account a number of constraints. These constraints 

include context, the rules of grammar of languages, their writing 

conventions, their idioms, and the like.             

Any form of audiovisual translation ultimately plays a unique 

role in developing both national identities and national stereotypes. 

The translation of cultural values in screen translation has received 

very little attention and remains one of the most pressing areas of 

research in translation studies. Films can be tremendously influential 

and extremely powerful vehicle for transferring values, ideas and 

information. Different cultures are presented not only verbally but 

also visually and orally, as film is a polysemiotic medium that 

transfers meaning through several channels, such as picture, dialogue 

and music. Items which used to be culture-specific tend to spread and 

encroach upon other cultures. The choice of film translation mode 

largely contributes to the reception of a source language film in a 

target culture. However, there is no universal and good-for-all mode 

of translating films. The methods are dependent upon various factors, 

such as history, tradition or translating films in a given country, 

various audience-related factors, the type of film to be rendered, as 

well as financial resources available. What is also of primary 

importance here is the mutual relationship between the source and 

target cultures, as it will also profoundly influence the translating 

process.      

Translating films is not merely a linguistic problem but rather 

an activity that is "conditioned to a large extent by the functional 

needs of the receiving culture and not, or not just, by the demands 

made by the source films" [9]. 
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Each of man knows how important the gender in translation is. 

After what could be described as a burst of activity around 

questions of gender in translation in the mid-1990s, you might expect 

that interest would wane and production slacken or cease altogether. 

But this has not been the case; many younger academics and 

especially students are exploring gender issues as they approach the 

study and analysis of translation from various different angles. This 

was obvious in the substantial number of papers that looked at 

gender during the recent graduate student symposium Voyages in 

Translation Studies held at Concordia University (March 8, 2002). 

The trend can also be followed at the University Of Ottawa School 

Of Translation where there is a PhD thesis in progress on women as 

translators of scientific texts in the 17th and 18th
 
(Michele Healy), a 

recently completed study of hitherto invisible women. And these are 

only the ‘women’ focused projects; one M.A. project recently linked 

queer issues and translation through a lexicological study of ‘gay’ 

terminology, its treatment and development in a series of dictionaries 

(Matthew Ball), and there is at least one cultural studies piece of 

work coming up soon. On the international conference scene the 

topic continues to develop as well - with a conference in England in 

the fall of 2000.   

It is good to find a way to combine research on film translation 

with gender issues, but have had trouble doing so; the power of the 

image is so overwhelming that the kinds of comparative translation 

studies techniques one applies to literary and other texts seem beside 

the point. Film translation seems to be more about rendering the gist, 

than about differentiating the minutiae of language use. It may make 

more sense to work on that problematic in the field of adaptation, for 

instance, on the American/Hollywood remakes of other cultures’ 

movies. Evidently there is a lot more room for work in the field of 

gender and translation - in other languages too.  
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LA PROBLÉMATIQUE DES LANGUES DE SPÉCIALITÉ ET 

L'IMPORTANCE DE LEUR ÉTUDE 

 

Rodica TALCHIU,  

Catedra de Limbi Moderne 

 
Este binecunoscut faptul că studierea limbilor străine la facultăţile de 

profil şi la facultăţile tehnice diferă foarte mult. Şi totuşi, în ambele cazuri se 

urmăreşte obţinerea aceluiaşi ţel: formarea competenţei de comunicare orală 

şi în scris, precum şi obţinerea unor performanţe care să-i permită 

studentului să citească literatura de specialitate în limba străină studiată. 

Vorbind despre Facultăţi diferite,în afara celor de Litere, ne referim 

la un cerc restrâns de viitori specialişti în domeniul dat, care trebuie să 

posede mai întâi de toate terminologia de specialitate şi s-o aplice în 

anumite circumstanţe. Actualmente există o mulţime de posibilităţi de 

angajare atât în ţară cît şi peste hotare, iar necesitatea unor specialişti bine 

pregătiţi pe plan profesional este mereu în creştere. 

Dat fiind faptul că biblioteca nu dispune de manuale de specialitate 

în aceste domenii, se lucrează mai mult cu texte specializate originale din 

diferite reviste şi internet, predarea fiind axată pe necesităţile şi motivaţiile 

studenţilor. 

Metodologia contemporană se bucură de un succes incontestabil 

atât pe plan teoretic cît şi practic. 

Din punct de vedere teoretic, învăţarea limbajului de specialitate 

vizează două aspecte: lingvistic şi metodic. 

Aspectul lingvistic se referă la minimizarea materialului lexical şi 

gramatical, selectarea textelor cu conţinut ştiinţific. Astfel de texte trebuie 

să aibă pentru studenţi un caracter comunicativ, să fie interesante, să aibă 

o încărcătură informativă, să fie problematice, să ţină seama nu numai de 

nivelul de cunoaştere a limbii străine de către studenţi, ci şi de nivelul 

cunoştinţelor lor în domeniul viitoarei specialităţi (nivelul de competenţă 

profesională a studenţilor).Spre exmplu franceză bazată pe obiectivele 

specifice (F.O.S.): este o specialitate de predare şi comunicare culturală 

între specialişti din diverse ramuri ale culturii, care sunt cele mai 

importante unde intervențiile educaţionale pur şi simplu nu se limitează 

numai la aspectele lingvistice, deoarece, studierea limbii franceze ca limbă 

străină este foarte impotantă, atît în plan economic,cît şi în  plan 

profesional.Limbile de ştiinţă studiindu-se ca prototipuri a limbilor de 

specialitate au constrângeri diferite faţă de limbajul de bază, spre exemplu 

în limbajul matematic sau cel biologic, unde nu se vor putea utiliza termeni 

litereari,aici vor trebui utilizaţi termeni de specialitate.    
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Un homme qui parle une langue vaut un homme; un homme qui 

parle deux langues vaut deux hommes; un homme qui en parle trois 

vaut toute l'humanité.Une langue maternelle : cela n'existe pas. Nous 

naissons dans une langue inconnue. Le reste est une lente traduction.  

Ulises DRAGO 

On n’apprend plus une langue pour développer un savoir sur la 

langue, mais pour agir avec cette langue, que tout 

enseignement/apprentissage du français était avec objectif(s), 

conception que l’on retrouve d’ailleurs énoncée explicitement par M. 

Drouère et L. Porcher en introduction aux actes de ces rencontres 

:”D’une manière générale, il n’y a plus d’autre enseignement de 

français langue étrangère que des enseignements à objectifs 

spécifiques. […]. Et, d’ailleurs, que signifierait aujourd’hui un 

enseignement sans objectif spécifique? Il n’y a plus de place pour la 

gratuité de l’apprentissage et sa non-utilisation dans la vie concrète.“ 

[1] Prendre pour point de départ, dans une réflexion sur le 

F.L.E./F.O.S., la présence d’une commune préoccupation envers les 

besoins/objectifs pour ensuite en dériver la conclusion que le F.O.S. 

est dénué de toute particularité constitue un raisonnement plus que 

hâtif desservant une didactique des langues  Synergies Chine .[2] Le 

français sur objectifs spécifiques (F.O.S.) c’est une didactique 

spécialisée?Une tendance se dessine à vouloir dissoudre le F.O.S. 

dans le F.L.E. au nom d’une commune préoccupation pour les 

objectifs d’enseignement/apprentissage. Cette tendance est  

dommageable bien évidemment pour le F.O.S., mais aussi pour le 

F.L.E. qui n’a rien à gagner à une approche indifférenciée des 

contextes d’enseignement/apprentissage des langues. Cet article  se 

donne pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques 

langagières, méthodologiques du F.O.S. ainsi que les particularités 

des acteurs du F.O.S (enseignants  et  apprenants), caractéristiques et 

particularités qui justifient de considérer le F.O.S. comme une 

didactique spécifique ayant pour enjeu de faciliter le processus 

l’enseignement/appropriation d’un agir communicationnel et 

professionnel qui s’attache de plus en plus à la spécificité des 

contextes d’enseignement/ apprentissage des langues. 

Dans cet article, je vais tenter de lever l’incertitude qui pèse 

sur l’existence d’une didactique spécifique au F.O.S. (par exemple, 

J.P. Cuq et I. Gruca dans leur ouvrage ravalent le F.O.S. au rang de 
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simple ”méthodologie particulière “ [3] et essayer de déterminer les 

caractéristiques qui justifient de considérer le F.O.S. comme une 

didactique spécifique à part entière. Pour ce faire, je vais prendre 

appui sur les paramètres essentiels de toute situation d’enseignement/ 

apprentissage qu’énumère R. Legendre dans son  Dictionnaire actuel 

de l’éducation  [4] ,c’est-à-dire les trois pôles constitutifs de toute 

situation d’enseignement/ apprentissage: l’Enseignant (Agent); 

l’Apprenant (Sujet) et le Savoir (Objet), auxquels R. Legendre ajoute 

le Milieu (institution/ société), paramètres que je complète par ces 

deux autres :  

- la méthodologie qui théorise les relations entre les pôles 

:Savoir /Sujet/Agent  ; 

- et la société au sens large,distinguée du milieu,restreint,lui,au 

milieu éducatif,ce qui donne le schéma ci-dessous;  

- et voir si ces paramètres présentent, dans le cadre des langues 

de spécialité, des traits qui justifient d’ériger le F.O.S. en didactique 

distincte de celle du FLE, il faut souligner que, dans les langues de 

spécialité, le lexique est soumis à la variation due au contexte 

sociolinguistique, ainsi que le rappelle J. Boutet: ” L’intense création 

verbale au travail aboutit à ce que s’y confrontent au moins trois 

ensembles lexicaux : le lexique commun,conventionnel, celui de 

l’ensemble des personnes qui parlent le français; le lexique technique 

ou spécialisé, c’est-à-dire le lexique qui est prescrit par les offices de 

terminologie ou les directions d’entreprises ou les organismes de 

formation  ; le lexique des salariés eux-mêmes, celui qu’ils ont créé, 

soit pour remplacer les dénominations communes, soit pour 

remplacer les mots techniques. “[5]   

Les particularités des langues de spécialité ont aussi été 

recherchées dans le domaine de la syntaxe et ont été traitées sous la 

forme de la présence non de traits syntaxiques originaux, mais d’une 

fréquence d’apparition plus ou moins élevée de certaines formes 

syntaxiques. 

P. Lerat formule pour le français un constat similaire :”Elles 

(les  langues spécialisées) ont une syntaxe qui est tout à fait celle des 

langues de référence, mais avec des prédilections en matière 

d’énonciation (comme le fameux style impersonnel des sciences) et 

des phraséologies professionnelles (comme les formules stéréotypées 

des administrations )“[6].La conception de ”l’objectivité pure et 
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dure, (de) l’impersonnalité “des langues de spécialité a été remise en 

question par l’analyse de discours    qui a montré que les traces de 

subjectivité (modalités, évaluations, etc.) sont  très présentes dans les 

énoncés de spécialité  : 

- que ce soit dans les ” ”relations d’affaire“ dans les domaines 

du commerce, de l’artisanat et de l’industrie “ qui sont en effet 

traversées de part en part de marques d’ argumentation (au sens de la 

logique naturelle) dont la visée est d’agir sur l’autre, qu’il s’agisse de  

communication  externe  ou  interne  à  l’entreprise, ascendante  ou 

descendante, ou égalitaire , et qui sont de plus sous-tendues par des 

rapports de pouvoir:  la communication dans le monde de l’industrie 

et du commerce ne dissimule pas les rapports de pouvoir; elle les 

assume au contrair; 

- ou que ce soit dans les discours scientifiques dont l’objectivité 

et le caractère essentiellement informatif sont ravalés au rang de 

croyance :” L’analyse linguistique des textes circulant dans une 

discipline (scientifique) particulière remet en question un certain 

nombre de croyances sur la prétendue particularité des discours 

scientifiques, parce qu’ils sont traversés par la polyphonie énonciative, 

parce qu’ils affichent une pratique généralisée de la modalisation.  

Ansi la spécificité des langues de spécialité ne peut-elle être 

localisée dans une mise en œuvre articulière de la syntaxe. 

Le français sur objectifs spécifiques (F.O.S.) :c ‘est une 

didactique spécialisée qui signale l’offre d’emploi, le guide 

touristique, le compte rendu d’activité économique, etc.).  

Les paramètres qui les constituent résultent en effet de la 

stabilisation de contraintes liées à une activité verbale qui s’exerce 

dans une situation sociale déterminée. 

Outre les genres discursifs propres aux domaines de spécialité, 

les langues de spécialité possèdent une autre caractéristique 

importante: dans les domaines de spécialité, le langage est souvent 

intimement lié à l’action: paroles qui accompagnent l’activité comme 

dans le bâtiment et les travaux publics, parole comme activité, 

lorsque le travail est d’ordre langagier c’est-à-dire lorsque  les actes 

de langage y constituent les actes de base du travail. 

Le français sur objectifs spécifiques (F.O.S.) : c’est une 

didactique spécialisée culturels à la communication entre spécialistes 

appartenant à des cultures diverses, qui sont premiers et qu’une 
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intervention didactique simplement limitée aux seuls aspects 

linguistiques ne permet pas de lever, car, plus qu’en FLE, la non 

maîtrise de la dimension culturelle se voit sanctionnée lourdement 

soit sur le plan économique, soit sur le plan professionnel, ou les 

deux à la fois. 

Toutefois, le F.O.S. n’est pas concerné par la totalité des faits 

culturels, mais sélectionne dans la masse des faits de culture-

civilisation certains aspects qui ont des répercussions directes avec 

l’agir professionnel, tels : 

- les données socio-économico-historiques qui dessinent le 

contexte culturel large dans lequel se déroulera le travail. 

Les apprenants de FOS sont majoritairement des adultes déjà 

engagés dans la vie active. Ils manifestent fréquemment une 

perception claire de leurs besoins, restreints à un domaine langagier 

précis. Ils disposent de peu de temps de formation. 

L’enseignant de FOS, lui, est confronté à un domaine qu’il 

n’appréhende au mieux que dans ses grandes lignes et qui souvent lui 

fait peur, ou qui l’indiffère, voire même qui suscite son mépris, car 

beaucoup d’enseignants de F.L.E. ont une formation littéraire. Aussi 

doit-il faire un effort d’acculturation, ce qui suppose chez lui 

curiosité intellectuelle et motivation forte comme le note D. 

Lehmann : ”l’enseignant de français spécialisé devra d’abord mener 

à bien une acculturation personnelle (intra-culturelle si l’on veut) 

avant d’être en mesure de favoriser chez les apprenants avec qui il 

travaillera une autre acculturation, inter-culturelle celle-là.“[7] 

Le  français  sur  objectifs  spécifiques  n’a  pas  développé  de  

méthodologie spécifique: il s’est moulé dans les divers courants 

méthodologiques qui ont parcouru la didactique du F.L.E. 

Les points de grammaire sont abordés de manière progressive, 

au moment où ils sont les plus utiles pour effectuer la tâche 

demandée. La partie grammaticale, située à la fin de l’ouvrage, fait 

corps avec les leçons et propose une explication de la règle ; face à 

cette explication, des exercices pratiques sont proposés. 

Cette analyse des besoins envisage les besoins objectifs 

(déterminés par l’écart entre les connaissances déjà acquises et les 

connaissances requises par les situations cibles) et les besoins 

subjectifs (ceux qui relèvent des motivations de l’apprenant : par 

exemple, celui qui aura à se servir de la langue de spécialité voudra 
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ne pas se limiter à des situations professionnelles restreintes, mais 

désirera maîtriser la langue dans des situations telles celles 

d’échanges informels avec les collègues francophones à la cafétéria, 

souhaitera accéder aux productions culturelles de la langue cible : 

cinéma/ chanson/ littérature). Aussi, donner une réponse de 

formation limitée uniquement au domaine professionnel ne constitue 

pas forcément une réponse adéquate. 

C’est plutôt en s’intéressant aux compétences et/ou aux 

capacités, qu’il est possible de dégager des problématiques 

communes auxquelles chacune des disc iplines peut contribuer à 

répondre, avec ses contenus et ses démarches propres. La 

multiplication des contextes d’apprentissage concourt ainsi à 

l’acquisition de la(les) compétence(s) choisie(s). Il ne s’agit ni de 

dénaturer ni  d’instrumentaliser les disciplines qui conservent da ns 

tous les cas leurs didactiques et leurs programmes. Il est tout à fait 

envisageable de faire écrire les élèves pour exposer et transmettre un 

procédé professionnel à d’autres élèves (étudiants ou adultes, selon 

les cas) en vérifiant bien que ce procédé soit réellement utile à ces 

autres élèves  et qu’il permette la ré alisation une tâche 

professionnelle authentique.  

Dans les formations du secteur tertiaire-administratif par 

exemple, on peut contribuer : 

- à développer des compétences méthodologiques et 

organisationnelles en concourrant ;  

- à développer des habitudes d’analyse de corpus 

documentaires variés;  

-   à apprendre la prise de notes en travaillant sur le repérage 

de ce qui fait sens dans un texte ; 

-    à structurer l’expression orale ;  

-    à mener une réflexion sur une question précise à partir d’un 

groupement de textes ;  

 - à encourager une posture réflexive à l’issue de toute 

réalisation.      

Le nouveau programme de langue vivante de la voie 

professionnelle in siste sur la notion de ”tâche actionnelle “. Celle-ci 

vise à faire tr availler l’élève dans une perspective actionnelle qui  

peut conduire à la mise en oeuvre d’une réelle activité 

professionnelle, du type :  
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-   traduction d’une notice technique pour la réalisation d’un 

protocole pour la formation des intérimaires ;  

-   commande de pièces chez un  fournisseur étranger ;  

-   analyse en vue d’une contributio n à la réponse à un appel 

d’offre pour un ouvrage métallique (raffinerie, navire…) au moyen 

des termes technique s exprimés en langue anglaise dans le cadre des 

marchés internationaux.   

Les langues de la science en tant que prototypes des langues 

de spécialité ont des contraintes  différentes de celles de la langue 

naturelle, par exemple la place d’un modifieur à droite ou à gauche 

n’est pas pertinente en langage des mathématiques ou de la biologie.   

Les langues de la science évitent les réductions et les 

paraphrases qui en résultent, et qui sont caractéristiques de la langue 

naturelle.   

Les langues de la science n’ont pas de gradation dans le degré 

de probabilité d’occurrence des  mots par rapport à leurs opérateurs 

particuliers, mais elles ont en revanche, des sous-classes d’arguments 

par rapport à des sous-classes d’opérateurs.  

La terminologie connaît depuis plusieurs années un tournant  

linguistique important.[8]  On s’intéresse aujourd’hui davantage aux 

mots et à leur utilisation en discours qu’à connaître les choses qu’ils 

peuvent dénoter. Si effectivement l’approche wüstérienne et 

l’approche normative  sont difficilement applicables stricto sensu et 

que la terminologie a tout intérêt à s’approprier le signifié, il n’en 

demeure pas moins que tous les mots n’ont pas le même statutet  que  

la terminologie ne se réduit pas à une lexicographie 

technoscientifique. La société numérique pose  de nouveaux besoins, 

réclame une opérationnalisation des terminologies et réactualise le 

primat du concept pour de nombreuses applications il suffit de penser 

aux problèmes que soulève l’ingénierie collaborative . L’appellation 

ontoterminologie traduit ce ,besoin de replacer le concept et sa 

dénomination au centre de la terminologie, tout en préservant sa 

dimension sociolinguistique par la prise en compte des termes 

d’usage à travers la langue de spécialité. Si une conceptualisation se 

dit bien en langue naturelle, elle se définit dans un langage formel 

selon des principes épistémologiques où l’ontologie occupe une 

place prépondérante.  

Les discours scientifiques et techniques relèvent de la langue 
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de spécialité. Ils constituent, lorsqu’on étudie la terminologie d’un 

domaine sans en être un expert, la partie la plus visible et la plus 

directement accessible. Dans ce cadre, nous avons à faire à des 

termes d’usage qui donnent bien lieu à interprétation, à la recherche 

d’un sens qui se construit en discours. La notion  de locuteur est 

centrale, et de façon plus générale la langue d’usage sous-entend la 

présence d’agents cognitifs tant au niveau de la production, et donc 

de l’intention, que de l’interprétation des discours. On s’intéresse ici 

aux rapports entre signifiants (termes d’usage) et signifiés en 

fonction d’un contexte donné. Cette pratique relève de la linguistique 

et de ses spécialités telles que la pragmatique.  

L’analyse des discours, outre l’identification des termes 

d’usage, peut nous apporter une certaine connaissance du système 

notionnel. Partant du fait que les documents scientifiques et 

techniques véhiculent des connaissances du domaine, il existe 

aujourd’hui de nombreux travaux qui portent sur l’extraction de 

connaissances, voire de terminologies, à partir de textes. L’existence 

de corpus numériques et l’utilisation de l’informatique permet 

d’obtenir des  résultats intéressants  (en particulier en sémantique 

distributionnelle). Cependant,  il est indispensable de garder présent 

à l’esprit que l’incomplétude des textes est un des postulats de la 

linguistique textuelle. Ainsi, la compréhension des tropes suppose 

que l’auteur et le lecteur partagent un même extralinguistique.  Mais 

comment prendre en compte l’intention de l’auteur à la base de toute 

interprétation, sachant qu’elle peut varier d’un texte à un autre au 

sein d’un  même corpus ? Il est important de souligner que les 

structures lexicales et conceptuelles que l’on peut extraire de textes 

ne se superposent pas avec la conceptualisation du monde : dire n’est 

pas concevoir. L’oublier c’est aboutir à des systèmes non 

réutilisables dépendants  d’un corpus  donné qui ne peuvent être 

qualifiés de systèmes notionnels ni de terminologies. La variabilité 

du signifié ne permet pas de cerner la stabilité du concept.   

Se focaliser uniquement sur le discours scientifique et 

technique, c’est oublier que la terminologie résulte avant tout d’une 

activité scientifique. C’est-à-dire d’une activité qui consiste à 

comprendre, modéliser et représenter un réel et des modes de 

raisonnement dans un système formel afin de décrire, vérifier et 

prédire certains faits. Cette activité, propre à l’ingénieur,suppose d’une 
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part la capacité à appréhender la réalité et d’autre part la capacité à 

l’exprimer dans une théorie donnée. Pour cela il est nécessaire de 

redonner à l’ingénieur une place centrale au sein de la terminologie.  

La  terminologie ne peut se réduire à la seule étude des termes 

en langue. Ainsi, la détermination de leur sens requiert la connaissance 

préalable du système notionnel. De même, l’opérationnalisation des 

terminologies et la recherche de propriétés telle que la cohérence 

requièrent la mise en œuvre de systèmes formels détachés de tout 

discours. Le système notionnel, même s’il n’est pas toujours explicité, 

est au cœur de la démarche terminologique.  

Sa définition soulève de nombreux problèmes qui ne relèvent 

ni de la langue d’usage ni des formalismes de représentation. [9] 

La notion d’ontoterminologie met l’accent sur la dimension 

épistémologique de  la terminologie  dans son appréhension de la 

réalité. Elle permet de distinguer les pratiques – intellection, usage, 

représentation – et leurs fondements – terme d’usage versus 

dénomination, signifié versus concept . Par la prise en compte de 

principes épistémologiques centrés sur la notion d’ontologie et de 

modèles computationnels respectant ces principes, l’ontoterminologie. 

Les langues de spécialité en question: perspectives d'étude et 

applications offrent de nouvelles  perspectives pour la construction 

de systèmes notionnels et leur représentation. Elle permet une 

construction du sens autour d’une sémantique référentielle et justifie 

l’intérêt de termes normés en regard des termes d’usage. En 

replaçant le concept et sa dénomination au centre de la terminologie, 

l’ontoterminologie redonne une place centrale à l’ingénieur dans son 

activité de  conceptualisation.  Enfin, elle  propose des éléments de 

réponses aux enjeux de la société numérique et ouvre de nouveaux 

champs de recherche et d’applications.  

Dans la littérature consacrée à la langue de spécialité, celle-ci 

est unanimement définie omme un sous-système linguistique.Il s’agit 

d’un ” sous-système linguistique qui utilise une terminologie et 

d’autres moyens linguistiques et qui vise la non-ambiguïté de la 

communication dans un domaine particulier. “Cette définition met en 

évidence deux aspects principaux de la langue de spécialité, à savoir 

la saillance lexicale, terminologique, qui met l’accent sur 

l’appartenance au domaine d’une part et, d’autre part, sur la  

présence de la langue usuelle qui fournit les ressources pour la mise 
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en discours des contenus spécialisés. ”En effet, la langue de 

spécialité ne se limite pas à la seule terminologie .[10] 

Le texte spécialisé comme support pédagogique a aussi une 

grande importance.  Ces  réflexions  sur les langues dites de 

spécialité ou langues spécialisées apportent suffisamment 

d’arguments  en faveur de leur utilisation dans l’enseignement d’une 

langue étrangère à des spécialistes. Le discours qui mobilise les 

langues de spécialité a pour mission la transmission des savoirs et est  

diffusé majoritairement sous une forme écrite. Le texte spécialisé, 

comme le souligne Rostislav Kocourek dans son ouvrage La langue 

française de la technique et de la science,  permet  d’observer de 

quelle manière ”la  langue de spécialité exploite les multiples 

ressources de la langue générale. “ . [11]  L’intérêt du texte spécialisé 

pour l’enseignement d’une langue étrangère à des spécialistes est 

double. En effet, la langue de spécialité puise dans la langue 

naturelle,  autrement dit la langue étrangère qui fait l’objet de 

l’enseignement. Cependant, étant donné sa vocation et son mode de  

fonctionnement,  le discours spécialisé privilégie certaines structures  

de la langue qui jouissent d’un usage fréquent et qui se voient 

attribuer des fonctions spécifiques dans le cadre des stratégies 

communicatives. Ainsi, la dimension atemporelle qui est une 

caractéristique du discours spécialisé disciplinaire trouve une 

expression dans la préférence  donnée au présent alors que le souci 

d’objectivation justifie la fréquence des formes impersonnelles et du 

passif, par exemple. Il est important pour l’enseignant d’identifier les  

ressources de la langue enseignée mobilisées dans le discours 

spécialisé et de leurs valeurs dans  les stratégies communicatives. 

Cette démarche permettrait à l’enseignant de placer le texte 

spécialisé  au cœur de l’enseignement et de l’utiliser comme support 

pédagogique à la fois pour l’apprentissage des structures et pour la 

sensibilisation des apprenants aux valeurs communicatives dont ces 

structures sont chargées dans le discours spécialisé. L’enseignement  

de la langue étrangère de spécialité vise alors non seulement la 

maîtrise formelle des structures de la langue mais aussi la 

reconnaissance de leurs valeurs discursives nécessaire à la 

compréhension ainsi que leur usage correct dans la production de 

discours spécialisés.  
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CATEGORIA ROBILOR ÎN SATELE MĂNĂSTIREŞTI 

DIN ŢARA MOLDOVEI (SECOLELE XV-XVI) 

 

Igor SAVA, 

Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale 

 
L’étude aborde la question de la classe sociale des esclaves, 

présents dans les villages appartenant aux monastères de Moldavie  des 

siècles XV-XVI. L’auteur passe en revue les recherches sur l’histoire de 

l’institution de l’esclavage dans l’historiographie roumaine, précisant qu’il 

y a actuellement de nombreuses recherches sur la synthèse et l’évolution 

globale de cette catégorie dans l’éspace roumain, mais  les études, relatives 

aux esclaves appartenant à des monastères médiévaux, manquent. La 

contribution de l’étude est une analyse détaillée des sources de la période, qui 

reflète de nombreux aspects de la présence des esclaves dans les champs des 

monastères moldaves. On a étudié les facteurs qui ont favorisé l’entrée des 

esclaves en possession des monastères, leur structure sociale, le statut socio-

juridique des personnes, les esclaves des monastères, etc. Simultanément, on 

a démontré l’importance de l’esclavage dans la gamme de l’économie du 

monastère de la Moldavie. 

 

În secolele XV-XVI la baza raporturilor dintre clasele şi 

categoriile sociale din Ţările Române stătea proprietatea incompletă 

asupra mijloacelor de producţiei, principalul dintre acestea fiind 

pământul, la care se adaugă drepturi de stăpânire şi însuşire a 

plusprodusului de la populaţia rurală ajunsă în stare de servitute. 

Marii stăpânitori funciari din Ţara Moldovei, la fel ca şi peste tot în 

Europa medievală, aveau în componenţa domeniului propriu şi o 

„avere vie” – oamenii aserviţi. O categorie socială periferică, 

nelipsită în societatea românească medievală, a fost cea a robilor 

ţigani şi tătari.  

În pofida faptului că în prezent în istoriografia românească 

există numeroase studii cu privire la evoluţia de ansamblu a acestei 

categorii în spaţiul românesc medieval [1], precizăm că lipsesc 

cercetările consistente referitoare la robii aparţinând mănăstirilor 

româneşti din epoca medievală, iar unele aspecte  legate de  această 

instituţie nu au fost pe deplin clarificate. Acesta este motivul 

principal care ne-a îndemnat să realizăm prezentul studiu. Prin 

urmare, vom analiza structura socială a categoriei robilor tătari şi 
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ţigani atestaţi documentar pe domeniile mănăstireşti din Ţara 

Moldovei, evidenţiind statutul socio-juridic al persoanelor şi 

obligaţiile faţă de mănăstiri în secolele XV-XVI. 

Studiile antropologice ale secolului al XX-lea au constatat 

originea indiană şi mongolă a robilor ţigani şi tătari din Ţările 

Române. Există totuşi unele incertitudini în legătură cu condiţiile 

istorice ale pătrunderii acestor grupuri etno-lingvistice în spaţiul 

românesc şi transformării lor în robi. Unii cercetători au indicat că o 

parte a ţiganilor, care au traversat Asia Mică spre Europa prin Bizanţ, 

Bulgaria, Serbia, unde sunt atestaţi în număr mare la mijlocul 

secolului  al XIV-lea, au trecut în Ţara Românească [2], de unde vor 

fi aduşi majoritatea robilor în Ţara Moldovei [3]. Sugestiv în acest 

sens este hrisovul din 8 septembrie 1503, prin care Ştefan cel Mare a 

întărit mănăstirii Putna cinci sălaşe de robi ţigani pe care călugării „şi 

i-au chemat din Ţara Basarabilor” [4].   

Instituţia robiei în Ţara Moldovei apare în documentele interne 

ale secolelor XV-XVI ca o instituţie patronată de Stat şi Biserică. 

Din raţiuni politice de stat, Domnia şi-a instituit dreptul de dominium 

eminens asupra robilor capturaţi din războaie [5] sau proveniţi pe 

cale naturală, dispunând de aceştia după bunul său plac. Denumirile 

de tătari sau ţigani sub care apar robii în actele oficiale ale Ţărilor 

Române, indică nu numai deosebirea de ordin etnic, dar şi statutul lor 

socio-juridic de sclav. Dacă în actele moldoveneşti ale secolului al 

XV-lea robii tătari apar distinct de cei ţigani [6], atunci în 

documentele secolului al XVI-lea, numele de tătari este reţinut în 

cazurile de incursiuni ale acestora în Moldova. Acest fapt ne duce la 

concluzia, că tătarii din Ţara Moldovei fie că îşi pierd identitatea, 

fiind asimilaţi de autohtoni, fie că actele de cancelarie nu mai fac 

distincţie între ei şi ţigani, deoarece aveau aceiaşi situaţie juridică. 

Biserica română, la rândul ei înzestrată cu robi, a consfinţit sub 

aspect ideologic robia ţiganilor şi a tătarilor.  

În virtutea situaţiei lor juridice, izvoarele istorice deosebesc 

robii în funcţie de stăpânii lor, evidenţiind: robi domneşti, 

mănăstireşti şi boiereşti. G. Potra îi numeşte pe ţiganii mănăstireşti şi 

boiereşti ţigani vătraşi şi după ocupaţiile lor îi împarte în ţigani 

căsaşi, de curte şi ţigani de ogor, adică agricultori [7].  

Robii mănăstireşti formau categoria cea mai numeroasă dintre 

robii particulari şi au avut un regim juridic şi de viaţă deosebit de 
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celelalte categorii domeniale. Izvoarele istorice arată că, în Moldova 

şi în Ţara Românească, primele danii în robi au fost făcute 

mănăstirilor de către domni, apoi apar dregătorii domneşti şi simpli 

boieri ca proprietari de robi. Cancelaria domnească prin hrisoavele 

de întărire ducea o evidenţă strictă asupra robilor domneşti, 

bisericeşti şi boiereşti. Motivele care stau la baza daniilor în robi sunt 

aceleaşi reflectate de mentalitatea şi practica ctitoricească.  

Comparativ cu Ţara Românească, numărul de robi dăruiţi de 

domni mănăstirilor moldoveneşti în secolul al XV-lea este mai redus, 

el variind între unul şi zece sălaşe [8], unitate prin care sunt indicaţi 

robii în actele interne, corespunzătoare cu  familie, casă, gospodărie. 

Analiza actelor interne moldoveneşti indică faptul, că în secolul al 

XV-lea doar şase mănăstiri au beneficiat de danii domneşti în robi 

tătari şi mult mai numeroşi erau cei ţigani [9]. În această perioadă ei 

reprezentau mâna de muncă cea mai ieftină şi cea mai sigură, fiind 

legaţi prin actele de danie de persoana proprietarului. Astfel, 

mănăstirea Moldoviţa fiind şi prima mănăstire înzestrată cu robi 

conform izvoarelor, a beneficiat în acest secol de 4 danii şi întăriri în 

număr de circa 37 de „suflete” [10]; Probota – de 9 danii şi întăriri 

care-i atribuiau 37 de robi [11]; Bistriţa – patru danii şi întăriri a 75 de 

suflete [12]; Neamţ – şase danii şi întăriri de 45 de robi [13]; Putna – 2 

danii de 20 de robi ţigani [14]; Vişnevăţ – o danie de 5 ţigani [15].  

Deci, cele şase mănăstiri moldoveneşti dispuneau în acest 

secol de o mână de lucru ieftină şi importantă de circa 219 sălaşe, 

ceea ce constituia aproximativ 1533 de suflete în cazul când 

acceptăm circa 6 -7 oameni pentru o gospodărie. Evident că numărul 

robilor sporea nu numai în rezultatul daniilor, dar şi pe cale naturală.  

În secolul al XVI-lea, încă 7 mănăstiri devin posesoare de robi 

ţigani: Dobrovăţ – circa 17 sălaşe [16]; Tazlău – 3 sălaşe [17]; 

Humor – 4 sălaşe [18]; Berzunţ – 10 sălaşe [19]; Pângăraţi – 1 sălaş 

[20]; Agapia – 2 sălaşe [21]; Galata – 26 sălaşe [22]. Celelalte 

mănăstiri deţineau: Bistriţa – 41 sălaşe [23]; Neamţ – 24 sălaşe [24]; 

Moldoviţa – 92 sălaşe [25]; Probota – 71 sălaşe [26].    

În Ţara Moldovei în secolul al XV-lea s-a cristalizat un „drept al 

robilor”, prezentând normele care reglementau raporturile dintre robi 

şi persoanele libere, obligaţiile primilor faţă de stăpâni şi stat, cât şi 

pedepsele de care erau pasibili când nu îndeplineau aceste obligaţii sau 

săvârşeau infracţiuni [27]. În virtutea situaţiei lor socio-juridice robii 
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puteau fi moşteniţi, schimbaţi, vânduţi sau cumpăraţi ca bunuri ce 

aparţineau pe deplin unui stăpân. Teoretic, însă, stăpânii nu aveau 

dreptul asupra vieţii robului. Datorită faptului că robii nu puteau fi 

consideraţi subiecte care au înfăptuit o crimă, nu puteau fi martori şi 

jurători în instanţe, ei nu erau consideraţi răspunzători în faţa justiţiei. 

Conform procedurii de judecată în Ţările Române reflectată prin 

„legea pământului”, stăpânii robilor erau consideraţi responsabili de 

infracţiunile acestora şi trebuiau să achite despăgubirile şi să plătească 

amenzile judiciare. În situaţiile când era ucis robul uni stăpân, cel 

vinovat era obligat, ca semn de despăgubire, să dea un alt rob în locul 

celui ucis. Amintim, în acest sens, cazul tătarului Cosma al mănăstirii 

Neamţ, omorât în 1487 de călugării de la Bistriţa, care l-au dat în 

schimb ca despăgubire pe Neanciu [28]. 

Dependenţa robilor de mănăstiri se manifesta sub mai multe 

aspecte. Izvoarele româneşti din secolele XV-XVI conţin informaţii 

lacunare în ceea ce priveşte obligaţiile în muncă ale robilor. Prin 

analogie cu situaţia sclavilor din ţările slave de la sud de Dunăre, ar 

putea fi clarificate anumite aspecte ale vieţii acestora, în virtutea 

analogiilor între instituţiile româneşti şi cele ale popoarelor vecine. 

În Serbia, spre exemplu, robii care deţineau un lot de pământ, erau 

obligaţi să muncească două zile pe săptămână în folosul stăpânului 

[29]. În calitate de cea mai ieftină mână de lucru, robii erau obligaţi 

la diferite munci gratuite, volumul căreia era stabilită de stăpân. Cei 

care locuiau în incinta sau în jurul mănăstirii, erau obligaţi să facă 

diferite munci casnice speciale, printre care se remarcă servitorii, 

bucătari ş.a. O parte din robii ţigani practicau meşteşuguri casnice, 

fiind atestaţi fierari, lemnari, zidari, pieptănari, etc. Deşi predominau 

muncile casnice, sunt atestaţi ţigani care lucrau şi la câmp. Situaţia 

acestora era, însă, mai grea decât a altor categorii de robi [30].  

Robii trăiau în sălaşe, care cuprindeau mai multe familii. 

Faptul că dispuneau de gospodărie proprie şi mijloace de producţie 

rezultă din faptul că erau în stare să îndeplinească prestaţii pentru 

stăpâni. În 1424, ţiganii mănăstirii Cozia din Ţara Românească erau 

obligaţi „să dea dare şi să slujească mănăstirii” [31]. În Ţara 

Moldovei, la 12 iulie 1434, Ştefan al II-lea dăruia două sălaşe de 

ţigani mănăstirii Moldoviţa, stabilind prin acest privilegiu că ei 

reveneau „uric, cu tot venitul, şi cu darea şi cu tot” [32]. S-ar putea 

înţelege că robii aveau obligaţia de a da călugărilor darea în produse, 
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care în mod firesc dacă mănăstirea nu dispunea de privilegiul 

imunitar ea revenea domniei. Pe 7 mai 1443 Ştefan al II-lea întărea 

mănăstirii Probota nouă sălaşe de tătari ca să fie „uric şi cu toate 

sălaşele lor şi cu toată averea şi cu vitele lor”, iar un an mai târziu 

întărea acelei mănăstiri patru sălaşe de ţigani, de asemenea „uric şi 

cu toată averea lor” [33].   

Dacă în decursul secolului al XV-lea, robii apar, de obicei, în 

documente ca o masă nediferenţiată şi fără precizarea ocupaţiilor, 

izvoarele secolului al XVI-lea îi indică ca un grup eterogen făcând 

referinţă, în special, la meşteşugurile practicate de către aceştia. 

Unele nume ale lor indică, în bună parte ocupaţiile lor, cum ar fi: 

Vasile Cărbune, Luca Căldare, Alexa Ocneanul, Radu Zlătar, Luca 

Lăcătar, Magdalina Cojocăriţa etc. Tot acum, în documentele interne 

apar ţigani care sunt indicaţi ca posesori de pământ, fapt ce 

demonstrează că în cursul secolului al XVI-lea s-au produs anumite 

schimbări în situaţia robilor. În octombrie 1572 Ioan Vodă cel Viteaz 

întărea ţiganului Nicola a treia parte din a cincea parte din satul 

Boloteşti, cu vad de moară la Putna, pe care a cumpărat-o în timpul 

lui Alexandru Lăpuşneanu de la Toma şi rudele acestuia [34].  

Deşi este dificil să precizăm obligaţiile în muncă ale robilor 

faţă de stăpâni doar făcând referinţă la izvoarele interne, unii autori 

susţin că în cursul secolului al XV-lea, robii au jucat un rol mai 

important în producţia agricolă a marelui domeniu [35], comparativ 

cu secolul al XVI-lea, când scade rolul acestora în sectorul agrar, dar 

creşte simţitor în domeniul meşteşugurilor. Faptul se datorează 

dezagregării obştilor libere şi ruinării unor mase de ţărani, care în 

procesul aservirii devin mâna de lucru principală pe marile domenii 

din Ţările Române.  

În rândul categoriei robilor au existat diferenţe de avere între 

membrii comunităţilor. Câteva documente din secolele XV-XVI 

indică cnezi, juzi sau vătămani în rândul robilor tătari şi ţigani. Un 

hrisov de danie în robi pentru mănăstirea Pobrata, din mai 1443, îl 

indică pe Tulea vătăman alături de ceilalţi tătari mănăstireşti [36]. 

Iancul Sasul întărea, la 11 mai 1581, 24 de sălaşe de ţigani mănăstirii 

Neamţ, care îl aveau în frunte pe Boluşco judele [37]. Strângerea 

dărilor de la robi se făcea de către globnici, recrutaţi adesea din 

rândurile lor. Aceştia le ţineau evidenţa şi erau obligaţi sa-i aducă 

înapoi de robii fugiţi.  
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În ceea ce priveşte acest ultim aspect, există referinţe 

documentare din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, potrivit 

cărora, datorită condiţiei social-juridice de oameni lipsiţi de liberate 

personală, cât şi regimului fiscal apăsător creat de stăpâni, robii 

mănăstireşti fugeau în alte regiuni ale Ţării Moldovei sau peste 

hotare. Astfel, Bogdan Lăpuşneanu îi împuternicea pe călugării de la 

Putna în  1568 să-şi caute ţiganii fugiţi [38]. Convingător în acest 

sens este şi actul emis la 3 aprilie 1578, prin care Petru Şchiopul 

dădea dreptul mănăstirii Moldoviţa să-şi caute şi aducă înapoi ţiganii 

fugari [39]. Mănăstirea Neamţ se numără printre stăpânii de robi, 

care şi-au pierdut forţa de muncă, obţinând în 1595 un hrisov de la 

Ştefan Răzvan pentru a-i putea urmări pe robii ţigani fugari [40]. 

Spre finele acestui studii vom trasa câteva concluzii. Instituţia 

robiei în Ţara Moldovei apare în documentele secolelor XV-XVI ca o 

instituţie patronată de Domnie şi justificată ideologic de Biserică. 

Printre principalii beneficiari ai daniilor în robi în perioadă figurează 

mănăstirile. Analiza surselor menţionate demonstrează că mănăstirile 

moldoveneşti au deţinut în secolele XV-XVI un numărul mare de robi, 

ceea ce indică importanţa lor în economia mănăstirească în calitate de 

mână de lucru ieftină şi sigură. Dările în produse şi obligaţiile în 

muncă ale robilor faţă de mănăstiri sunt slab reflectate în izvoarele 

perioadei, ele reprezentau, în special, muncile casnice şi într-un mod 

redus, cele agricole. O mare parte dintre robi practicau meşteşugurile 

domeniale, deseori văzute drept un criteriu al diferenţierii. Deşi 

dispunea de gospodărie şi mijloace de producţie proprii, statutul socio-

juridic al robilor este inferior celui al ţăranilor aserviţi, dependenţa 

personală faţă de stăpân a primilor fiind mai accentuată.  
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This study reflects the evolution of the Romanian-English relations 

during Czechoslovak crisis from 1938. The purpose of this investigation was 

to determine the role played by Great Britain and Romania at the event. The 

results of this investigation showed that England did not grant any support to 

Czechoslovakia and, on the contrary, supported German claims to it. British 

position negatively influenced the international situation of Romania, who 

was directly interested in the fate of Czechoslovakia. However Czechoslovak 

crisis proved that the two countries had the primary aim in foreign policy to 

preserve peace and avoid involvement in any argument that the crisis has 

favored closer Romanian-British. 

 

Un eveniment cu semnificaţii deosebite pentru evoluţia 

relaţiilor internaţionale din ajunul celui de-al Doilea Război Mondial 

şi cu consecinţe ulterioare asupra relaţiilor româno-engleze l-a 

constituit criza sudetă. În general în istoriografia atât românească cât 

şi cea străină acest moment este apreciat ca fiind o încercare a 

englezilor de a ajunge la o înţelegere cu Germania [1]. Spre 

deosebire de istoriografia occidentală, cea sovietică şi parţial cea 

românească [2] consideră că eventuala înţelegere englezo-germană 

urma să aibă o orientare antisovietică [3]. Însă există şi alte păreri, de 

exemplu, A. J. P. Taylor consideră că britanicii chiar au dorit să 

soluţioneze criza cehoslovacă, dar, până la urmă, au declanşat-o [4]. 

Iar în opinia istoricului român Viorica Moisuc britanicii, prin 

activitatea lor diplomatică, au subminat securitatea Occidentului [5]. 

Într-adevăr după ocuparea Austriei, etapa următoare a agresiunii 

germane în Europa a fost dezmembrarea şi cotropirea Cehoslovaciei. 

Către momentul declanşării crizei cehoslovace Anglia se 

simţea din ce în ce mai ameninţată de puterea şi ambiţiile crescânde 

ale Germaniei, Italiei, Japoniei. Hitler intenţiona să domine centrul şi 

estul Europei, în timp ce Mussolini spera să transforme Marea 

Mediterană într-un lac italian. Aceasta era o provocare directă pentru 

Marea Britanie, care stăpânea Mediterana de mai bine de un secol. 

Tendinţele expansioniste ale Japoniei păreau o posibilă ameninţare 



 134 

pentru posesiunile britanice din Asia. În aceste condiţii cercurilor 

guvernante britanice doreau asigurarea pentru Imperiul Britanic a 

unei stări de pace cu orice preţ. Aceasta implica dezangajarea faţă de 

obligaţiile contractuale prevăzute în Pactul Societăţii Naţiunilor 

privind apărarea securităţii tuturor membrilor organizaţiei. Liderii 

politici englezi nu concepeau să angajeze forţele armate britanice în 

interesul unei cauze care ar fi afectat securitatea Imperiului. Nici un 

prim-ministru şi nici un guvern nu ar fi conceput să angajeze întreg 

Imperiul în apărarea unor interese locale ştiind că prin aceasta s-ar 

primejdui interese mult mai mari. De aceea, conducerea politico-

militară de la Londra considera că dacă apărea un conflict care nu 

afecta interesele vitale ale Imperiului, el trebuia localizat pentru a 

împiedica generalizarea războiului [6]. De asemenea, Şefii Statului 

Major Imperial au evidenţiat în mod repetat faptul că Anglia nu se 

putea confrunta simultan cu Germania, Italia şi Japonia. Conştienţi 

de faptul că Marea Britanie nu dispunea de forţele necesare pentru a 

câştiga repede un eventual război, guvernanţii englezi au făcut tot 

posibilul pentru a evita războiul. Iar acest obiectiv putea fi atins dacă 

se ajungea la o înţelegere cu una dintre aceste trei ţări. Englezii au 

ales Germania pentru că considerau că aceasta reprezintă cel mai 

mare pericol pentru securitatea lor. În aceste condiţii, diplomaţia 

britanică a căutat permanent căi pentru diminuarea tensiunii din 

relaţiile cu Germania, dacă era necesar chiar prin revizuirea 

condiţiilor înscrise în tratatele de pace privitoare la Europa Centrală. 

Astfel, într-o telegramă a Legaţiei române la Washington din 15 

decembrie 1938, Irimescu, şeful Legaţiei, transmitea la Bucureşti că 

ambasadorul polonez în SUA îl informa despre discuţia avută cu 

Roland Tree, secretarul ministrului britanic de externe, Anthony 

Eden, în care Tree afirma că „Anglia nu se va lăsa atrasă în nici un 

conflict cu Germania cauzat de acţiunile acesteia în Europa 

Centrală şi Răsăriteană” [7]. 

În ceea ce priveşte România aceasta se afla într-o accentuată 

stare de nesiguranţă. Pericolul consta nu numai în faptul că era 

înconjurată din trei părţi de state care revendicau câte o parte a 

teritoriului său, dar şi în situaţia că Germania avea nevoie de 

resursele naturale româneşti şi în primul rând de petrol, în timp ce 

anglo-francezii doreau să limiteze accesul german la petrolul 

românesc. În faţa acestor pericole guvernul român nu avea nici un 
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aliat care să-i ofere o apărare sigură. De aceea, politica guvernului de 

la Bucureşti era de a nu-şi periclita situaţia atât faţă de puterile 

occidentale cât şi faţă de Germania. 

Ocuparea Austriei a determinat o stare de îngrijorare la 

Bucureşti spre deosebire de Foreign Office, care nu a avut vreo 

reacţie mai importantă în favoarea menţinerii independenţei acestui 

stat. Din această lipsă de atitudine şi, mai ales, din observaţiile de un 

an de zile asupra politicii externe engleze ministrul român la Londra, 

Vasile Grigorcea, ajungea la concluzia că diplomaţia britanică era 

duplicitară: „Politica Angliei are două feţe: una pentru uzul intern, 

iar cealaltă pentru străinătate. Pentru poporul englez domnul Eden 

spune: „Deprindeţi-vă cu ideea că Anglia nu se va putea izola dintr-

un război european”. Iar pentru străinătate diplomaţia engleză 

spunea tocmai contrariul: „nu contaţi pe sprijinul nostru” [8]. În 

acelaşi raport Grigorcea afirma că era convins că Marea Britanie n-a 

promis, în mod formal, sprijinul Cehoslovaciei, precum ea nu se va 

angaja niciodată să-l ofere României [9]. De asemenea, şi Nicolae 

Titulescu aprecia poziţia britanică ca fiind o mare greşeală în evaluarea 

situaţiei internaţionale, guvernul britanic fiind, după intrarea 

Germaniei în zona demilitarizată, aliat în formă legală al Franţei, iar 

acest fapt impunea Londra să nu se dezintereseze de nici o regiune în 

Europa [10]. Cu toate acestea diplomaţia britanică s-a limitat doar să 

prezinte un protest faţă de ocuparea germană a Austriei. 

La 16 martie a avut loc o întrunire a guvernului englez unde a 

fost discutată problema cehoslovacă şi s-a elaborat un plan în această 

privinţă. S-a hotărât că francezii trebuie convinşi să renunţe la 

garanţiile date anterior Cehoslovaciei, guvernul acestei ţări trebuia să 

satisfacă dorinţele germanilor sudeţi şi Hitler trebuia convins să 

accepte anume acest mod de rezolvare a problemei [11]. La 18 

martie Foreign Office-ul a prezentat guvernului un memorandum pe 

problema cehoslovacă, în care se arăta că guvernul englez avea la 

dispoziţie trei posibilităţi de a acţiona: 1. Să încheie o alianţă cu 

Franţa şi alte ţări împotriva agresorilor; 2. Să acorde ajutor Franţei 

dacă această îşi respecta obligaţiile faţă de Cehoslovacia; 3. Să nu-şi 

asume nici o obligaţie faţă de Franţa. Halifax afirma că în situaţia 

creată pentru a ajunge la o înţelegere cu Germania, Marea Britanie 

nu trebuia să-şi asume nici o obligaţie atât faţă de Franţa cât şi faţă 

de Cehoslovacia. Astfel, la 22 martie era trimisă o notă guvernului 
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francez prin care acesta era informat că guvernul englez nu are faţă 

de Cehoslovacia nici un fel de obligaţii, în afară de acelea prevăzute 

de statutul Ligii Naţiunilor şi că condiţiile în care se află armata 

britanică nu permit Angliei să între în conflict împotriva Germaniei 

[12]. Despre poziţia luată de Londra, Eduard Beneş, preşedintele 

cehoslovac, a fost informat la 21 martie de către Basil Cohrane 

Newton, ministrul britanic la Praga, acesta îi comunica: „Frontiera 

Marii Britanii trece pe Rin şi guvernul Majestăţii Sale nu vede de ce 

ar muta-o mai spre Est” [13]. Această opinia o împărtăşeau şi alţi 

diplomaţi britanici, astfel, ministrul englez la Berlin, Nevile 

Henderson, considera că Europa Centrală şi Orientală era o zonă de 

influenţă germană şi regiunea sudetă trebuia să fie cedată Germaniei 

[14]. Şi mai categoric era primul ministru britanic, N. Chamberlain, 

care la 24 martie anunţa în Camera Comunelor că interesele vitale 

ale imperiului britanic nu implicau în nici un fel statul cehoslovac: 

„Anglia nu îşi va asuma noi obligaţii în Europa şi nu este obligată 

prin nici un tratat să apere Cehoslovacia” [15]. Observăm, astfel, că 

britanicii de la începutul apariţiei chestiunii cehoslovace s-a eschivat 

să ajute statul cehoslovac. Faptul că englezii refuzau să îi ajute pe 

cehoslovaci datorită slăbiciunii lor militare poate fi greu acceptat. 

Este bine cunoscut că resursele atât militare cât şi economice ale 

statelor occidentale depăşeau cu mult pe cele germane. Singura 

explicaţie plauzibilă poate fi tendinţa britanică de a ajunge la o 

înţelegere cu Germania, iar acest fapt explică, la rândul lui, de ce 

britanicii s-au implicat profund în criza sudetă, deşi francezii păreau 

cei mai interesaţi având în vedere obligaţiile lor faţă de 

Cehoslovacia. 

În continuare principala preocupare a politicii lui Nevile 

Chamberlain era să obţină din partea guvernului cehoslovac concesii 

care să dea satisfacţie germanilor sudeţi înainte ca Hitler să apeleze 

la forţă pentru a impune rezolvarea problemei. Această orientare 

politică s-a bucurat de tot sprijinul ministrului de externe, lordul 

Edward Halifax, al Cabinetului şi al Foreign Office-ului. Partea slabă 

acestei politici era faptul că guvernul cehoslovac nu era dispus să 

facă concesii. Astfel, la 20-22 mai, după ce s-a dovedit că zvonurile 

privind înaintarea trupelor germane în regiunea sudetă erau false, 

cehii au mobilizat armata şi s-au pregătit pentru război. Temându-se 

de un atac german împotriva Cehoslovaciei, Londra l-a avertizat pe 
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Hitler să nu facă acest lucru pentru că dacă Franţa va intra în război 

pentru Cehoslovacia soarta ei n-o va lăsa indiferentă [16]. Istoricul 

sovietic Truhanovski explică schimbarea atitudinii britanice prin 

faptul că o eventuală agresiune germană era să fie urmată de acţiunea 

imediată a Cehoslovaciei, Franţei, Angliei şi URSS ceea ce ar fi dus 

la înfrângerea Germaniei. Iar în această acţiune englezii urmau să 

lupte alături de sovietici împotriva Germaniei, când, de fapt ei doreau 

să sprijine Germania împotriva Uniunii Sovietice. Deci, pentru a 

preîntâmpina o eventuală înfrângere germană guvernul britanic a 

hotărât să preîntâmpine orice agresiune germană asupra 

Cehoslovaciei [17]. În opinia noastră acţiunea engleză, a fost 

determinată, în mare parte, de presiunea opiniei publice britanice, 

guvernul britanic înţelegând că opinia publică nu putea accepta o 

nouă cedare în faţa Germaniei imediat după ocuparea Austriei. 

Faptul că liderii politici britanici nu au înţeles sau nu au vrut să 

înţeleagă că Hitler dădea înapoi doar în faţa ameninţării cu forţa 

demonstrează, încă o dată, că Marea Britanie îşi vedea asigurată 

securitatea doar printr-o înţelegere cu Germania. De aceea nu ne 

miră că în urma crizei din mai guvernul britanic a dedus că trebuia să 

facă noi presiuni asupra guvernului de la Praga pentru a rezolva criza 

sudetă pe cale paşnică. Astfel, la 23 mai, Vasile Grigorcea informa 

guvernul român că nu se prevedea nici o schimbare de principiu în 

poziţia Angliei [18]. 

În ceea ce priveşte România, ea a fost implicată în chestiunea 

cehoslovacă din mai multe motive. În primul rând Cehoslovacia era 

vecina şi aliata României în cadrul Micii Înţelegeri, de acea Nicolae 

Petrescu-Comnen, ministrul afacerilor externe, îi declara 

reprezentantului diplomatic al Germaniei la Bucureşti, Wilhelm 

Fabricius, că tot ceea ce primejduia existenţa Cehoslovaciei nu putea 

lăsa România indiferentă. Al doilea motiv care punea guvernul 

român într-o situaţie extrem de dificilă era permiterea tranzitului 

trupelor sovietice prin teritoriul român spre Cehoslovacia. De fapt 

guvernul de la Bucureşti a fost solicitat mai mult în această chestiune 

decât în ajutorarea militară a aliatului cehoslovac. Petrescu-Comnen 

n-a declarat oficial că România nu va permite sovieticilor să treacă 

pe teritoriul său pentru a nu periclita poziţia Cehoslovaciei şi a 

Franţei în negocierile cu Germania. Iar la 2 septembrie, regele 

român, Carol al II-lea într-o discuţie cu Comnen afirma că România 
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trebuia să se bazeze pe o puternică relaţie cu Marea Britanie şi Franţa 

şi nu trebuia să lase ca obligaţiile pe care le avea faţă de alte ţări să o 

atragă în conflict cu Germania, un conflict pe care regele român 

dorea să-l evite cu orice preţ [19].  

În septembrie ministrul român de externe a avut o convorbire 

cu lordul de la Warr, delegatul britanic la Geneva, cu privire la 

atitudinea României în cazul unei agresiuni germane împotriva 

Cehoslovaciei. Ministrul român a arătat că deşi obligaţiile României 

faţă de Cehoslovacia erau precise, ei îi va fi greu să pună singură în 

mişcare trupe, pentru că politica ei era legată de politica Iugoslaviei 

şi a Poloniei, or, dacă prima s-ar lăsa convinsă de România, 

atitudinea Poloniei o va influenţa pe cea a României. El a susţinut 

teza că ajutorul polonez era cheia întregii situaţii în Europa de Est, 

aducând în sprijinul ei următoarele argumente: 1) linia naturală de 

comunicaţie a Uniunii Sovietice cu Cehoslovacia trecea prin Polonia; 

2) dacă aceasta din urmă permitea trecerea prin teritoriul ei a 

ajutorului sovietic, atunci România putea să pună în mişcare trupe, 

ceea ce putea determina Iugoslavia să facă la fel. În aceasta ordine de 

idei, el i-a spus lui de la Warr că aştepta noi ştiri, indicând noi 

tendinţe în politica poloneză, contrare influenţei lui Beck (ministrul 

de externe polonez), care era încă foarte puternică. Apariţia unor 

asemenea tendinţe, arăta el în continuare, putea fi accelerată dacă 

Anglia dezvolta relaţii mai cordiale cu Polonia [20]. În încheiere, el 

l-a informat pe delegatul englez despre întrevederea lui de la Geneva 

cu Edouard Herriot (delegatul francez la Geneva), care se arătase 

decepţionat de ştirile pe care le primise în legătură cu o convorbire 

avută cu Halifax, deoarece sperase că atitudinea britanică în cazul 

unui conflict în Europa Centrală va fi mai hotărâtă decât se arătase în 

acea întrevedere. La aceasta, de la Warr a răspuns că dacă Franţa va 

fi atrasă în luptă, Marea Britanie va fi atrasă şi ea, aproape inevitabil. 

Informându-l pe Halifax despre cele discutate cu Comnen, delegatul 

britanic conchidea: „A reieşit clar din convorbirea noastră că 

guvernul român este foarte prietenos faţă de guvernul Majestăţii 

Sale” [21]. Diplomatul englez s-a arătat puţin interesat de chestiunea 

trecerii trupelor sovietice, dovedind prin aceasta că guvernul de la 

Londra nu era cointeresat în tranzitul armatei roşii. Anglia şi Franţa 

se orientau nu spre respingerea hotărâtă a oricărei tentative de violare 

a integrităţii teritoriale cehoslovace, ci spre negocieri cu Germania şi 
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conciliere pe seama intereselor vitale ale aliatului României. 

La 18 septembrie, în cadrul unei întâlniri anglo-franceze în 

capitala engleză, prim-ministrul francez, Edouard Daladier, 

ministrul de externe francez, Georges Bonnet, Chamberlain şi 

Halifax au considerat că a venit momentul luării deciziei finale – 

cedarea zonei sudete Germaniei. Deşi, Edouard Daladier a evidenţiat 

că politica de cedare va duce până la urmă la un război general, totuşi 

el a venit la Londra cu scopul de a găsi o rezolvare paşnică a 

problemei [22]. În continuare Nevile Chamberlain a propus ca 

Cehoslovacia să cedeze regiunea sudetă Germaniei fără plebiscit, 

propunere acceptată de francezi. Iar la întrebarea primului ministru 

britanic ce situaţie s-ar fi creat dacă Beneş nu ar fi acceptat planul 

anglo-francez, Daladier a răspuns că revenea celor două guverne 

misiunea de a exercita o presiune foarte serioasă la Praga pentru ca 

Cehoslovacia să accepte soluţia care îi era propusă de cele două puteri 

prietene [23]. În acest sens, la 19 septembrie, Basil Cohrane Newton şi 

Victor de Lacroix, ambasadorul francez la Praga, au înmânat 

preşedintelui Beneş o notă cu următorul conţinut: „Dacă Republica 

Cehoslovacă va da un răspuns negativ la propunerile anglo-franceze, 

ea va purta răspunderea pentru război. Acest lucru va distruge 

solidaritatea franco-britanică, deoarece Anglia nu se va alătura unei 

eventuale acţiuni antigermane. Dacă războiul ar izbucni în asemenea 

împrejurări, Franţa nu va lua parte la el, adică nu-şi va îndeplini 

obligaţiile asumate prin tratat” [24]. Astfel, cele două puteri europene 

doreau să evite povara unui ajutor acordat Cehoslovaciei, crezând că 

evită declanşarea unui nou război mondial, de fapt nu au făcut decât să 

amâne data declanşării acestuia. Cehoslovacia a acceptat propunerile, 

de fapt, ultimatumul anglo-francez, cu condiţia ca Cehoslovacia să 

primească garanţii şi să fie apărată de cele două puteri până când vor fi 

stabilite noile graniţe [25]. 

Între timp, la 22 septembrie, a avut loc o nouă întrevedere, la 

Geneva, a ministrului de externe român cu lordul de la Warr. 

Petrescu-Comnen şi-a exprimat reală sa îngrijorare în legătură cu 

impresia pe care o avea că ceva, probabil o împărţire a întregii 

Cehoslovacii, părea a se pune la cale între Germania, Polonia şi 

Ungaria, cu asentimentul Marii Britanii şi Franţei. El i-a declarat 

delegatului britanic că, necesitatea unei revizuiri a frontierei cehe în 

favoarea Poloniei şi Ungariei era singura alternativă la o împărţire 
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totală a Cehoslovaciei. Diplomatul englez a fost de acord cu Comnen 

că situaţia era gravă şi i-a atras, de asemenea, atenţia lui Petrescu-

Comnen asupra valorii şi importanţei sprijinului României pentru 

eforturile puterilor apusene [26]. A treia şi ultima întrevedere de la 

Geneva dintre Comnen şi Lordul de la Warr a avut loc la 23 

septembrie. Primind noi instrucţiuni de la Londra, delegatul britanic 

i-a comunicat lui Nicolae Comnen că englezii erau hotărâţi să se 

opună oricărei tentative de împărţire a Cehoslovaciei, iar în caz de 

război, întreg poporul britanic va fi cu guvernul împotriva Germaniei 

[27]. Aceste declaraţii hotărâte erau lipsite de sens având în vedere 

că guvernul de la Praga acceptase planul anglo-francez. Probabil 

diplomaţia britanică dorea ca guvernul român să fie implicat activ de 

partea puterilor occidentale în cazul în care evenimentele nu erau să 

se desfăşoare după scenariul britanic. Dar liderii politici români 

aveau o altă viziune asupra evenimentelor, ei doreau să fie cât mai 

puţin antrenaţi într-o criză europeană. Astfel, la 23 septembrie 

ministrul palatului, E. Urdăreanu, îl informa pe ministrul polonez la 

Bucureşti, Roger Raczcinski, că după ce guvernul de la Praga a 

acceptat cedarea regiunii sudete, regele Carol al II-lea considera că s-

a creat o nouă situaţie de la semnarea pactului Micii Înţelegeri şi în 

consecinţă România şi Iugoslavia erau libere de obligaţiile pactului. 

Din aceste considerente regele român a luat hotărârea de a nu 

interveni în cazul în care Ungaria ataca Cehoslovacia [28]. 

Către sfârşitul lunii septembrie criza sudetă crescuse în 

intensitate determinând o activitate febrilă a diplomaţiei britanice. 

Astfel, la 25 septembrie, cabinetul englez s-a întrunit de trei ori 

pentru a discuta despre criză şi s-a aprobat ca Horace Wilson, 

consilierul principal al guvernului, să fie delegat să discute cu Hitler. 

Prin intermediul lui Wilson, premierul britanic dorea să adreseze 

cancelarului german apelul de a accepta ca amănuntele transferării 

teritoriului sudet să fie stabilite de un organ internaţional, alcătuit din 

germani, cehi şi englezi. De asemenea, el propunea convocarea unei 

conferinţe a marilor puteri: Marea Britanie, Franţa, Germania şi 

Italia. Dacă Hitler refuza Wilson urma să îi aducă la cunoştinţă că 

Franţa şi Anglia vor lupta amândouă pentru Cehoslovacia [29]. Fiind 

influenţat şi de poziţia mai hotărâtă a guvernului britanic, dar şi de 

intervenţia lui Mussolini, cancelarul german a acceptat propunerea 

italiană de a se organiza întâlnirea liderilor marilor puteri occidentale 
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la München [30]. 

În seara zilei de 28 septembrie 1938, Michael Palairet, numit 

temporar în fruntea reprezentanţei diplomatice britanice la Bucureşti, 

preluând funcţia, a înmânat ministrului de externe român, potrivit 

instrucţiunilor primite, un mesaj personal din partea lordului Halifax. 

În mesaj, ministrul de externe britanic arăta că a citit cu mare interes 

rapoartele pe care le-a primit de la colegii lui în legătură cu discuţiile 

pe care le-au avut cu Comnen la Geneva şi sublinia că hotărârea de 

a-l trimite pe M. Palairet, care-i cunoştea personal pe oamenii de stat 

români din timpul misiunii sale anterioare în România, trebuia 

interpretată ca o mărturie a dorinţei guvernului britanic de a face tot 

ce putea pentru a menţine contactul şi colaborarea cu guvernul 

român. De asemenea, releva că „după părerea guvernului Majestăţii 

Sale, este de mare importanţă, în această conjunctură, ca acele state 

care sunt interesate în viitorul Europei Sud-Estice să se consulte 

unele cu altele dacă este necesar. De aceea guvernul englez va 

consulta guvernul român în toate punctele de interes mutual pentru 

cele două ţări, care pot să apară, sperând ca guvernul român, la 

rândul său, va fi, de asemenea, gata să-l consulte în orice puncte în 

care el va crede ca aceasta ar putea fi util” [31]. Observăm, astfel, 

că odată cu înrăutăţirea situaţiei internaţionale a crescut şi importanţa 

statului român pentru englezi, în acest sens este semnificativ faptul 

că în cercurile militare britanice s-a discutat posibilitatea aducerii 

forţelor engleze din India în România [32]. 

La 29 septembrie, a fost convocată conferinţa marilor puteri 

pentru a rezolva problema cehoslovacă, eveniment anticipat încă la 

24 februarie 1938 de Grigorcea când afirma: „pacea europeană nu 

poate fi asigurată altfel decât printr-un acord între cele patru mari 

puteri europene” [33]. La conferinţă nu au fost invitate Cehoslovacia 

care era direct implicată în problemă şi Uniunea Sovietică care avea 

un tratat de colaborare reciprocă cu Cehoslovacia. În timpul întrunirii 

a fost adoptat un document conform căruia Cehoslovacia era impusă 

să cedeze regiunea sudetă Germaniei, iar guvernele francez şi 

britanic se angajau să acorde „garanţii internaţionale noilor 

frontiere ale Cehoslovaciei contra oricărei agresiuni neprovocate, 

după ce vor fi reglementate şi diferendele teritoriale cu Polonia şi 

Ungaria” [34]. 

În concluzie putem afirma că Marea Britanie de la începutul 
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apariţiei chestiunii cehoslovace s-a eschivat să ajute Cehoslovacia. 

Acest lucru a fost dovedit şi de lipsa de interes manifestată de 

guvernul britanic privind tranzitul armatei sovietice prin România. 

Anglia s-a orientat nu spre respingerea hotărâtă a oricărei tentative de 

violare a integrităţii teritoriale cehoslovace, ci spre negocieri cu 

Germania şi conciliere pe seama intereselor vitale ale aliatului 

României. De asemenea, prin contribuţia esenţială pe care a adus-o la 

semnarea acordului de la München, care a pus capăt, de fapt, Micii 

Antante şi a încurajat tendinţele revizioniste ale Ungariei, politica 

britanică a adus un mare dezavantaj României agravând situaţia ei 

internaţională. În acest sens, într-o telegramă din 1 octombrie, Vasile 

Grigorcea făcea următoarele observaţii în legătură cu semnarea 

înţelegerii de la München: „... Realizarea acordului se datorează 

numai atitudinii ferme a Angliei. Chamberlain a realizat, astfel, 

vechea sa dorinţă de a se apropia de Germania, pe care am 

semnalat-o necontenit de mai bine de un an. Nu se poate şti încă în 

ce măsură dânsul a sacrificat bazinul dunărean, dar, după câte îl 

cunosc, cred că a sacrificat foarte mult” [35]. Drept consecinţă 

România a început să-şi piardă încrederea în dorinţa şi puterea 

statelor occidentale de a susţine şi apăra tratatele de la Paris – 

obiectivul principal al politicii externe româneşti în perioada 

interbelică, iar aceasta a dus inevitabil la creşterea gradului de 

prudenţă în politica externă. Cu toate acestea putem constata că în 

timpul crizei cehoslovace cele două guverne au lucrat apropiat având 

în vedere că atât Marea Britanie, cât şi România, se temeau că dacă 

va izbucni un conflict între Germania şi Cehoslovacia, ele vor fi 

forţate să se implice. Astfel, criza cehoslovacă a dovedit că cele două 

ţări aveau drept scop primordial în politica externă menţinerea păcii 

şi evitarea implicării în orice fel de conflict ceea ce în situaţie de 

criză a favorizat o apropiere româno-britanică. 
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PREOCUPĂRILE CULTURAL-ŞTIINŢIFICE ALE 

MUZEULUI ŢINUTULUI CAHUL  

PE PERIOADA 2007-2011 

 

Maria MAFTEI, 

Muzeul ţinutului Cahul 

 
Cahul Museum was founded in 30 July 1958. It is made up 

compartment of history with collections: archeology, documents, books, 

photos, weapons and equipment; compartment of nature with collections: 

flora, wild fauna, fossils, rocks; Ethnographic Complex opened in 1979 and 

composed of the peasant house, a barn and a smith’s trade and cellar, with 

collections: national clothes, textiles, decorative objects of domestic use.  

Museum heritage is made up of 37 thousand  objects of an 

indisputable artistic and historical value, originating in the research 

activity, acquisitions and donations.  

In this period museum activity has been oriented toward research 

and creation of a national heritage, toward recouping muzeum’s heritage 

by scientific studies and by exhibiting. 

 

Muzeul Ţinutului Cahul (certificat de înregistrare №12 din 18 

mai 2004, al Ministerului Culturii al Republicii Moldova) funcţionează 

conform prevederilor Hotărârii Ministerului Culturii al RSSM nr. 412 

din 30 iulie 1958. Are sediul în oraşul Cahul, str. Lev Tolstoi, 4, cu 

suprafaţa totală de 513 m
2
. Este unitate bugetară, cu personalitate 

juridică, în directa subordonare a Primăriei oraşului Cahul. Muzeul 

dispune de următoarele compartimente muzeale şi colecţii: 

1. Compartimentul de istorie cu colecţiile: arheologie, 

numismatică, documente, cărţi, fotografii, armament şi echipament. 

2. Compartimentul “Natura” cu colecţiile: faună, floră, fosile 

paleontologice, roci. 

3. Complexul etnografic (deschis în anul 1979) constituit din 

căsuţă ţărănească, şură, fierărie şi beci, cu colecţiile: port popular, 

industrie textilă casnică, artă decorativă, obiecte de uz gospodăresc. 

Profilul muzeului: de studiere а ţinutului natal. 

Începând cu anul 1991 în existenţa muzeului au intervenit 

schimbări esenţiale: a fost schimbată tematica expoziţională, începe 

studierea problemelor legate de evenimente şi personalităţi locale, 

sunt organizate expoziţii dedicate istoriei şi culturii locale, spre 
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deosebire de perioada sovietică cât prioritare erau subiectele legate de 

războiul doi mondial, activităţi de educare în masă cu tentă ideologică.  

Muzeul a urmărit în această perioadă obiective legate de 

cunoaşterea istoriei locale şi cercetarea patrimoniului muzeal, şi de 

transmitere a rezultatelor acestor cercetări publicului larg prin 

expoziţii şi publicaţii. Activitatea cu publicul este una din 

preocupările de bază ale muzeului, urmărindu-se atragerea unui 

număr cât mai mare de vizitatori. În ultimii cinci ani muzeul a fost 

vizitat de 16134 persoane, inclusiv 9601 individuali (4184 elevi, 

inclusiv 1480 gratis, 1062 studenţi, inclusiv 304 gratis, 4355 adulţi, 

inclusiv 1825 gratis) şi 6533 vizitatori organizaţi în grupuri.  

 

Tabloul vizitatorilor individuali 2007-2011* 
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2007 496 91 35 96 640 107  1465 

2008 1035 120 147 75 421 401 2199 

2009 509 460 256 48 566 629 2468 

2010 373 - 193 25 457 553 1601 

2011 291 809 127 60 446 135 1868 

Total 2704 1480 758 304 2530 1825 9601 

*Rapoartele statistice pe anii 2007-2011 

Ghidajul, ca formă de relaţie directă cu publicul, rămâne forma 

cea mai accesibilă şi cea mai importantă, mai ales pentru şcoală. 

Majoritatea vizitelor din ultimii cinci ani o formează elevii şi 

studenţii. Pentru vizitatorii în grup au fost efectuate 299 excursii, 

inclusiv 186 în limba română pentru 4377 vizitatori şi 113 în rusă 

pentru 2156 vizitatori. 
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Tabloul excursiilor pe perioada anilor 2007-2011* 
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2007 53 928 65 1095 81 37 118 

2008 31 533 11 160 31 11 42 

2009 43 884 7 73 42 8 50 

2010 27 699 20 393 33 15 47 

2011 32 1333 10 435 31 11 42 

  Total  186 4377 113 2156 218 82 299 

* Rapoartele statistice pe anii 2007-2011 

  

Din numărul total al excursiilor, 218 au fost cu plată, iar 82 – 

gratis. Cele mai multe excursii au fost înregistrate în anul 2007 – 39,6%. 

Observăm că numărul vizitatorilor este în scădere. Acest 

fenomen s-a înregistrat în întreaga republică, începând cu anii’90 ai 

secolului trecut. Cauzele lipsei de vizitatori sunt multe, vom 

menţiona doar câteva din ele. În anii regimului sovietic muzeele 

republicii au fost incluse ca obiective turistice pentru toţi turiştii 

sovietici ce vizitau republica în mod organizat. Totodată la indicaţiile 

organelor de partid, se organizau vizite la muzeu ale muncitorilor, 

agricultorilor, serate muzeale consacrate unui eveniment important 

sau unei personalităţi de seamă, întâlniri cu funtaşi ai producţiei, cu 

veterani în sălile muzeului ş.a. Muzeul are nevoie de public şi este 

chemat în primul rând să servească oamenilor. Astăzi publicul este 

factorul determinativ în determinarea muzeelor şi expoziţiilor. 

Principalele criterii de apreciere а unei instituţii muzeale sunt 

mărimea şi valoarea patrimoniului său şi activitatea de punere în 

circuitul ştiinţific şi public а acestuia. După anul 1990 se lucrează 

anume în această direcţie. Patrimoniul muzeal trebuie să devină 

astăzi o bază de cercetare nu numai pentru muzeografi, dar şi pentru 

cercetătorii din diferite domenii. Patrimoniul muzeului s-а constituit 

în decursul anilor, cifrându-se la mai mult de 16 mii piese cuprinse în 
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fondul de bază şi cca 20 de mii – fondul auxiliar. Fondul de bază al 

patrimoniului muzeal se constituie din mărturii şi vestigii originale 

de valoare zonală, naţională şi universală, relevante pentru 

obiectivele şi activitatea muzeului. Fondul auxiliar cuprinde piese 

complementare şi auxiliare, care au rol documentar, ilustrativ şi 

educativ (copii, mostre, bunuri ce nu corespund profilului instituţiei 

muzeale). Piesele muzeale provin din donaţii, cercetări, achiziţii. 

Patrimoniul muzeului a crescut în ultimii cinci ani cu 1647 piese cu 

valoare istorică şi artistică, inclusiv 628 piese fond de bază: 13 piese 

arheologice, 50 obiecte etnografice, 24 piese numismatice, 46 

fotografii, 60 documente, 42 piese medalistice, o piesă de artă 

decorativ aplicativă, o armă, 373 piese clasificate la categoria 

„altele” şi 18 tablouri. Din donaţii au fost achiziţionate 1555 obiecte, 

din cumpărare - 92, în valoare de 4795 lei. 

Semnalăm cele mai valoroase bunuri culturale intrate în 

muzeu: 

-  trei monede ruseşti din cupru, emise în 1816, 1854 şi 1908, 

şi medalia pentru maternitate, argint, 1944, vândute muzeului de 

locuitorul oraşului Cahul, Alexei Nogoviţîn; 

-  două cojoace din piele argăsită, cumpărate de la Zinaida 

Illarionova; 

-  monedă rusească cu nominalul 5 ruble din anul 1898, 

cumpărată de la locuitorul satului Constantinovca, r. Cantemir 

Gh.Antimir; 

-   12 pipe turceşti din lut din sec. XVI-XVIII; 

-   Revista bisericeasă „Luminătorul” (31 bucăţi), editate în 

perioada 1924-1940; 

-   Biserica ortodoxă română, revista Sfântului Sinod (29 

bucăţi), editată la Bucureşti în 1928-1943; 

-   Misionarul (18 bucăţi), editată în perioada 1929-1939; 

-   Buletinul Episcopiei Cetăţii-Albe (25 bucăţi), editate în 

perioada 1930-1943; 

-   Covor moldovenesc, înc. sec. XX, donat de Rodica Arseni; 

-   73 cărţi poştale, care au circulat în perioada 1917-1937, 

donate de Dumitru Rittingher; 

-  Monede ruseşti din cupru de 2 copeici, 1817 şi  ½ copeică, 

1889; 

- Icoana „Isus Hristos Pantocrator”, pictură pe lemn, sf. 
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sec.XIX-înc. sec. XX, donată de locuitorul satului Andruşu-de-Sus, 

Dumitru Guglea; 

- Greblă de făţare, vârtelniţă, roată de tors, darac achiziţionate 

de la Maria Pascal.  

Pentru completarea patrimoniului muzeal  au fost organizate 

cercetări în teren pentru fotografierea diferitor edificii din oraşul 

Cahul; achiziţionarea fotografiilor şi documentelor de la locuitorii 

oraşului şi raionului Cahul, au fost colectate materiale despre 

cahulenii deportaţi; a fost organizată o expediţie etnografică în 

colaborare cu reprezentanţii Direcţiei de Cultură a Consiliului jud. 

Galaţi, în satele din lunca Prutului şi o expediţie etnografică în satul 

Crihana Veche, în vederea însuşirii tehnicii ţesutului. 

Factorul economic din ultimii ani nu ne permite să aspirăm la 

o dezvoltare progresivă. Criza financiară a lăsat muzeul fără surse 

financiare pentru achiziţii, cercetări ştiinţifice, pentru valorificarea 

patrimoniului muzeal. Dacă în perioada sovietică, patrimoniul 

muzeal era completat în mare parte din donaţii, astăzi au crescut 

pretenţiile financiare ale “donatorilor”. Din aceste cauze, obiecte de 

valoare, care ar putea face parte din patrimoniul muzeal, fie sunt 

cumpărate de străini şi exportate din ţară, fie sunt distruse în timp de 

factori fizici şi chimici.   

Pentru o mai bună evidenţă a fondului muzeal piesele intrate 

în patrimoniu sunt înregistrate în registrele de colecţie, registrele 

fondului de bază sau auxiliar, marcate cu numărul de inventar şi 

depozitate. Anual se desfăşoară verificarea existentului pieselor din 

muzeu. În urma verificărilor sunt alcătuite listele de inventariere.  

Dacă în activitatea muzeului, în perioada sovietică predomina 

funcţia de instruire şi educare а publicului vizitator. Astăzi 

specialiştii muzeului pun mai mult accent pe activitatea de 

conservare şi restaurare a pieselor din patrimoniul muzeal. Activităţi 

care au constituit dintotdeauna o problemă greu de soluţionat. Pentru 

conservarea colecţiilor deţinute anual se desfăşoară lucrări de uscare 

şi aerisire a pieselor din depozite; se întreţine curăţenia în depozite, 

complexul etnografic, muzeu şi filială; se prelucrează cu insecticid 

textilele, iar obiectele din lemn – cu gaz lampant. 

Muzeul prin exponate creează un mediu specific de comunicare 

а omului cu trecutul şi prezentul. Muzeul reprezintă un sistem de 

comunicare, care îmbină posibilitatea de а studia, adică oferă un 
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mijloc de transmitere а cunoştinţelor şi valorilor acumulate de 

generaţiile precedente şi, cel mai important, muzeul educă, are o 

influenţă majoră asupra formării personalităţii omului. În centrul 

acestui sistem se află vizitatorul în interacţiune, cu expoziţia. Omul 

caută în exponatul muzeal un mesaj direct, iar prin expoziţie un mijloc 

de informare şi instruire, o sursă de delectare. Expoziţia este mijlocul 

de adresare а muzeului către public, este un mijloc de comunicare.  

O expoziţie se creează pe baza cercetării colecţiilor de care 

dispune muzeul respectiv. Există expoziţii permanente (tematice) sau 

de bază şi expoziţii temporare, care pot fi şi ambulante. În muzeu în 

ultimii cinci ani au funcţionat 3 expoziţii permanente:  

- „Gospodăria ţărănească (sf. sec. XIX – înc. sec. XX)”. 

Valorifică 292 piese etnografice din colecţia muzeului: mobilier, 

unelte de muncă, veselă din lut şi lemn, piese vestimentare, covoare, 

prosoape, ţoluri; 

- „Istoria antică” (sala nr. 3). Sunt expuse 222 piese 

arheologice: unelte de muncă din silex, os, corn de animal; vase din 

ceramică, cioburi, statuete antropomorfe şi zoomorfe, vârfuri de 

săgeţi din bronz, topor de luptă din bronz, obiecte din fier, monede; 

- „Fauna şi flora din sudul Moldovei” (sălile nr.1-2), 

constituită din 213 obiecte: animale împăiate, roci, fosile 

paleontologice, monolituri, termometre etc. 

Muzeul a realizat un număr însemnat de expoziţii temporare – 

34 – din colecţiile muzeului şi din colecţii particulare, menite, pe de 

o parte, să marcheze momente de maximă importanţă din istoria 

neamului, iar pe de altă parte să valorifice patrimoniul existent, 

dintre care cităm:  

- Oraşul Cahul în imagini, 16 decembrie 2008-aprilie 2009, în 

holul de la intrare. În cadrul acesteia au fost prezentate 48 fotografii, 

care reflectă diverse aspecte ale vieţii social-economice, politice şi 

culturale ale oraşului Cahul, în ultimii 50 de ani. 

- Dinastia Caravasile, sala nr. IV, au fost valorificate 37 piese 

din patrimoniul muzeal: fotografii, veselă, documente, cărţi. 

- Războaiele ruso-turceşti din sec. XVIII-XIX, sala nr. IV, 

valorifică 73 de obiecte, inclusiv 52 piese fond de bază, tablouri, 

echipament şi armament militar, medalii, monede, sculpturi. 

- Popas în universul obiectelor utile omului, 2 iulie 2009-16 

decembrie 2009, sala nr.I. Expoziţia a cuprins 215 piese: obiecte 
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casnice, inventar tehnic, piese vestimentare, din fondurile muzeului 

şi din colecţiile orăşenilor. Reflectă viaţa cotidiană a cahulenilor, în 

perioada postbelică. 

- Evenimente şi destine, 8-16 mai 2007, sala nr.IV, dedicată 

comemorării cahulenilor decedaţi în cel de al doilea război mondial. 

Ea valorifică 220 exponate, inclusiv 22 fond de bază: fotografii, 

afişe, echipament militar.  

- Cahul în anii 1941-1945, 24 aprilie-6 august 2008, sala nr.I. 

Au fost expuse 90 piese (FB-46, FA-44): uniforme militare, arme, 

obiecte personale ale participanţilor la lupte, afişe de epocă, 

fotografii etc. 

- Muzeul Cahul la 50 ani de activitate, sala nr.I, 6 august-11 

noiembrie 2008. Expoziţia a valorificat circa 107 obiecte (FB-40, 

FA-67): fotografii, documente, tipărituri etc. 

- Învăţământul şi literatura în perioada interbelică, sala nr.IV, 

26 decembrie 2008-martie 2011. Au fost expuse circa 17 piese din 

fondul de bază al muzeului: obiecte şcolare, lucruri personale ale 

unor învăţători, fotografii etc. 

- Credinţă şi tradiţie, expoziţie consacrată hramului oraşului 

Cahul, sala nr.I, 11 noiembrie-14 decembrie 2008. Expoziţia a fost 

constituită din 54 piese (FB-38, FA-16): obiecte liturgice, icoane, 

cărţi bisericeşti, veşminte ecleziastice. 

- Expoziţia de tablori din fondul muzeal, sala nr.I, 17 

decembrie 2009- mai 2010, valorifică 15 tablori. 

- Expoziţia de carte poştală de Anul Nou, sala nr.I, 21 

decembrie 2009-1 februarie 2010. Valorifică 59 cărţi poştale, care au 

circulat în perioada 1904-1940, 1940-1989 şi după 1990. 

- „Rugăciune”, expoziţie consacrată hramului bisericesc al 

oraşului, sala nr.I, 19-30 noiembrie 2010, valorifică 41 obiecte: 

icoane, obiecte bisericeşti, registre din sec. al XIX-lea;   

- „Destine dramatice” expoziţie fotografică dedicată 

cahulenilor deportaţi, sala nr.I, 6 iulie-16 noiembrie 2010, constituită 

din 75 obiecte: fotografii, cărţi, documente; 

- „Europa, un patrimoniu comun. Peisajul cultural”, expoziţie 

de carte veche, sala nr.I, 17 septembrie-16 noiembrie 2010, valorifică 

17 obiecte: cărţi, prosop, măsuţă; 

- „18 mai – Ziua internaţională a muzeelor”, expoziţie 

etnografică care valorifică 63 vestigii etnografice: covoare, scoarţe, 
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prosoape, piese vestimentare, unelte de muncă din lemn, sala nr. I, 17 

mai-29 iunie 2010; 

- „Hristos a înviat” expoziţie de carte poştală pascală, sala 

nr.I, 31 martie-2 mai 2010, constituită din 26 obiecte; 

- „Personalităţi” expoziţie constituită din 56 obiecte: fotografii 

ale poeţilor şi scriitorilor oraşului şi raionului Cahul, lucruri personale 

ale lui Robert Cahuleanul şi Alexandru Lipcan, dedicată zilei oraşului 

18 decembrie, sala nr.I, 16 decembrie 2010-23 martie 2011; 

- „Vulturii rămân în cer”- expoziţia de grafică a pictorului 

Gh.Guzun, în holul muzeului, 6 mai -12 mai 2010, valorifică 6 obiecte; 

- Expoziţia de afişe din cel de al doilea război mondial, în 

holul muzeului, 9 mai 2010, valorifică 15 obiecte.   

- „I made this” expoziţie constituită din 72 de goblenuri, 

organizată de un grup de meşteriţe din raionul Cahul în frunte cu 

Rodica Enache, 9-22 martie 2011 (sala I); 

- „Coloniştii germani. Oameni cuvioşi şi harnici” expoziţie 

organizată de Ambasada Republicii Germane în Republica Moldova, 

9 martie-15 aprilie 2011 (sala IV);  

- Expoziţia lucrărilor pictorului Gh.Guzun, constituită din 41 de 

lucrări din fondul de bază (P-17, Gr.-18, ADA-6), vernisată la 23 martie 

2011 (sala I), reprezintă linogravură şi monotipie, stampă, acuarelă;  

- Expoziţia lucrărilor pictorului Pavel Cornogolub, constituită 

din 42 lucrări din colecţia autorului, 21 aprilie - 21 mai 2011 (sala IV); 

- Expoziţia lucrărilor pictorilor L.Grigoraşenco şi V.Răilean, 

constituită din 14 lucrări din fondul de bază al muzeului (P-14), 25 

mai - 28 iunie 2011 (sala IV); 

- „Oraşul Cahul de altădată”, constituită din 14 tablouri (P-

14) semnate de pictorii Bakiţkii Veaceslav, Revuţkaia Elena, 

Musteaţă Ion, Melnic Emilia, Leu Ilie, Antoseac Arcadie, Babiuc 

Stanislav, soţii Streleţ Ala şi Ruslan, Maxim Constantin şi 

Popeleancenco Denis. Pentru elaborarea acestor lucrări autorii au 

folosit fotografii şi documente din fondul muzeal, 1 iulie-20 

noiembrie 2011 (sala IV); 

- Expoziţia lucrărilor pictorului Gh.Şoitu, constituită din 32 

lucrări din colecţia autorului, vernisată la 21 noiembrie 2011-21 

martie 2012 (sala IV); 

- Festivalul Internaţional „Nufărul alb”, expoziţie fotografică 

(51 bucăţi), 7 iulie - 24 august 2011 (sala I); 
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Alte 21 de expoziţii au fost organizate în afara muzeului, 

printre care:  

- „Cahuleni în cea de-a doua conflagraţie mondială” (FB- 6, 

FA- 4, planşete - 6); 

- „Şcheia, Frumoasa, Cahul”, în decada mărţişorului, expusă 

la staţiunea balneară „Nufărul Alb”; 

- „Pentru integrare şi independenţă”, dedicată cahulenilor 

decedaţi în războiul din Transnistria; 

- „Şcheia, Frumoasa, Cahul”, expusă la brigada de infanterie 

motorizată „Dacia” şi la grădiniţa Nr. 2, biblioteca orăşenească 

(microraion 15), reprezintă istoria oraşului Cahul de la prima atestare 

documentară până în sec. XX; 

- „Dinastia Haşdeiană”, expusă la Universitatea de Stat 

„B.P.Haşdeu” din Cahul;  

- „Arborele genealogic al familiei Caravasile”, expusă la 

Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul, reprezintă istoria 

familiei Caravasile, proprietari ai oraşului Cahul; 

- „Oraşul Cahul, personalităţi şi destine”, expusă la Brigada 3 

Infanterie Motorizată „Dacia”, care valorifică 32 obiecte muzeale 

(ADA-5, Alt-7, AE-14, F-20), 20-25 ianuarie 2010; 

- „Sărbători naţionale”, expusă pe Piaţa Independenţei şi 

Piaţa Horelor, pe 27 şi 31 august 2011, reprezintă etapele mişcării de 

eliberare naţională de la finele anilor’80-înc. anilor’90 ai sec. XX din 

oraşul Cahul. 

În ultimii ani muzeul a acordat o atenţie deosebită cercetării 

ştiinţifice a patrimoniului muzeal, punerii lui în circuitul ştiinţific şi 

public. Au fost studiate: colecţia de carte poştală din perioada 

interbelică; registrele prenupţiale ale bisericii Sf. Arhangheli Mihail 

şi Gavriil din Cahul, anii 1860-1862; documentele din fondul muzeal 

pentru identificarea primarilor oraşului Cahul;  colecţiile de 

medalistică şi numismatică; dosarele despre deportaţi; registrul de 

construcţie a bisericii de rit vechi Acoperământul Maicii Domnului 

din Cahul; registrele fondului de bază (21 bucăţi) pentru identificarea 

exponatelor, care au fost expuse în casa-muzeu „Nichita Lebedenco”. 

Specialiştii muzeului au susţinut 6 comunicări în cadrul 

sesiunilor şi simpozioanelor ştiinţifice, desfăşurate în Republica 

Moldova şi Ucraina, pe teme ca:   

- Maria Maftei, Reflecţii generale asupra situaţiei economice a 
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judeţului şi oraşului Cahul în prima jum. a sec. al XIX-lea// 

Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor 

didactice. Secţia istorie şi limbi moderne, 20 aprilie 2007, Cahul;  

- Ludmila Velixar, Dinastia Caravasile // Conferinţa ştiinţifică 

de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice. Secţia 

istorie şi limbi moderne, 20 aprilie 2007, Cahul; 

- Lidia Istomina, Некоторые аспекты относительно двух 

дат в истории строительства Архангело-Михайловской церкви 

города Кахул // Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de 

cercetare a cadrelor didactice. Secţia istorie şi limbi moderne, 20 

aprilie 2007, Cahul; 

- Lidia Istomina, Bătălia de la Cahul din vara anului 1770 // 

Anuarul Muzeului Pridunavia oraşul Ismail, ediţia II, 2008; 

- Lidia Istomina, Din istoria construcţiei catedralei Sf. Arh. 

Mihail şi Gavriil // Buletinul Ştiinţific al Muzeului Naţional de 

Etnografie şi Istorie Naturală”, vol. 9, Chişinău, 2008; 

- Maria Maftei, Evoluţia social-economică а oraşului şi 

judeţului Cahul în anii‘30-50 ai secolului al XIX-lea // „Tyrageţia”, 

vol.II, nr.2, 2008. 

Activitatea de cercetare a patrimoniului muzeal s-a 

materializat prin publicarea a 8 articole şi însemnări publicistice în 

presa locală, având ca teme:  

- Lidia Istomina, Кахульский историко-краеведческий 

музей: шаги становления // Cahul-expres, nr. 19, 2007; 

- Lidia Istomina, Выставка, посвященная Храму города şi 

Сохраним историю // Cahul Expres din 14 şi 28 noiembrie 2008; 

- Lidia Istomina, Не все страницы той войны известны // 

Cahul expres, nr.18, 2010; 

- Maria Maftei, Прикоснутся к истокам // Cahul expres, 

nr.20, 2010; 

- Lidia Istomina, Кагульская соборная церковь: Из 

закоулков седой истории // Cahul-expres, nr.46, 2010; 

- Lidia Istomina, Город Кагул: начало пути // Cahul-expres, 

nr. 50, 2010; 

- Lidia Istomina, Воздушный разведчик Фёдор Селивёрстов 

// Cahul-expres, nr.31, 2010; 

- Lidia Istomina, Они погибли в войне в Приднестровье // 

Cahul-expres, nr.33, august 2011. 
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Pentru emisiunile de radio şi televiziune au fost acordate în 

total 35 interviuri. În sălile muzeului a fost realizată emisiunea 

pentru postul Jurnal TV „Asfalt de Moldova”, 20 noiembrie 2011. 

Cu ocazia jubileului de 50 de ani au fost editate pliantul muzeului, 

cărţi poştale, calendare şi insigne.  

În această perioadă colaboratorii muzeului au participat la 

următoarele manifestări ştiinţifice şi culturale: 

- Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a 

cadrelor didactice, 20 aprilie 2007, organizată de Universitatea de 

Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul; 

- Conferinţa ştiinţifică consacrată memoriei lui P.Draganov, 

mai 2007, organizată de muzeul din oraşul Comrat; 

- Deschiderea monumentului bătăliei de la Larga, iunie 2007; 

- Serata literară consacrată memoriei lui B.P. Haşdeu, 

Biblioteca pentru copii, noiembrie 2007; 

- La deschiderea Muzeului Satului – gospodărie tradiţională, 

jud. Galaţi (Muzeul ţinutului Cahul pe perioada anilor 2006-2008 a 

fost partener al Consiliului jud. Galaţi în proiectul „Muzeul Satului – 

gospodărie tradiţională”, proiect finanţat de PHare, care a finalizat cu 

deschiderea, la 20 noiembrie 2008 în pădurea Gârboavele din jud. 

Galaţi a unui muzeu constituit din 4 gospodării din sudul Moldovei, 

inclusiv o gospodărie din sudul Basarabiei);  

- Jubileul de 50 de ani al muzeului, 8 august 2008, organizat 

sub forma întâlnirii generaţiilor de lucrători ai muzeului;  

- Festivalul „Armoniile Dunării”- în comitetul organizatoric, 

26 octombrie 2008; 

- Întâlnirea cu savantul Eugen Grebenicov, Universitatea de 

Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul, 2008; 

- Ziua Internaţională a Muzeelor din 17-18 mai 2008, 

organizată de Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei;  

- Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, organizată de 

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei 19-21 

octombrie 2007, 16-17 octombrie 2008; 

- La deschiderea muzeelor în satul Tartaul (r-nul Cantemir), 

2008 şi muzeul liceului P.Rumeanţev, 2009; 

- Conferinţa ştiinţifică „Educaţia prin astronomie – 

componentă principală a educaţiei muzeale”, eveniment organizat în 

cadrul proiectului „Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi – 
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obiectiv turistic transfrontalier”, în incinta Universităţii de Stat 

„B.P.Haşdeu” din Cahul, 19 februarie 2009; 

- Conferinţa „Prezent şi viitor în Euroregiunea Dunărea de 

Jos” organizată în cadrul proiectului „Cooperare Transfrontalieră şi 

Bună Vecinătate la Dunărea de Jos” finanţat prin Programul de 

Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006, PHARE CBC 

2006, Consiliul Raional Cahul, 20 februarie 2009; 

- Seminarul „Sistemul politic şi partidele politice din 

Moldova”, 22 aprilie 2009; 

- Treningul „Managementul muzeal”, Muzeul Naţional de 

Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei, 11-16 mai 2009;  

- Seminarul „Sistemul asistenţei şi serviciilor sociale în 

Letonia”, 19-20 mai 2009; 

- Seminarul „Politica de ocrotire a moştenirii arheologice în 

Republica Moldova: realitate şi necesitate”, organizat de Asociaţia 

Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova cu sprijinul financiar al 

Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi cooperare Internaţională (Sida) şi 

al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM), Universitatea de Stat „B.P 

Haşdeu” din Cahul, 8 octombrie 2009; 

- Congresul culturii, 2 februarie 2010, Palatul Republicii; 

- Întâlnirea cu ministrul culturii B.Focşa, 16 martie 2010, 

Consiliul Raional; 

- Seminarul „Elaborarea proiectelor pentru programele de 

finanţare ale UE”, or. Cahul, 13-15 august 2010; 

- Festivalurile „Să trăiţi, să-nfloriţi” şi „Cântecul pascal” , 

organizate de Direcţia de Învăţământ, ca membri ai juriului;  

- Atelierul de lucru în cadrul proiectului “CAN – Reţeaua 

Culturală a Euroregiunii Dunărea de Jos”, organizat de Centrul 

Cultural “Dunărea de Jos”, 14-16 aprilie 2011, or. Galaţi; 

- Workshop: PIT Local Technical Teams training on 

Preliminary Technical File SOROCA, în cadrul proiectului Pilot 2 

“Reabilitarea patrimoniului cultural în oraşele istorice”, 20-21 mai 

2011, or. Soroca; 

- Workshop-ul „Clusterele ca soluţii de valorificare şi 

promovare a potenţialului turistic în Regiunea de Dezvoltare Sud”, 

organizat de Centrul Regional CONTACT-Cahul, 18-19 octombrie 

2011, or. Cahul;  

- Seminarul „Costumul popular. Unitate şi varietate la Dunărea 
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de Jos”, desfăşurat în cadrul programului operaţional comun România-

Ucraina-Republica Moldova, or. Galaţi, 19 decembrie 2011; 

-  la lansări de carte: „Extinderea şi politica de vecinătate a 

Uniunii Europene”, autor N. Dandiş; „Stânga politică în Republica 

Moldova 1989-2001”, autor I. Certan organizate la Universitatea de 

Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul, la 10 şi 12 decembrie 2008; 

Potenţialul turistic al raionului Cahul, autor L. Noni, 2010. 

Relaţia muzeu-public în ultima perioadă s-a manifestat şi prin 

consultaţii metodice şi de specialitate acordate studenţilor Facultăţii 

de Filologie şi Istorie a Universităţii de Stat “B.P.Haşdeu” din Cahul, 

care îşi petrec practica muzeografică la muzeu. Activitatea 

muzeografică а fost orientată şi spre o colaborare activă cu muzeele 

din ţară şi peste hotare. Colaboratorii muzeului, au vizitat Muzeul 

Naţional de Arheologie şi Istorie al Moldovei, Muzeul Naţional de 

Etnografie şi Ştiinţe Naturale, Muzeul Naţional de Artă, Complexul 

muzeal de la Orheiul Vechi, Cetatea Akkerman (Ucraina), Muzeul 

din Comrat, Muzeul din satul Tartaul, Muzeul de Arheologie din 

Odesa (Ucraina), Muzeul Satului din Galaţi (România). 

În inventarele bibliotecii au fost înregistrate în total 194 cărţi 

noi. Din ele 71 au fost procurate în librăriile oraşului (suma de 5389 

lei), 123 cărţi au fost primite ca donaţii de la diferite instituţii, de la 

autorii cărţilor şi alte persoane. 

Au fost primite 12 denumiri de ediţii periodice în perioada 

2007-2011, printre care Cahul-Expres, Vocea poporului, Literatura 

şi Arta, Natura, Timpul, Magazin Istoric, Viaţa Basarabiei, Cugetul, 

Mediul ambiant, Мир музея, Музей. Suma totală cheltuită pentru 

abonare 6264,96 lei.  

În concluzie putem menţiona că activitatea muzeului а fost 

orientată spre cercetarea şi constituirea unui patrimoniu muzeal 

naţional, spre valorificarea patrimoniului muzeal prin studii 

ştiinţifice şi prin expoziţii. 
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ИСТОРИЯ КАГУЛЬСКОГО ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

Лидия ИСТОМИНА,  

Кагульский  историко-краеведческий  музей 

 
Muzeul ţinutului Cahul a fost fondat prin ordinul Ministerului 

Culturii al RSSM nr. 412 din 30 iulie 1958. Primele obiective ale muzeului 

au fost identificarea personalului muzeului, completarea fondului muzeal şi 

elaborarea expoziţiei. Pe parcursul activităţii sale, s-au schimbat generaţii 

de lucrători. Doi muzeografi au fost decoraţi cu distincţia „Lucrător emerit 

al culturii RSSM”. 

În studiul de faţă sunt elucidate etapele dezvoltării muzeului. În anul 

1967 au fost deschise filialele: Muzeul gloriei militare, Casa-muzeu 

„N.Lebedenco”, muzeul de istorie şi etnografie din Vulcăneşti. În anul 1970 

a fost deschisă Galeria de Artă, iar în anul 1979 – primul muzeu în aer 

liber – „Căsuţa ţărănească de la sf. sec. XIX-înc.sec XX”.  

Începând cu anul 1990, istoria locală se studiază în contextul 

renaşterii naţionale.   

 

Образующим началом для Кагульского историко-

краеведческого музея послужил приказ Министерства Культуры  

МССР № 412 от 30.07.1958г. о деятельности учреждения с 1 

августа того же года. Впереди предстояла работа по 

фактическому созданию музея. Директором учреждения был 

назначен Алексей Никанорович Печерский, педагог по 

образованию, человек недюжинных организаторских 

способностей, большой энтузиаст музейного дела.  За 12-

летнюю деятельность на посту руководителя он сумел 

реализовать ряд значительных проектов и задумок. Имя 

А.Печерского, заслуженного деятеля культуры МССР, 

золотыми буквами вписано в историю нашего музея.  

Некоторые сведения о Кагульском музее и его 

экспозициях даны в сборнике «Музеи приглашают» [1], а также 

в брошюре В.Травушкина «Кагул» [2]. В научном сообщении 

Л.Великсар, посвящённой 45-летнему юбилею музея, 

представлен выборочный материал по истории учреждения [3]. 

В настоящем сообщении автор ставит  целью показать этапы 

пути становления и развития Кагульского музея на протяжении 
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более чем полувека. Изучение вышеобозначенной темы велось 

на базе документации КИКМ: входящая и исходящая 

корреспонденция, отчёты о деятельности музея, книги приказов, 

статистические отчёты, бухгалтерские документы, тематико-

экспозиционные планы, а также устные воспоминания бывших 

сотрудников. Документация музея периода 1958-1989гг. велась 

на русском языке, с 1990г. – на румынском языке.  

Статус КИКМ на протяжении своего существования 

претерпевал ряд изменений. Приказом МК МССР №5 от 

02.02.1959г. Кагульский музей обретает статус городского с 

15.03.1959г. [4]. 

Приказом МК МССР №626 от 26.11.1962г. Кагульский 

музей является филиалом Государственного историко-

краеведческого музея (ГИКМ) с 01.01.1963г. [5]. 

Приказом МК МССР №43 от 06.02.1965г. Кагульский 

филиал обретает статус самостоятельного музея межрайонного 

масштаба, в зону которого входят Кагульский, Вулканештский, 

Комратский и Чадыр-Лунгский районы. Музей находится в 

подчинении МК МССР, финансируется из республиканского 

бюджета [6].  Государственный историко-краеведческий музей 

(ГИКМ) являлся методическим центром. 

Приказом МК МССР №275 от 18.05.1970г. КИКМ 

подчиняется городскому отделу культуры и финансируется из 

местного бюджета [7]. 

В средине 90-х годов XX в. КИКМ с названием «Muzeul 

Cahul» относится к городской примэрии. В регистрационном 

удостоверении №012 от 18 мая 2004, выданном МК РМ, 

название музея звучит следующим образом «Muzeul Ţinutului 

Cahul», финансирование из городской примэрии.  

Первоначально для музея  был отведён коммунальный 

дом по ул. Л.Толстой №10 общей площадью 148,7 кв.м. [8]. В 

мае 1960 года музею  отводится историческое здание, на 

высоком каменном фундаменте с большим ступенчатым 

крыльцом по ул. Л.Толстого №6 [9]. Административное здание, 

в первоначальном виде двухэтажное, было построено в конце 

XIX – начале ХХ-го вв. В нём располагались различные 

органы городской и уездной власти. В 20-30-е годы XX 

столетия здесь размещался уездный трибунал, позже – примэрия, 
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а на чердаке располагалась пожарная вышка. В 1940 году в 

результате сильнейшего землетрясения второй этаж получил 

серьезные повреждения и в 1944 году был снесен. В 

послевоенный период по проведении ремонта первого этажа в 

здании располагалась столовая пограничной комендатуры.  

Площадь нового здания музея составляла 245,5 кв. метра. 

Для бюро и фондов было выделено  помещение площадью 19,4 

кв. метра в старом административном здании, расположенном во 

дворе музея [10].   

Штаты музея на 1958 год предусматривали следующие 

единицы: директор, старший научный сотрудник, научный 

сотрудник, смотритель, уборщица, бухгалтер. Приказом от 9 

августа 1958г. в штаты музея были зачислены первые сотрудники: 

Г.И.Антохи (историк), А.Д.Василенко (агроном), А.Т.Дудина 

(художник, работающая на ставке смотрителя). Для всех 

сотрудников работа была новой, предстояло осваивать азы 

музейного дела.  Сотрудники музея – первоначально А.Печерский, 

Г.Антохи, А.Василенко, позже Д.Стефогло и Т.Никанорова 

проходят месячную стажировку в музеях Москвы и Ленинграда. 

Государственный историко-краеведческий музей (ГИКМ) 

являлся методическим центром; заведующий отделом природы 

Б.А.Тарабукин  курировал Кахульский музей. В 1959 году при 

ГИКМ сотрудники Кагульского музея проходят 15-дневный 

практикум по разработке тематической структуры разделов 

экспозиции и знакомятся с основами музейного дела. В этом же 

году  сотрудники и смотрители проходят 20-дневный практикум 

по обучению оформительским работам. В дальнейшем при 

Кахульском музее работал постоянно действующий семинар для 

молодых сотрудников, на котором изучались вопросы 

музееведения. Творческие планы были обширны, работы 

намечалось много, штаты же были невелики. В этих условиях 

всем сотрудникам музея вменялось в обязанности исполнение 

дополнительных функций. В книге приказов этого периода 

находим следующие определения: смотритель-экскурсовод, 

дворник-хозяйственник, сторож-истопник.
 

С первых же дней существования музея работа велась по 

следующим направлениям: поисковая, собирательская, 

исследовательская, а также хозяйственная. Комплектование 
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фондов шло по следующим отделам: природа, история, 

этнография. 

Работа в отделе природы велась следующим образом: а) 

совершали экспедиции в лесную и степную зоны, собирали 

растения, засушивали гербарии и затем оформляли их для 

экспозиции; б) закупали шкурки животных и птиц, давали заказы 

на изготовление чучел [11]. Чучела для Кахульского музея в 

основном изготавливал таксидермист В.Уфнаровский [12]. За 

четыре года в общей сложности было изготовлено 174 чучела, 

большая часть из которых сохранилась и выставляется в отделе 

природы поныне. Муляжи, макеты, таблицы, графики и 

рисунки заказывали Художественному Фонду республики, а 

также закупали в специализированных магазинах [13]. 

С целью сбора этнографического материала  

организовывались экспедиции по селам Кагульского, Леовского, 

Чадыр - Лунгского, Тараклийского и Вулканештского районов. 

Так как первоначально коллектив учреждения был 

преимущественно мужской, то директор неоднократно 

обращался в вышестоящие инстанции с просьбой выделить для 

музея транспорт – мотоцикл.  

В ноябре-декабре 1958г. по инициативе и при полном 

финансировании из бюджета музея были проведены 

археологические раскопки у с.Зырнешть. Раскопки проводили 

сотрудники Института Истории АН МССР под руководством 

Н.Кетрару [14]. В последующие годы – 1959, 1961, 1965, 1967, 

1969, 1970, 1972 музей также финансировал раскопки у сёл 

Лопэцика, Кукоара, Вулканешть. Сотрудники музея также 

принимали участие в раскопках. Согласно  договору, часть 

найденных в результате раскопок предметов после изучения и 

описания передавались в фонды нашего музея. 

 С целью сбора документального материала, а также 

приобретения экспонатов совершались командировки в 

центральные архивы страны и республики, а также в музеи 

союзного значения: Эрмитаж, Исторический музей, Музей 

русского искусства, Музей артиллерии и др. [15].  В фонды 

музея поступил богатый материал по истории России XVIII-

XIXвв.: кремневое и капсюльное оружие, холодное оружие, 

монеты, ордена и медали, а также предметы декоративно-
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прикладного искусства. За 5 месяцев 1958г. и весь 1959г. число 

дней, проведённых сотрудниками в командировках, составило 

353 дня. Одна командировка длилась от 2-х до 25 дней.  

В результате огромной работы, проделанной 

небольшим коллективом единомышленников, за первый год 

деятельности музея было собрано 2415 экспонатов, из них 338 

основного фонда [16]. Среди первых приобретённых экспонатов 

–  городской план от 1845г.
   

Первая экспозиция была открыта 1 августа 1959 года. 

Первоначально были оформлены два отдела: природа и история 

(досоветский период). Тематическая структура отдела природы: 

развитие жизни на земле; геологическая структура земли и 

полезные ископаемые; рельеф, почвы и водные ресурсы юга 

МССР; животные и птицы южной зоны. Тематическая структура 

досоветского периода: происхождение человека; археологические 

находки в районе бассейна реки Прут; памятные места славы 

русского оружия на территории края [17].  
    

 В первой экспозиции наряду с экспонатами собственно 

музея выставлялись экспонаты из ГИКМ. Музейное 

оборудование состояло из новых витрин и подставок, 

изготовленных по заказу в Кахульском  горпромкомбинате, 

часть витрин предоставил головной музей, определённая часть 

оборудования состояла из металлических аптечных шкафов и 

списанных магазинных витрин (пять таких витрин и поныне 

задействованы в экспозиции). За 5 месяцев работы экспозиции в 

1959г.
 
 число посетителей составило 26947 человек [18].  

   
 

После капитального ремонта нового здания музея под 

экспозицию было предоставлено четыре равнозначных зала. К 1 

января 1961 года Художественный фонд МССР закончил 

работы по оформлению новой экспозиции. Тематическая 

структура существовавших разделов была расширена, открылся 

и советский период исторического отдела (Великая 

Отечественная война 1941-1945гг.). В 1961г. музей посетило 

36926 чел., проведено 154 экскурсии. 

 В первой половине 60-х гг. среднее число посетителей в 

год составляло 37 тыс. человек, проведённых экскурсий – 230 

[19]. Столь значительные цифры являются реальными. Для 

привлечения посетителей предпринимались следующие меры: 



 163 

расклеивались афиши с краткой информацией о музее, 

рассылались письма-приглашения в учреждения, школы, 

предприятия и колхозы. Партийные, профсоюзные и 

комсомольские организации учреждений включали посещение 

музея в планы культурно-массовой работы. В залах природы 

учителя проводили уроки по ботанике и зоологии. Посещение 

было бесплатным. 

Ввиду нехватки экскурсоводов при музее велась работа 

по подготовке общественных экскурсоводов из числа 

студентов педучилища и учителей школ города. Приёму 

посетителей способствовал специфичный режим работы 

учреждения: в зимние месяцы – до 18 часов, в летние месяцы – 

до 20 часов, суббота и воскресенье для музея были рабочими. 

С целью улучшения работы учреждения, помощи в сборе 

экспонатов и проведении экскурсий решением горисполкома от 

26.11.1964 г. был создан Совет содействия работе КИКМ. В состав 

Совета   вошли агрономы, преподаватели биологии и истории [20].   

С 1963 по 1965г.г. Кахульский музей являлся филиалом 

ГИКМ. Следствием подобной реорганизации явилось 

сокращение штатов. В этот период в музее работали: научный 

сотрудник А.Печерский, смотритель-экскурсовод Е.Сергеева, 

дворник-хозяйственник А.Голдур, уборщица-истопник 

Чеботарь. В новых условиях основное внимание уделялось 

культурно-массовой работе: приёму посетителей и проведению 

экскурсий, курирование деятельности общественных музеев. 

Организовывались также экспедиции в сёла района по сбору 

музейных предметов. Результатом усердной работы небольшого 

коллектива музея являются итоги 1964г: число посетителей – 35 

тыс. человек, число экскурсий – 353.   

Дирекция музея занималась также и решением 

хозяйственных проблем. Большое внимание уделялось 

благоустройству территории вокруг музея. Двор был обнесен 

вновь выстроенным забором из деревянного штакетника на 

кирпичном цоколе. В 1965 году был обустроен 

дендрологический сквер, на котором высаживались 

приобретенные в Кишиневском Ботаническом саду деревья и 

кустарники [21]. Обязанности садовника исполняли сотрудник 

отдела природы, смотритель и дворник.
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В первые годы деятельности музея усилия сотрудников  

были направлены на поисково-собирательскую и 

экспозиционную работу. Фондовая работа, т.е. работа по учёту и 

хранению, проводилась не на должном уровне. Ставки 

хранителя в штатах учреждения не было, обязанности 

последнего возлагались на научных сотрудников. Помещение 

фондохранилища, служившее и офисом для сотрудников, не 

могло вместить большой объём поступлений.  

На поступавшие музейные предметы оформлялись 

только акты приема, музейные предметы без регистрации в 

книге учёта и маркировки сразу выставлялась в экспозицию, 

часть складировалась в помещении фондохранилища, в сарае 

или во дворе. Научные паспорта на экспонаты основного фонда 

не оформлялись, не велись и научные инвентари. Коллегия МК 

неоднократно указывала на необходимость налаживания 

должного учёта в Кагульском музее, а также на большую 

загруженность экспозиции [22]. (Смотри таблицу №1) 

 

Таблица №1  

Численность экспонатов в фондах и в экспозиции 

 

Год Число муз. предметов 

в фондах   (ед.) 

Из них муз. 

предметов в 

экспозиции (ед.) 

1

961 
3659 1489 

1

962 
5651 2789 

1

963 
6517 4415 

1

964 
7017 4642 

 

С приходом в музей Е.А.Сергеевой (Самсоновой) (1962-

1992) стала налаживаться фондовая работа. Работая 

экскурсоводом, она выполняла и функции хранителя фондов. 

Разбирая акты приема по мере их поступления, находя 

соответствующие экспонаты в фондах и в экспозиции, она 
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регистрировала их в книгах учета, маркировала. До 1968 года 

эта работа велась Е. Сергеевой наряду с исполнением других 

обязанностей, а с увеличением штатов музея Евгения 

Алексеевна стала исполнять сугубо обязанности главного 

хранителя, (ставка же хранителя была выделена с 1971 года) 

[23]. В отчётных документах за 1970г. встречаем первый отчёт о 

работе фондов, в котором присутствовали две графы: число 

зарегистрированных (6626 ед.) и число незарегистрированных 

(6972 ед.) музейных предметов. Работа по регистрации всех 

музейных предметов была окончена в 1976г.  

За 30-летний самоотверженный труд в Кахульском музее 

Е.А.Сергеевой было присвоено    звание «Заслуженный деятель 

культуры МССР». 

Работа в фондах постепенно налаживалась: с 1967г. 

заполняются научные паспорта, в 70-х годах были заведены 

некоторые научные инвентари (документы, этнография, 

драгметаллы, предметы искусства). Однако условия хранения 

оставляли желать лучшего. Фондохранилище было небольшим 

(в 1970г. составляло 45,3 кв.м.) и сырым. В справке о состоянии 

фондов от 5 сентября 1970г. указывалось на большую 

скученность экспонатов в фондах (ок. 7 тыс.), их порчу и 

невозможность выбрать нужный предмет [24].    

Из хроники музея. Конец 1959 года – первое сокращение 

штатов (ставка сторожа); 1961 год –установка телефона, 

проведение водопровода; 1962г. – две чугунные пушки XVIIIв., 

привезённые из г.Болград, устанавливаются на крыльце 

учреждения; 1964 год – установка парового отопления в музее; 

1966 и 1968 годы – установление сигнализации в музее и 

фондохранилище. 

1967 год вошёл в историю музея как год открытия 

филиалов: музей Боевой Славы (май), Мемориальный Дом-

музей Н.Ф.Лебеденко (октябрь), историко-этнографический 

отдел в пос.Вулкэнешть (декабрь) [25].   
 

Музей Боевой Славы первоначально был расположен в 

здании, ранее занимаемом погранзаставой (площадью 66 

кв.метров), вблизи которого был расположен обелиск погибшим 

пограничникам, а также остатки разрушенной в 1941 году 

казармы пограничников. 
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В 1969 году здание филиала и экспозиция значительно 

пострадали во время наводнения.  Новое здание музея Боевой 

Славы площадью 115 кв.м. было сооружено на незатопляемом 

месте в 1970г. При филиале также был создан совет содействия, 

в задачи которого входили помощь в сборе экспонатов и 

проведении экскурсий. 

Экспозиция мемориального Дома-музея Н.Ф.Лебеденко 

(1899-1956) была расположена в доме, где провел детские и 

юношеские годы будущий Герой Советского Союза. В одной из 

комнат был воссоздан интерьер жилого помещения семьи 

Лебеденко, в другой – экспозиция, отражающая жизненный и 

боевой путь генерала. Позже под экспозицию была 

задействована и площадь коридора: тема «Жители с.Лебеденко 

в Великой Отечественной войне». Во дворе был установлен 

бюст Н.Ф.Лебеденко.  

Историко-этнографический филиал с. Вулканешть 

располагался в здании Дома Культуры. 

В 1969 году штатное расписание по Кахульскому музею 

было следующим: основной музей - директор, старший 

научный сотрудник, научный сотрудник (2 ед.), служитель (2 

ед.), художник-оформитель, уборщица, дворник-истопник; 

Музей Боевой Славы - служитель; 

Мемориальный Дом-музей Н.Ф.Лебеденко - служитель; 

Музей в п.Вулкэнешть -  научный сотрудник, служитель [26].    

Несомненной заслугой музея, в первую очередь директора 

А.Печерского, явились действия, направленные на спасение 

здания Архангело-Михайловского собора, а также сохранения 

четырёх больших икон и части церковной библиотеки. После 

закрытия культового учреждения в 1962г. церковь подверглась 

разграблению, зданию грозило медленное разрушение. В период 

1965-1967гг. ведётся целенаправленное комплектование фондов 

художественными произведениями. Около 200 полотен как 

молдавских, так и российских художников поступили в фонды 

музея. В 1967 году комиссия городского отдела культуры 

высказала свое мнение по поводу использования закрытого 

здания Архангело-Михайловского собора под картинную 

галерею. Постановлением Совета Министров МССР за №392 от 

28 сентября 1967 года здание собора было объявлено 
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архитектурным памятником и взято под охрану государства [27].    

Картинная галерея открыла свои двери для посетителей 1 

мая 1970 года. Площадь филиала составляла 246 кв.м. В 

экспозиции выставлялись картины как именитых молдавских 

художников, так и юных дарований. Народные умельцы также 

организовывали выставки.  

Благородная задумка дирекции учреждения относилась 

также к восстановлению второго этажа здания музея. 

Обследование строения на предмет достройки второго этажа 

было проведено еще в 1965 году [28]. Комиссия пришла к 

выводу, что фундамент и стены первого этажа прочные и при 

применении антисейсмических мероприятий вполне способны 

нести нагрузку второго этажа. В 1966 году были подготовлены 

чертежи и составлена смета, но запланированное на 1969 год 

строительство второго этажа музея сорвалось из-за 

непредвиденных расходов по ликвидации последствий 

наводнения и затянувшегося ремонта Картинной галереи. 

Капитальный ремонт здания музея перенесли на 1970 год, но 

ввиду ряда обстоятельств планы оказались неосуществлёнными. 

Результатом многочисленных экспедиций по сёлам 

Кагульского района явился богатый сбор  этнографического 

материала. Часть материала выставлялась в Вулканештском 

филиале, а большая часть хранилась в фондах. Возникла идея 

построить этнографический комплекс под открытым небом.  

Планировалось построить дом, сарай, конюшню,   подвал, 

колодец. В пределах комплекса директор А.Печерский видел и 

действующие мастерские – гончарную, кузнечную, столярную 

(используя современные термины – интерактивную 

экспозицию). В 1969 году был построен крестьянский дом; в 

1970-1971гг. сарай и кузница.  

Однако не всё задуманное удалось реализовать. С 

переподчинением музея городскому отделу культуры 

изменились условия финансирования, многие инициативы и 

начинания директора А.Печерского не были приняты и 

поддержаны на месте. Не видя возможности реализации своих 

творческих планов и задумок на посту директора, А.Н. 

Печерский оставляет пост руководителя. Выйдя на пенсию в 

сентябре 1970 года, он некоторое время работает научным 
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сотрудником, а затем и вовсе уходит из музея. 

Начиная со второй половины 60-х гг. музеи республики, 

выполняя задачу коммунистического воспитания населения, 

руководствуется в работе многочисленными рекомендациями и 

предписаниями МК СССР по комплектованию фондов 

музейными предметами советского периода. С этого периода и до 

1987г. в отчётах о деятельности музея отдельной графой ведётся 

учёт поступлений по советскому периоду. Из отчёта за 1973 год 

следует, что из 14183 музейных предмета 8265 единицы 

относятся к советскому периоду. В 1987г. из 23551 музейных 

предметов 17114 относились к советскому периоду [29].    

Тематическая структура исторических отделов была 

единой для всех музеев: повторяла периодизацию учебника 

«История МССР». Экспозиция советского периода изобиловала 

материалами идеологической направленности, темы 

раскрывались через тексты, карты, схемы, фотографии, взятые 

из «Истории МССР». Широко использовались цитаты классиков 

марксизма-ленинизма. В 70-80-е годы в основной фонд музея 

попали тысячи документов, относящихся к идеологической 

пропаганде. Экспонаты поступали не только от комсомольских 

и партийных организаций, но и закупались в книжном магазине 

(пропагандистские комплекты к знаменательным советским 

датам). Экспозиционная площадь, предоставляемая под 

экспозицию советского периода, превосходила другие отделы в 

два и более раз. По данным паспорта Кагульского музея за 1974 

год площадь отдела природы составляла 75,48 кв.м., 

досоветского периода – 62,28 кв.м., советского периода – 137,77 

кв.м. [30]. Надо учесть, что площадь Картинной галереи 

предоставлялась и для выставок агитационного плаката, а также 

фотовыставок, отражающих успехи социалистического 

строительства в Молдавии. Статистические данные о числе 

посетителей и проведённых экскурсий за определённый отрезок 

времени указывают на успешную работу музея в целом по 

идеологическому воспитанию (смотри таблицу №2). 
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Таблица №2  

Численность посетителей и экскурсий по Кагульскому 

музею и его филиалам за первую  половину 1970г. 

Культурно-просветительская деятельность музея 

заключалась в чтении лекций, организации встреч и круглых 

столов с участниками революционных и боевых действий, а 

также ветеранами труда. Тематика лекций: «Основной закон 

нашей жизни» (о конституции СССР), «Конституция МССР», 

«Кагул вчера, сегодня, завтра», «В.Ленин всегда живой», «Имя 

твоё – комсомол», «От съезда к съезду» и т.д. Тематика 

передвижных выставок: «Часовые советской границы», 

«Великая победа», «Ясско-Кишинёвская операция», «С Россией 

навеки» (О Д.Кантемире), «28 июня – светлый день 

освобождения» и др. Отчёт работы музея за 1970-1973гг. 

наглядно демонстрирует работу музея в советский период  

(смотри таблицу №3).  

 

Таблица №3  

Отчёт работы музея в цифрах за 1970-1973 гг. 
Вид деятельности Год 

1970  1971 1972 1973 

Число посетителей  107981 102661 107130 92814 

Число экскурсий 828 1046 1025 977 

Число лекций 33 51 69 45 

Число встреч и сборов 30 55 103 37 

Число выставок 

передвижных 

9 7 13 11 

Статей 

опубликованных 

7 6 12 12 

      Название отделов Число посетителей Число экскурсий 

Основной музей 29344 253 

Картинная галерея 23681 11 

Музей Боевой Славы 9600 68 

Мемориальный дом- 

музей Н.Ф.Лебеденко 

1600 18 

Вулканештский филиал 8627 60 

ИТОГО: 72852 410 
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Всего собрано 

экспонатов 

2004 2078 2431 999 

В том числе по 

советскому периоду 

1091 1439 2291 895 

Экспонаты основного 

фонда 

1389 1222 1242 644 

 

В рамках культурно-массовой работы музея в 

обозначенный период отметим значительное мероприятие – 

празднование 200-летия Кагульской баталии 1770г. Планомерная 

подготовка к празднованию этой даты началась ещё в 1968г. За 

два с половиной года была проделана колоссальная работа по 

выявлению и изучению архивных документов, а также по сбору 

экспонатов. Сотрудники музея неоднократно выезжали в архивы 

Москвы, Харькова, Измаила, Кишинева. За 1968-1969 годы было 

осуществлено 12 командировок за пределы республики, что 

составило 158 дней [31].   
 

Празднование 200-летия Кагульской битвы состоялось 

летом 1970 года и отснято на кинопленку. В городском Доме 

культуры состоялось заседание выездной научно-теоретической 

сессии Института истории АН МССР, с докладами выступили 

историки: М.Будак, П.Дмитриев, К.Поглубко, И.Семенова [32].   
 

В районной газете «Красный Октябрь» в тринадцати 

номерах был опубликован обстоятельный исследовательский 

материал, подготовленный сотрудниками музея - А.Печерским и 

Д.Стефогло. Соответствующая статья этих же авторов была 

опубликована в журнале «Нистру» (№7, 1970г.). Первого августа 

1970 года у памятников Ларгской и Кагульской битв состоялись 

манифестации с участием военного духового оркестра.  

До 1989г. исследовательская работа проводилась в 

основном по теме «Великая Отечественная война 1941-1945гг.». 

В разрезе темы материал собирали по разделам: 11-а и 12-а 

заставы, 54-й стрелковый полк, комсомольская подпольная 

организация, освобождение города в августе 1944г. Составляли 

списки ветеранов города, участвовавших в крупных военных 

операциях, как-то: оборона Москвы, прорыв блокады 

Ленинграда, Сталинградская битва, битва на Курской дуге и т.д. 

В указанных списках коренных кагульчан не оказалось, 

числились ветераны, обосновавшиеся в нашем городе после 
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войны. Лишь во второй половине 80-х годов по архивным 

данным Кагульского военкомата был составлен список 

кагульчан, погибших на фронтах II-ой мировой войны.   

 В обозначенный период официально считалось, что музеи 

не могут заниматься научной деятельностью и публиковать 

исследования в научных изданиях. Потому результаты 

исследований публиковались в виде статей в местной газете. 

Издательская деятельность учреждения также не была 

налажена. Коллегия МК МССР, подводя итоги работы 

Кагульского музея за 1969г., обратила внимание на отсутствие 

печатных путеводителей, каталогов, буклетов и афиш. 

В период работы директором музея Дмитрия 

Константиновича Стефогло (1961-1962гг., 1969-1975, с сентября 

1970г. директор музея) приоритетами в деятельности музея 

являлись культурно-массовая и исследовательская работа.  

Результатом большой поисковой и исследовательской 

работы стала организованная в 1972 году встреча-конференция 

ветеранов 54-го стрелкового полка 25-й Чапаевской дивизии и 

ветеранов-пограничников. Конференция проходила 22 июня 

1972 года в здании Дома культуры; число присутствующих на 

конференции составило около 400 человек, из разных городов 

прибыло 23 ветерана. Всего было прослушано шесть докладов о 

ходе боевых действий в Кагуле в период 1941-1944 г.г., с 

которыми выступили непосредственные участники событий
  

[33]. Ветераны пополнили фонды музея фотографиями, 

обмундированием, мемуарами.  

Исследовательский материал по теме «Кагул в годы ВОВ» 

послужил основанием для дирекции музея обратиться к 

городским властям с предложением создать памятник в честь 

воинов 54-го стрелкового полка. Памятник «Пушка», 

установленный возле автостанции, был торжественно открыт 9 

мая 1977г. 

В 1977 году в результате мартовского землетрясения 

здание основного музея и Картинной галереи получили 

серьезные повреждения, залы были закрыты на ремонт. 
 

В период 1979-1981гг. под руководством директора 

Толстых Тамары Сергеевны (1976 -1981гг., с июня 1979г. 

директор) ведётся работа по обновлению экспозиций в 
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филиалах (Музей Боевой Славы и Дом-музей Н.Ф.Лебеденко), а 

также созданию новых экспозиций в основном музее [34].    

Во второй половине 1979г. усилия сотрудников были 

направлены на завершение работ по открытию 

этнографического комплекса. Под руководством заведующего 

отдела этнографии ГИКМ С.Н.Шарануца был разработан ТЭП 

(тематико-экспозиционный план) крестьянского дома. Первый в 

Молдавии этнографический комплекс под открытым небом 

«Крестьянское хозяйство южной зоны конца ХIХ – начала ХХ 

веков» был открыт 19 декабря 1979 года в Кагульском музее 

[35]. Экспозиция крестьянского дома, построенного в 

натуральную величину (35 кв.метров), включает следующие 

разделы: каса маре, жилая комната, кладовка (кэмарэ), сени 

(тиндэ). В этот же день, в одном из залов музея была открыта 

фондовая выставка «Русско-турецкие войны». Открытие 

комплекса проходило в торжественной обстановке. На 

празднике присутствовали руководители городских и районных 

органов власти, представитель Министерства Культуры, 

директора некоторых музеев республики, общественность 

города. Экспозиции комплекса «Сарай» и «Кузница» были 

открыты гораздо позже – в 1991 году.  

В 1980 году в свободных залах основного музея также 

были организованы стационарные фондовые выставки по темам: 

«Природа юга Молдавии» и «Великая Отечественная война 

1941-1945гг.».В четвертом зале периодически организовывались 

временные тематические выставки. 

 Период 90-х годов прошлого столетия вошел в историю 

музея, как период ремонта здания, открытия новых стационарных 

выставок (после землетрясения 1986 года музей вновь был закрыт 

для посетителей), и как период больших трудностей и 

невосполнимых потерь. Решение этих задач выпало на долю 

директора А.М.Чорой (1979-1999, директором с 1981г.). 

Экономические трудности, переживаемые республикой, 

не могли не 
 
сказаться на деятельности музея. В результате 

неоднократных сокращений штаты музея уменьшились с 24 до 

9,75 единиц. Музей лишился трех единиц научных сотрудников, 

двух единиц художника, единицы фотографа; автобус, 

принадлежащий музею, со ставкой водителя, был передан в 
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городской отдел культуры; в учреждении осталась одна ставка 

(!) смотрителя. Из-за финансовых трудностей здание музея и 

фондов были отключены от сигнализации, был период, когда и 

телефон также был отключен. Именно тогда и была совершена 

крупная кража из фондов музея (1997г.). 

Перестали работать филиалы. Картинная галерея, закрытая 

на ремонт после землетрясения 1977г., так и не возобновила свою 

работу. С 1989г. здание храма вновь стало использоваться по 

назначению. В 1990г. четыре иконы, сохранённые в нашем музее, 

а также два рукописных журнала учёта прихожан, относящиеся к 

XIXв., были возвращены церкви [36].    

В 1994 году здание Музея Боевой Славы перешло в 

распоряжение райисполкома и экспозицию пришлось свернуть. 

Дом-музей Н.Ф.Лебеденко был закрыт для посетителей, так как 

сократили ставку единственного смотрителя  филиала.  

После 1990г. историю края стали изучать в контексте 

становления и развития румынской народности. В поисках 

материала сотрудники музея работали в архивах Кишинёва, 

Одессы, Измаила,  Института Истории АН РМ. 

В 1992-1993 годах в двух залах основного музея 

открывается новая экспозиция по природе края. Экспонаты 

были выставлены в некоторых сохранившихся старых витринах, 

а также на подиуме в открытом виде. Знакомство с югом 

Молдавии ведется по зонам: гырнецовый лес, лесостепь и 

плавни (выставлено 135 экспонатов основного фонда) [37]. В 

третьем зале оформляется стационарная экспозиция отдела 

истории – с древнейших времен до начала формирования 

румынских княжеств. Щиты и витрины для вышеназванной 

выставки были предоставлены румынскими коллегами из 

г.Брэила (выставлено 272 экспоната основного фонда) [38].   
 

 Отсутствие витрин и ограниченные финансовые 

возможности не позволили на тот момент создать в четвёртом 

зале стационарную экспозицию. Новый исследовательский 

материал в виде фотокопий, ксерокопий, рисунков, таблиц и 

графиков, представленный на планшетах передвижной 

выставки, освещал историю местности, начиная с времён 

Александра чел Бун и Штефана чел Маре. Социально-

политическое развитие селений Шкея и Фрумоаса, становление 
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и развитие города Кагул в XIXв., история строительства 

Архангело-Михайловской церкви, развитие экономики и 

культуры в межвоенный период, трагические страницы 

депортаций - эти и другие темы были отражены на стендах 

передвижной выставки. По мере приобретения витрин в 

четвёртом зале в рамках темы «Кахул. События и судьбы» 

создаются временные тематические выставки (“Кагульская 

баталия”, «Семья Каравасили», «Судьба Ефросинии 

Керсновской», выставка работ художников Л.Григоращенко, 

Г.Гузуна и др.)  

Низкие заработные платы и несвоевременная их выплата 

сказались на текучести кадров. С октября 1999г. по 2002г. в 

музее работали: директор Л.Ф.Великсар (1987-2007гг., с 

сентября 1999г.  директором ), главный хранитель 

Л.И.Истомина (с 1979г. по сей день, с мая 2000г. – главный 

хранитель),  смотритель А.Д.Голдур (1985-2002гг.), одна 

уборщица и четыре сторожа. При любом раскладе людских и 

финансовых ресурсах музейная работа не останавливалась: 

велось комплектование фондов, проводилась исследовательская 

работа, создавались новые планшеты передвижной выставки, 

оформлялись временные тематические выставки, 

организовывались экскурсии. В период 2001-2007гг. музей в 

среднем в год принимал по 4 тыс. посетителей, проводил 97,5 

экскурсий, создавал 3,7 тематических выставок [39]. В 

указанный период передвижная выставка часто 

экспонировались вне учреждения.  

В период 2008-2011гг. в музее вновь остаются два 

творческих работника – директор Мафтей Мария Михайловна (в 

музее с декабря 2005г., директором с 2008г.) и главный 

хранитель. Приоритетом в музейной деятельности являются 

комплектование и изучение фондов, создание тематических 

экспозиций, а также работа по учёту и хранению экспонатов.  

Всего за период 2008-2011гг. в залах музея было 

оформлено 25 выставок (в среднем в год по 6,25). Тематика 

некоторых фондовых выставок: «Удивительный мир почтовых 

открыток», «Предметы недавнего прошлого», «Кагул в 

фотографиях», «Литература и образование меж военного 

периода», «Писатели земли Кагульской» [43]. Залы музея 
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предоставляются также для  частных коллекций. 

 Начиная с 2002г. сотрудники Кагульского музея 

принимают участие в работе научных конференций 

Национальных музеев республики, музеях Комрата и Измаила, а 

также Кахульского Университета. Предоставляем список 
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- B.Antohi-Moga, Corelaţii mitico-tradiţionale în cadrul 
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// Buletin stiinţific, revista de etnografie, ştiinţele naturii şi 

muzeologie, 2005, vol. 3, p. 92-97; 

- Л.Истомина, Из истории развития города Кахул (1835-

1856гг.) // Istoria oraşului Cahul: mărturii documentare, personalităţi 

marcante, 2006, p.12-20. 

- Л.Истомина, Из истории Архангело-Михайловского 

собора города Кахул (вторая половина XIX – нач. XX веков), 
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2006, p. 71-82. 

- L.Istomina, Din istoria construcţiei Catedralei Sf. Arhanghel 

Mihail din Cahul // Tyrageţia, 2006, anuar XV, p.455-459. 
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2008, стр.3-16. 
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- M.Maftei, Consideraţii privind comerţul cu cereale din 

Basarabia prin portirile Ismail şi Reni (1812-1856) // Tyrageţia, seria 

nouă, v.1 (nr.2)2007, p.211-217. 

- M.Maftei, Reflecţii generale asupra situaţiei economice a 

jud. Cahul în prima jum. a sec. al XIX-lea // Conferinţa ştiinţifică de 

totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice, secţia istorie 
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şi limbi moderne, 20.04.2007, p.28-35. 

- M.Maftei, Evoluţia social-economică a oraşului şi judeţului 

Cahul în anii’30-50 ai sec. al XIX lea // Tyrageţia, vol. II nr.2, p. 

257-264. 

- M.Maftei, Comerţul de iarmaroc în oraşul Reni, Ismail şi 

Chilia în prima jum. a sec. al XIX-lea // Tyrageţia III (XVIII), nr.2, 

2009, p.185-194.  

- L.Velixar,  Din istoria oraşului Cahul //Tyrageţia, 2002, 

nr.XI, p.133-136. 

- L.Velixar, Muzeul din or.Cahul la cea de-a 45 aniversare // 

Tyrageţia, 2004, nr.XIII, p.268-273.  

- L.Velixar, V.Biliban, Descendenţi ai familiei Caravasile 

(aspecte din viaţa şi activitate) // Istoria oraşului Cahul: mărturii 

documentare, personalităţi marcante, 2006, p. 20-30. 

- Л.Великсар, Евфросинья Керсновская // Istoria oraşului 

Cahul: mărturii documentare, personalităţi marcante, 2006, p. 48-55. 

- L.Velixar, Dinastia Caravasile // Conferinţa ştiinţifică de 

totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice, secţia istorie 

şi limbi moderne, 20.04.2007, p. 16-21. 

В настоящее время сотрудниками музея ведётся работа по 

подготовке к публикации части  фондовых документов.  

На 1 января 2012г. основной фонд музея насчитывает 

17017 экспонатов: живопись - 128, графика - 183, скульптура - 

29, предметы декоративно - прикладного искусства - 119, 

нумизматика - 1336, археология - 2429, этнография - 700, 

фотографии - 4487, документы - 2833, оружие и доспехи - 806, 

медалистика - 493, филателия - 467, другие - 3007 [44].   

Число посетителей в среднем в год составило 3169 чел., 

среднее число экскурсий в год – 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Из хроники музея. 1996 год – для фондов музея 

выделяется дополнительные помещения; общая площадь 

фондохранилища составила 135 кв. метров [40]; 1998 год – в 

музее вводятся платные услуги; 2000 год – штаты музея 

пополнились единицей смотрителя, устанавливается газовое 

отопление в бюро [41];    2002 год – перекрывается крыша 

учреждения; 2003 год – музейная библиотека пополняется 

литературой на румынском языке; 2004 год – вновь 

устанавливается сигнализация в залах музея и этнографическом 
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комплексе; 2005 год – производится капитальный ремонт полов 

в двух залах; 2007 год – штаты музея пополнились четырьмя 

единицами: музеограф, художник, смотритель, садовник; 2008 

год – обновление освещения, а также установка автономного 

отопления в основном музее; 2009 год – перекрытие крыши 

камышом объектов этнографического комплекса; 2010 год – в 

фондах музея устанавливаются каркасы из металлической сетки 

для картин; 2011 год – установка тротуарной плитки возле 

этнографического комплекса и ремонт забора [42].    

Среди мероприятий, проводимых музеем, следует 

отметить организацию в 2003г. научной конференции к 45-

летнему юбилею учреждения. В ходе работы конференции 

прозвучали доклады сотрудников Института Истории АН 

Республики Молдова, Национальной библиотеки, 

Национального Музея Археологии и Истории Молдовы, Музея 

Придунавья (г.Измаил), Кагульского историко-краеведческого 

музея. По материалам конференции в 2006г. была издана 

брошюра «Istoria oraşului Cahul: mărturii documentare, 

personalităţi marcante». 

К 50-летнему юбилею музея была организована встреча 

поколений, на которую были приглашены бывшие сотрудники 

музея, а также родственники тех, кого уже нет рядом с нами. Для 

проведения мероприятия была проведена определённая 

организационная работа: а) разработан эскиз значка «Muzeul 

Cahul» c последующим его изготовлением; б) создан 12-минутный 

фильм «История Кагульского музея»; в) закуплены подарки для 

приглашённых гостей (плетеные корзиночки); г) созданы пять 

планшетов по истории музея; д) подготовлен праздничный стол с 

угощением. Во время празднования два музыканта и две солистки 

Дворца Культуры выступили с концертом.  

Следует назвать имена сотрудников, трудовая 

деятельность которых на протяжении десятилетий проходила в 

музее. Это научные сотрудники Л.А.Синицына (1969-1986гг.), 

Т.И.Губковская (1974-1982, 1987-1999гг.) смотрители 

А.И.Голдур (1961-1985гг.), Е.И.Флёштор (1970-1990гг.), 

З.Д.Хомлак (1987-2009гг.), Л.С.Гибуш (1997-1998,  2006г. по сей 

день), уборщица Н.Т.Нэря (c 1998г. по сей день).  

Над созданием экспозиции в разные годы плодотворно 
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трудились художники и фотографы. Имена фотографов: В.Кривов, 

Н.Ченак, И.Супрун, Л.Карачёр, Т.Милкан, Д.Скрипченко. Имена 

художников: Е.Мовилэ, В.Райлян, Л.Страдубанова, П.Корноголуб, 

В.Петрушина (Шмелёва, 1971-1973гг.,1986-1994гг.), Г.Мыцик 

(1986-1997), Э.Поремузова (2006-2008). 

В заключение приведём несколько выдержек из Книги 

отзывов: 

«Muzeul Cahul a oferit o posibilitate deosibită pentru 

locuitorii oraşului şi raionului prin găzduirea a două splendide 

expoziţii: expoziţia consacrată istoriei coloniştelor germani în 

Basarabia şi expoziţia de broderii şi gobelenuri. Este o mărturie 

incontestabilă a îngemănării frumosului cu adevărul. Aducem sincere 

mulţumiri pentru activitatea pe care o desfăşoară Muzeul în scopul 

valorificării patrimoniului istoric şi cultural. Expoziţia «Oameni 

cuvioşi şi harnici» a răvăşit amintiri personale, unele din păcate, nu 

tocmai vesele. Dar expoziţia de gobelenuri şi broderii a acţionat 

asemeni unui balsam tămăduitor.» (L.Chiciuc, USC «B.P.Haşdeu, » 

09.03.2011). 

«Am vizitat cu plăcere Muzeul DVS, mai ales plăcerea a fost de 

partea copiilor mei, le-au plăcut nespus exponatele DVS, şi cred că n-o 

să fie ultima vizită a familiei noastre.» (Familia Fulger, 11-03-2011). 

«Am petrecut frumoase momente de cunoaştere cu ţinutul 

natal, valori istorice. Copiii au primit multă informaţie spre 

meditaţie, schimb de păreri. Sunt valoroase cunoştunţele primite şi 

vom vizita Muzeul mai des. Mulţumim coloboratorilor Muzeului şi 

le dorim succese.» (Educatorul clasei VI-a a şcolii internat Crihana 

Veche, E.Vulpe). 

«Очень понравился наш Кагульский музей! С великим 

удовольствием увидела все экспонаты. Желаю работникам 

музея здоровья, счастья и благополучия! И чтоб постоянно 

пополнялись экспонатами.» (06.09.2011, Л.Ткаченко). 

 

Примечания: 

1. Музееле инвитэ. Музеи приглашают. Welcome to the 

museums. Автор-составитель И.И.Попов. Кишинёв, 

1987г., стр.157-165. 

2. В. Травушкин. – Кагул. Кишинёв,1966г., стр.11-15. 

3. Velixar Ludmila.   Muzeul din or. Cahul la cea de a 45 
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aniversare. Tyrageţia, vol. XIII, Chişinău, 2004, pag. 

268-273 

4. Архив КИКМ, входящая корреспонденция за 1959г. 

5. Там же, входящая корреспонденция за 1963г. 

6. Там же, входящая корреспонденция за 1965г. 

7. Там же, отчёт о деятельности музея за 1970г. 

8. Там же, отчёт о деятельности музея за 1958г. 

Решение Кагульского горисполкома №123 от 

09.08.1958г. 

9. Там же, отчёт о деятельности за 1960г. 

10. В разные годы в административном здании 

располагались: районный архив, офисы спортшколы, 

киносети, райсельхозтехники, а также жилое 

помещение ЖЭКа. 

11. Архив КИКМ, книга приказов за 1958-1959гг. 

12. Там же, исходящая корреспонденция за 1958-1959гг. 

13. Там же, подшивка бухгалтерских документов за 

1958-1959гг. 

14. Там же, отчёт о деятельности музея за 1958г. 

15. Там же, книга приказов 1958-1959гг. 

16. Там же, отчёт о деятельности музея за 1959г. 

17. Там же, тематико-экспозиционный план (ТЭП) 

отдела природы 1959г. 

18. Там же, отчёт о деятельности музея за 1959г. 

19. Там же, книга учёта посетителей за 1962-1965гг. 

20. Там же, отчёт о деятельности музея за 1964г. 

21. Там же, отчёт о деятельности музея за 1965г. 

22. Там же, входящая корреспонденция за 1959г., 1963г. 

23. Там же, книга приказов за 1968г. 

24. Там же, отчёт о деятельности музея за 1970г. 

25. Там же, отчёт о деятельности музея за 1967г. 

26. Там же, отчёт о деятельности музея за 1969г. 

27. Там же, входящая корреспонденция за 1967г. 

28. Там же, входящая корреспонденция за 1965г. 

29. Там же, статистический отчёт за 1973г., 1987г. 

30. Там же, отчёт о деятельности музея за 1974г. 

31. Там же, книга приказов за 1968-1969гг. 
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COACHING-UL NU ÎNSEAMNĂ TERAPIE 

 

Nicolae PISCUNOV,  

Alexandra  PISCUNOV, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 
 

Le terme coach est devenue a présent très utilisé est très à la mode. 

Beaucoup de manageurs désirent devenir coach pour leurs clients. Les 

discutions aux quelles nous assistons nous aident de comprendre mieux ce 

processus de l’utiliser plus fréquemment dans les situations prévues. Le 

coach est le processus dont une personne trouvent les propres solutions aux 

problèmes visés,  soie des solutions personnelles  ou professionnelles, grâce 

à une autre personne qui est le coach . 

Le coach a trois responsabilité  

- se réserver  de sa volition sans donner des conseils ; 

- Etablir un porto feuille riches et structurés des questions; 

- D’être ouvert visant les résultats du processus, d’être franc. 

Le coach  a été développe aux Etats Unis par un psychologue, 

Michael Brown  en ayant comme base les  visions du philosophe Frederick 

Hudson dont ses préoccupations ont été orientées sur les différentes 

périodes de la vie  soi le principe ou la devise : « Votre vie c’est un voyage 

en temps. Il n’y pas aucune trace qui pourra mentionner le debout ou la 

fine. Profitez d’elle! Il faut être toujours dans le mouvement » Donc  quand 

on exerce la fonction du  manager il faut se baser sur tes propres habilités, 

sur ta raison et tes propres décisions. Il faut se présenter au niveau pour 

démontrer  le professionnalisme, l’énergie, l’enthousiasme. Le degré de 

responsabilité ne se reflète pas que a l’équipe conduite mais on mit l’accent 

toujours sur la relation qu’on l’acquise par rapport aux partenaires 

d’affaires et aussi la concurrence.    

 

   „Viaţa dumneavoastră este o călătorie în timp. Nu există nici 

linie de sosire,  nici sfârşit stabil. Profitaţi de ea! 

 Sunteţi într-o continuă mişcare.”                                                                                                                

Michael Brown 

Coaching-ul a devenit în ultima vreme un subiect la modă. 

Mulţi manageri vor să fie coach pentru oamenii lor. Mulţi consultanţi 

vor sa fie coach pentru clienţii lor. Discuţiile de un fel sau altul la 

care asistam ne ajută pe fiecare în a înţelege mai bine acest proces şi 

în a-l folosi mai frecvent în situaţiile potrivite. Coaching-ul este 

procesul prin care o persoana îşi găseşte propriile soluţii la propriile 
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probleme, personale sau profesionale, cu ajutorul altei persoane, 

numita coach.  

Coachul-ul are trei responsabilităţi: 

- Să se abţină de la a da sfaturi; 

- Să stăpânească un portofoliu bogat şi structurat de întrebări; 

- Să fie deschis cu privire la rezultatele procesului. 

Coaching-ul a fost dezvoltat în Statele Unite de către un 

psiholog, Michael Brown, plecând de la cugetările filozofului 

Frederick Hudson ale cărui preocupări erau orientate asupra 

diferitelor vârste ale vieţii şi asupra ciclurilor ce-şi au rădăcinile în 

asta: ”Viaţa dumneavoastră este o călătorie în timp.” Nu există nici 

linie de sosire nici sfârşit stabil. Profitaţi de ea! Sunteţi într-o 

continuă mişcare.” 

Atunci când eşti manager, oamenii se bazează pe abilităţile 

tale, pe judecata şi deciziile tale. Într-un cuvânt, se aşteaptă să fii cel 

mai bun. Odată intrat în acest joc trebuie să dai dovadă de 

profesionalism, energie şi entuziasm. Gradul de responsabilitate nu 

se reflectă doar la echipa pe care o conduci, ci la relaţia pe care o ai 

cu partenerii de afaceri dar şi cu concurenţa. 

 Cam mult pentru un singur om? Din fericire, există 

posibilitatea de a primi suport, de a fi îndrumat, de a fi antrenat 

pentru aceasta poziţie: coaching-ul.  

Programele de coaching pentru manageri, denumite în general 

Executive Coaching sau Corporate Coaching au un singur punct 

comun: nu urmează nişte tipare standard sau nişte paşi stricţi. 

Tocmai acesta este amănuntul care diferenţiază coaching-ul de alte 

tipuri de instruire. El se individualizează prin faptul că este un 

program personalizat, adaptat în funcţie de nevoile managerului şi de 

tipul de organizaţie pe care acesta o conduce. 

Aşa cum ne-a declarat Petra Mueller Demary (Amadeus 

Rom Consult), coaching-ul nu înseamnă terapie sau training 

individual! În coaching este vorba mai mult despre a şti să pui 

OBIECTIVELE în mod corect, decât să ştii să răspunzi, despre cum 

să priveşti în ansamblu, despre schimbare şi transformare, învăţare şi 

atingerea obiectivelor. 

 Managerii aflaţi la început de drum se vor axa în timpul 

antrenamentului pe dezvoltarea abilităţilor de Comunicare şi de 

Prezentare, pe găsirea celor mai bune soluţii la probleme de 



 182 

schimbare managerială şi de relaţionare. 

În cazul seniorilor şi a managerilor de top, programele de 

coaching devin strict personale, adaptându-se fiecărui caz în parte. 

 Mihai Stănescu (ROcoach Consult) afirmă că există două 

forme prin care susţin sesiunile de coaching: fie de 1 la 1,fie de grup. 

În primul caz, direcţiile în care procesul de coaching se poate 

dezvolta aparţin exclusiv orizontului de nevoi şi provocări pe care 

managerul le aduce în întâlnirile cu coach-ul său. În grupurile de 

manageri – fie că sunt constituite din membri ai aceleaşi organizaţii, 

fie deschise – subiecte abordate sunt: dezvoltarea abilităţilor de 

leader, a unei strategii manageriale de succes, motivarea echipei şi 

îmbunătăţirea retenţiei de personal, time & stres management, 

armonizarea balanţei personal – profesional. Desigur, şi în aceste 

cazuri, orizontul rămâne deschis pentru a întâmpina orice fel de 

cerere de acompaniere în coaching, mai mult sau mai puţin apropiată 

de subiectul abordării. 

Coaching-ul este într-adevăr o investiţie în care managerul nu 

trebuie să-şi deschidă doar portofelul, ci şi mintea spre cunoaştere şi 

dezvoltare. Este esenţial să conştientizeze că aplicând instrumentele 

de relaţionare din coaching în comportamentul managerial, va 

valorifica practic întregul potenţial al angajaţilor săi. Managerul 

reprezintă mai multe decât un lider pentru subalternii săi. El este şi 

un profesor, un antrenor şi un model, deci este direct responsabil de 

bunul mers al echipei pe care o conduce. Coaching-ul nu va pune 

accent pe dezvoltarea managerului ca individ, ci pe dezvoltarea ca 

şef de echipă, ca îndumător şi dezvoltator de valori. 

Managerul se antrenează pentru a fi capabil ca, la rândul său, să-

şi instruiască continuu angajaţii, să fie în permanenţă cu un pas în faţă. 

Pentru manageri, coaching-ul este o premisă a succesului, însă nu 

este şi o condiţie obligatorie sau o garanţie pentru atingerea acestuia. 

Programele de coaching pentru manageri, denumite în general 

Executive Coaching sau Corporate Coaching au un singur punct 

comun: nu urmează nişte tipare standard sau nişte paşi ficşi. Tocmai 

acesta este amănuntul care diferenţiază coaching-ul de alte tipuri de 

instruire. El se individualizează prin faptul că este un program 

personalizat, adaptat în funcţie de nevoile managerului şi de tipul de 

organizaţie pe care acesta o conduce.  

Ce este choachingul? 
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Coachingul este relaţia de colaborare dintre un consilier şi o 

persoană sau un grup care doresc să-şi depăşească limitele prezente. 

Împreună îşi definesc sau lămuresc convingerile, valorile şi viziunea 

şi, pe această cale, identifică noi provocări şi modalităţi de realizare. 

La ce este util coachingul? 

Prin crearea unei atmosfere de încredere şi conlucrare, consilierul 

facilitează, persoanelor cu care lucrează un proces de clarificare, 

stabilire de targeturi, resurse şi etape specifice, care permite depăşirea 

limitelor şi atingerea unor obiective ce par dificile sau imposibile. 

La ce serveşte coachingul organizaţional? 

În cadrul unei organizaţii sportive, coaching-ul permite 

alinierea viziunii, misiunii, obiectivelor şi acţiunilor tuturor 

colaboratorilor, permiţându-le să îşi folosească capacitatea de 

învăţare şi adaptare pentru a obţine rezultate ce depăşesc limitele 

anterioare. Prin coaching, atmosfera din organizaţie sportivă se 

modifică de la una încărcată, în care cineva dă ordine şi indicaţii, iar 

ceilalţi se chinuie să le pună în aplicare, spre cea în care oamenii 

convin să coopereze pentru a realiza lucruri care îi interesează şi 

pasionează în egală măsură. Toţi ceilalţi implicaţi câştigă, iar 

organizaţia sportivă beneficiază de plusul de creativitate, implicare şi 

eficienţa apărută din sinergia colaborării. 

De ce este nevoie de coaching managerial? 

Adesea persoanele din top şi management se confruntă cu o 

situaţie specială şi neplăcută: au în jur o mulţime de persoane, dar cu 

nimeni nu pot purta un dialog imparţial, confidenţial şi centrat pe 

preocupările şi nevoile lor specifice. 

Alături de liderii de succes există din ce în ce mai des consilier 

care le creează un cadru de discuţii  neutru şi competent, în care 

managerul îşi clarifică opţiunile şi abordările, astfel încât continuă să 

le ia cele mai oportune decizii  şi se concentrează pe aspectele cu 

adevărat esenţiale. De asemenea, îl ajută să formuleze şi să testeze 

idei şi strategii personale sau ale organizaţiei sportive, iar astfel 

câştigă limpezime a viziunii şi coerenţă a acţiunilor. 

La ce este util coachingul individual? 

În ritmul rapid de schimbare al lumii în care trăim, suntem 

adesea confruntaţi cu situaţii care ne impun să ne depăşim limitele, 

să facem sau să fim ceea ce nu am crezut vreodată că vom fi. Pe 

lângă procesul de educaţie continuă, necesar pentru menţinerea 
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competitivităţii personale, mai avem nevoie de: 

 Echilibrarea raportului dintre muncă şi viaţă personală, 

 Stabilirea unei ordini de priorităţi şi a unei scale de valori, 

 Dezvoltarea de abilităţi cu totul noi, 

 Menţinerea motivării şi interesului pentru obiectivele pe 

care ni le-am propus. 

Aşa cum un sportiv de performanţă, oricât de bun ar fi, continuă 

să aibă nevoie de un antrenor, care îi detailează şi îi corectează 

greşelile şi îl ajută să aleagă competiţiile în care are cele mai mari 

şanse de câştig, şi cei care doresc să aibă performanţe au în prezent 

nevoi de un astfel de antrenor – consilierul specializat în coaching. 

PROGRAMAREA NEUROLINGIVSTICĂ – NLP 

Ce este NLP? 

Programarea neurolingvistică – NLP – este un proces de 

optimizare a modului în care percepem, analizăm, organizăm şi 

comunicăm informaţiile. Este o abordare eficientă, ce are la bază: 

 Centrarea pe obiective; 

 Ancorarea în realitate şi creşterea capacităţii de identificare a 

oportunităţilor; 

 Acţiuni eficiente permise de sporirea flexibilităţii 

comportamentale şi îmbunătăţirea comunicării. 

Beneficiul principal al NLP 

Optimizarea modului în care percepem, analizăm şi 

comunicăm informaţiile permite eficientizarea acţiunilor proprii şi 

armonizarea lor cu acţiunile celorlalţi. În acest fel, se eliberează 

resurse ce pot fi utilizate pentru creşterea randamentului, 

îmbunătăţirea comunicării din cadrul echipei sau cu clienţii, 

îmbunătăţirea performanţelor generale ale organizaţiei sportive.  

Cum vă poate ajuta NLP? 

Tehnicile NLP sunt modalităţi relativ de simple, dar extrem de 

eficiente de utilizare a limbajului pentru a produce modificări 

comportamentale şi de atitudine. De asemenea, ele permit 

diagnosticarea şi rezolvarea unor probleme de comunicare, de 

(auto)motivare, de cooperare cu alte persoane. Utilizarea acestei 

tehnici sporeşte puterea de influenţă şi eficienţa comunicării. Ele sunt 

învăţate uşor, pentru a le practica nefiind necesară existenţă unor 

studii de psihologie.  

În ce domenii se aplică NLP? 
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 Stabilirea de obiective – punerea de întrebări şi activarea 

motivării pentru formularea unui obiectiv atractiv, în acord cu 

propriile valori şi cu cerinţele organizaţie. 

 Rezolvarea de probleme - folosirea limbajului şi 

elementelor de procesare a informaţiei pentru identificarea originii 

oricărei probleme şi efectuarea de schimbări la nivel profund. 

 Coaching şi comunicare – creşterea capacităţii de a-i 

înţelege pe ceilalţi şi a le folosi resursele pentru a-i motiva să 

acţioneze în sensul dorit. 

 Automotivare – modalităţi simple şi eficiente de gestionare a 

stării emoţionale, care reduc gradul de frustrare, teamă şi stres. 

 Interacţiunea cu alţii – persoanele implicare în activităţi de 

management, vânzări, negocieri sau trening pot beneficia de 

metodele NLP eficiente şi uşor de învăţat, care le permit să-şi 

maximizeze capacitatea de persuasiune şi influenţare. 

Coaching-ul nu înlocuieşte feedbackul. Daca suntem 

nemulţumiţi de calitatea muncii unei persoane, cel mai bun lucru este 

să-i spunem direct şi constructiv ce anume nu e la nivelul aşteptat. N-

are rost sa începem cu întrebări enervante de genul: “Cum ţi se pare 

acest raport?“, “Eşti mulţumit de cum arată?“, “Daca totuşi ar fi să 

cauţi o imperfecţiune, care ar fi aceea?“ Făcând aşa, distrugem două 

lucruri: încrederea în orice fel de discuţie viitoare pe bază de 

întrebări precum şi credibilitatea de şef, care şef ar trebui să poată 

pune punctul pe “i” direct, nu pe serpentine. 

În procesul de coaching, instrumentele coachului sunt 

întrebările, iar un coach bun are cel puţin 5 moduri de a întreba 

acelaşi lucru, până când răspunsul obţinut este unul curat şi profund, 

de exemplu: “Ce-ai vrea sa obţii?“, “În ce situaţie ţi-ai dori să fii 

peste 1 an?“, “Ce te-ar face să fii foarte mulţumit la acest capitol?“, 

“Ce-ai vrea să fie altfel decât acum?“, “Ce-ai vrea să nu se întâmple 

atunci?“. Rolul coachului este ca prin întrebări să conducă totuşi 

procesul spre o soluţie. Rămâne deschis la soluţie, dar întrebările 

evoluează uşor de la “Ce-ai vrea sa obţii?“, “Unde eşti acum?” şi “Ce 

opţiuni ai?” până la “Ce vei face azi?“. 

Pe lângă întrebări, coachul mai poate aduce în discuţie fapte şi 

informaţii neutre, care au rolul de a clarifica anumite aspecte, de 

exemplu: dacă un om născut în România îşi propune să devină 

preşedintele SUA, poţi să-i spui direct că în constituţia SUA 
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eligibilitate înseamnă, printre altele, să te fi născut pe teritoriu 

american. Este un fapt. Mai bine îi spui decât să pui 7 întrebări prin 

care candidatul să ajungă tot acolo. Ar fi manipulare, potrivit 

discuţiei de mai sus, să tot  întrebi: “Dar crezi că ai ce-ţi trebuie?“, 

“Dar oare pe lângă bani şi charismă, nu ţi-ar mai trebui şi altceva?“, 

“Dar n-o fi vreo condiţie pe-acolo care-ţi scapă cumva?“, “Eşti 

sigur?“, “Cum poţi fi atât de sigur?“, “Ce-ar fi să citeşti pur si simplu 

articolul II, secţiunea 1, alineatul 5 si apoi să te văd!?!“. 

În concluzie, coaching-ul înseamnă sa fii de folos cuiva, însă 

nu cu părerile tale, ci cu întrebările tale, adresate într-un spirit 

deschis şi fără presiunea timpului. Aşa că data viitoare când cineva 

ne cere un sfat, poate că de fapt i-ar prinde mai bine să-şi asculte şi 

să-şi cristalizeze propriile gânduri, decât să le vadă etalate, din nou şi 

copleşitor, pe-ale noastre. 

Un bun coach are idei  bune, dar impulsionează creator şi  

munca altora, este concret în trasarea sarcinilor, evită neclarităţile. 

În concepţia lui Vlad Pâslaru, [principiul pozitiv al educaţiei, 

Ch. Ed. CIVITAS, 2003] 

…Omul este esenţialmente o fiinţă pozitivă. El este mereu 

îndemnat – de părinţi, familie, rude, prieteni, învăţători, profesori, de 

întreaga omenire – să devină mai bun, mai frumos, cu mai mult adevăr, 

să-şi grijească fiinţa, ca aceasta să devină tot mai liberă – libertatea fiind 

o stare a sufletului şi nu una dată exclusiv de condiţia socială. 
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EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR 

 

Natalia CHIRIAC,  

Catedra de Pedagogie și Psihologie 

 
Development of systemic methodology of education quality 

assessment in academic institutions is based on components and basic 

functions of quality assessment. The decisive factor in the specification of 

methodological quality assessment is to respect the evaluation 

requirements, which are objectiveness, fairness, usefulness. An institution of 

higher education can be competitive if they always evaluate and develop 

evaluation methodology, which reflect the objectives, student's and 

teacher's activity, content, forms, methods, conditions and training results. 

Evaluation should be done on the evidence of systemic interaction of 

teacher and student.  

 

Elementul de bază în determinarea calităţii învăţământului este 

mediul educaţional. În sistemul tradiţional calitatea învăţământului 

se determină conform rezultatelor activităţii cadrelor didactice în 

procesul de instruire. Specialiştii sunt convinşi că trebuie de luat în 

cont şi alţi parametri şi condiţii, care influenţează calitatea procesului 

de învăţământ (Fig. 2.) [1].  

 

 

Fig. 1. Calitatea mediului educaţional 

Indicatorii care permit să analizăm şi apreciem relaţiile 

personal-semantice a formabilului, sunt: interesul direct faţă de 

obiectul de studiu; aprecierea de formabil a importanţei sociale a 

obiectului de studiu; aprecierea de formabili a unei sau altei 
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disciplini în planurile lor de viitor; necesitatea de a aplica şi 

transforma pozitiv experienţa pozitivă a activităţii cognitive, adică 

modalităţile de activitate de învăţare, cunoştinţe acumulate.  

În evaluarea calităţii învăţământului un rol important îl are 

evaluarea calităţii condiţiilor procesului de învăţământ, printre care un 

loc important îl ocupă condiţiile manageriale. Evaluarea calităţii 

presupune determinarea tipurilor eficiente de activitate managerială: 

motivaţional conform obiectivelor, informaţional-analitică, planificare-

prognozare, organizatorico-executivă, control-reglatoare şi evaluativ-

rezultativă. În afară de aceasta, evaluarea calitativă trebuie să cuprindă 

personalul, activitatea ştiinţifico-metodică, condiţiile psihologice etc. [2]. 

Calitatea cunoştinţelor este una din noţiunile principale ale 

pedagogie şi practicii educaţionale. Necunoaşterea esenţei acestei 

noţiuni, este imposibil de a conştientiza formarea cunoştinţe 

calitative la formabili şi de a le evalua calitativ.  

Perspectiva psihologică se angajează la nivelul procesului de 

învăţământ şi evidenţiază faptul că evaluarea în învăţământ reflectă 

„calitatea sistemului sau a unei părţi a sistemului educaţional” 

realizabilă prin: măsurarea gradului de îndeplinire a obiectivelor 

acestuia; aprecierea acestuia prin obţinerea unor dovezi 

experimentale sau de altă natură; folosirea datelor respective pentru 

elaborarea aprecierii finale [3].       

De rând cu determinarea necesităţii evaluării putem constata 

că cercetătorii atribuie termenului evaluare diferite conotaţii. Astfel, 

în funcţie de realităţile educaţionale pe care încearcă să dea seama 

evaluarea înglobează: evaluarea sistemului, cea a instituţiei de 

învăţământ, universităţii, evaluarea programelor, a cadrelor didactice, 

a studenţilor etc. În acelaşi timp, cercetătorii imprimă acestui termen 

semnificaţii destul de diverse.  

În cercetările şi practica evaluării învăţământului se operează 

cu evaluarea de sistem şi evaluarea de proces. În opinia lui Cristea S. 

[4], evaluarea de sistem urmăreşte gradul de realizare a finalităţilor 

macrostructurale în anumite limite de spaţiu şi timp, care permit: 

măsurarea şi aprecierea unor aspecte centrate asupra raporturilor 

dintre învăţământ şi viaţa socio-economică şi culturală; corelarea 

calităţii învăţământului cu contribuţia sa la dezvoltarea socială fără a 

ieşi însă din cadrul pedagogic chiar dacă sunt folosite date, tehnici, 

prognoze economice şi sociologice [5]; analiza managerială (sistemă-
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optimă-strategică) a activităţii de conducere a instituţiei de învăţământ 

la nivel central (Ministerul Educaţiei), teritorial şi local (instituţie de 

învăţământ), din perspectiva eficienţei sociale a procesului de 

învăţământ. Evaluarea de proces urmăreşte gradul de realizare a 

obiectivelor microstructurale, acţiune complexă determinată de: 

finalităţile macrostructurale: ideal pedagogic, scopuri pedagogice ale 

sistemului educaţional; obiectivele pedagogice generale ale sistemului 

de învăţământ; corelaţiile profesor-elev; rezultate şcolare – 

metodologie folosită; corespondenţele pedagogice dintre elementele 

activităţii didactice: obiective – conţinuturi – metodologie (de predare 

– învăţare – evaluare); operaţiile de măsurare şi apreciere, 

(auto)reglabile la începutul, în timpul său la sfârşitul activităţii 

didactice; instrumentele oficiale instituţionalizate pentru consemnarea 

rezultatelor ca punct final într-o succesiune de evenimente [6]. 

Semnificaţia largă a evaluării este acea de act psihopedagogic 

complex de stabilire a relevanţei şi a valorii unor procese, performanţe, 

comportamente etc., prin raportarea acestora la un sistem de indicatori 

de performanţă, respectiv criterii şi standarde prestabilite. De aceea, 

începând cu secvenţele de instruire şi cu activităţile instructiv-

educative organizate la micro nivel şi până la nivelul sistemului de 

învăţământ, evaluarea reprezintă nu doar o activitate fundamentală, ci 

chiar premisa realizării unor activităţi educaţionale eficiente, a 

funcţionalităţii instituţiei de învăţământ şi a sistemului de învăţământ.  

Cocoş C. consideră că evaluarea şcolară este procesul prin 

care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, 

permiţând luarea unor decizii ulterioare [7]. Jinga I. defineşte 

evaluarea ca proces complex de comparare a rezultatelor instructiv-

educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele 

utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea 

progresului) [8].  

Din perspectivă managerială, evaluarea, în opinia lui Bulgaru 

Ionuţ, reprezintă ansamblul metodelor, procedeelor şi tehnicilor cu 

ajutorul cărora se stabileşte măsura în care scopurile şi obiectivele 

dintr-o etapă managerială dată au fost atinse [9]. Evaluarea poate fi 

atât cantitativă (măsurarea), cât şi calitativă (aprecierea valorică).  

Analiza statutului evaluării în contextul curriculumului 

educaţional, locului său în sistemul învăţământului şi procesului de 

învăţământ, ne permite identificarea funcţiilor evaluării, care se 
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referă la sarcinile, obiectivele, raţiunea, rolul şi destinaţia evaluării. 

Funcţiile evaluării în învăţământ sunt stabilite în conformitate cu 

anumite criterii psihopedagogice, sociologice şi docimologice, 

vizând efectele evaluării în plan individual, de grup, instituţional, 

social. În anumite circumstanţe, funcţiile evaluării pot avea finalităţi 

cu grade diferite de generalizare – specifice la nivel macrosistem 

(funcţia socială, funcţia economică, funcţia de selecţie, funcţia de 

cercetare ş.a.) şi microsistem de învăţământ (funcţia pedagogică, 

funcţia motivaţională, funcţia educativă ş.a.).  

Pentru perfecţionarea calităţii pregătirii specialiştilor în 

condiţii noi, pe de o parte, şi satisfacerea necesităţilor personalităţii 

în serviciile educaţionale, pe de altă parte universităţile prevăd atât 

conţinutul educaţional, cât şi tehnologiile procesului de învăţământ.  

Tradiţional la evaluarea calităţii învăţământului se ţine cont de 

nivelele şi multitudinea curricula educaţională şi acordarea ca 

rezultat al asimilării lor a diplomelor şi calificărilor (BAC, specialist 

calificat, master, doctor în ştiinţe, doctor habilitat în ştiinţe). Este 

importantă repartizarea contingentului de studenţi după nivele. La 

evaluarea calităţii învăţământului ar fi mai corect dacă s-ar evidenţia 

atât obiectele, care îmbunătăţesc calitatea, cât şi subiectele, activitatea 

cărora este legată de soluţionarea acestei probleme. 

Obiectele de îmbunătăţire a calităţii învăţământului sunt: 

standardele şi curricula educaţionale, în care sunt formulate cerinţele 

faţă de conţinut, organizarea procesului de învăţământ, şi indicii 

atingerii rezultatului final; multitudinea instituţiilor de învăţământ de 

diferite nivele, tipuri, feluri, care funcţionează în baza normelor, 

fixate în mod legislativ şi altor acte şi norme; mulţimea organelor de 

conducere a învăţământului la nivel naţional şi local; studenţii, 

cadrele didactice, conducătorii şi alte categorii de lucrători ai 

instituţiilor de învăţământ, care participă în procesul de învăţământ, 

ştiinţific, metodic, activitate managerială.  

Îmbunătăţirea calităţii învăţământului universitar poate fi 

realizată în cadrul managementului calităţii care se sprijină pe opt 

principii de bază. 

Primul principiu – orientare la client (beneficiar) – 

actualmente în instituţiile de învăţământ se manifestă sub o formă 

mai puţin „adevărată”. La prima vedere acest, principiu pare a fi 

neapărat şi primordial în sistemul învăţământului. Dar aceasta nu-i 
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aşa. Fără orientare spre consumator, în acelaşi rând elevul/studentul, 

ca principal consumator, instituţiile de învăţământ nu pot asigura ţara 

cu potenţial intelectual de calitate necesară.  

Principiul al doilea – alegerea managerilor de subdiviziuni, 

lideri de la natură. În instituţiile de învăţământ trebuie să existe 

sistemul liderilor. Spre exemplu, în dependenţă de şeful care 

repartizează lucru subalternilor, controlează mersul efectuării de ei a 

lucrului  colaboratorilor în soluţionarea sarcinilor, care sunt puse faţă 

de colectiv, alege direcţia mişcării şi îşi asumă în acelaşi rând 

responsabilitatea pentru aceasta.  

Principiul al treilea – antrenarea tuturor colaboratorilor 

universitari în activitatea educaţională. Acest principiu dă posibilitate 

organizaţiei cu venit să folosească capacităţile oamenilor, ocupaţi în 

diferite instituţii de învăţământ. Reieşind din particularităţile 

activităţii de învăţământ că formabilul este nu numai obiect al 

procesului de învăţământ, dar şi participant activ al lui, adică subiect, 

în procesul atingerii obiectivelor trebuie de atras tot contingentul de 

formabili. Antrenarea în conducere se atinge prin explicarea atât 

colaboratorilor, cât şi formabililor a misiunii, obiectivelor şi 

sarcinilor activităţii de învăţământ şi ştiinţifice. Un rol important îl 

joacă delegarea  atribuţiilor, care dă posibilitate să simtă cum 

responsabilitatea luată de ei  se transformă în rezultate concrete.  

Principiul al patrulea – realizarea abordării procesuale în 

activitatea de învăţământ. Sensul abordării procesuale constă în 

majorarea eficienţei unei activităţi. 

Principiul al cincilea – abordarea sistemică în managementul 

universitar. În viitor, prin implementarea acestui principiu în 

universităţi se vor efectua transformări sistemice serioase în 

organizarea managementului universitar. Managementul sistemic va 

reacţiona nu numai la problemele şi greşelile apărute, dar posedă şi 

capacitatea de autodezvoltare şi îmbunătăţire. Spre aceasta vor tinde 

toţi cei implicaţi în aşa management sistemic. Abordarea sistemică 

cere coordonarea tuturor aspectelor activităţii, aplicarea „stilului de 

proiect” în organizarea lucrului, antrenarea profesorilor, 

colaboratorilor şi studenţilor în management pentru atingerea calităţii 

şi învăţământului necesar.            

Principiul al şaselea – tendinţa permanentă de îmbunătăţire a 

calităţii activităţii. Acceptarea ideologiei de îmbunătăţire continuă 
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presupune regândirea steriotipurilor stabilite de mulţi ani, spre 

exemplu, în activitatea de învăţământ şi efectuarea reingineringului 

(implementarea de abordări noi). Pentru aceasta este nevoie de 

analiză permanentă a metodelor existente în privinţa determinării 

eficienţei lor în atingerea obiectivelor calităţii învăţământului. 

Această ideologie mai presupune, că apariţia oricărui defect se priveşte 

ca stare de excepţie şi induce momentan acţiuni de corecţie. Defectele 

producţiei sunt considerate defectele sistemului învăţământului.    

Principiul al şaptelea – luarea deciziilor în baza analizei 

faptelor. Pentru aceasta fiecare universitate trebuie să dispună de un 

masiv corespunzător de informaţie (bază pentru informaţie). Dar este 

important ca în orice moment să se poată reproduce şi reverifica 

datele. Managementul în mod obligatoriu trebuie să demonstreze că, 

soluţiile se iau în baza sistemului de parametri, se confirmă prin 

fapte, dar nu prin cuvinte fără sens.     

Principiul al opta – relaţii reciproc avantajoase cu „furnizorii 

de material uman” (studenţi cursurile mai mici) în universitate [10].  

Evaluarea calităţii învăţământului universitar înglobează 

evaluare comparativă, adică măsura calităţii învăţământului 

universitar, care exprimă relativitatea măsurării proprietăţilor 

(funcţiilor, relaţiilor) învăţământului universitar ca baza, care fixează 

normele calităţii, nivelul etalon ş.a.m.d. 

Toate sarcinile care se folosesc la testare în cadrul evaluării 

comparative a calităţii învăţământului, ele depind de scopurile 

testărilor şi al posibilităţilor formabililor, tipului şi ierarhiei nivelului 

sistemului de învăţământ, cât şi de etapele instruirii. Ele pot fi 

elaborate pentru diferite nivele în dependenţă de complexitate, unde 

pot fi soluţii unice, cât şi cu o gamă de soluţii care pot fi propuse sau 

nu au soluţii.  

Multitudinea sarcinilor de testare şi criteriile lor reprezintă în 

sine un mijloc de testare şi evaluare a calităţii învăţământului. 

Conform criteriilor sarcinile de testare pot fi diferite, deoarece ele, 

depind de complexitatea unei sau altei sarcini de testare. Toate 

sarcinile de testare, orientate la evaluarea calităţii învăţământului la 

nivelul activităţii creative a instruiţilor, se evaluează cu ajutorul 

sistemului de experţi [11].  

Pentru profesor este obiectiv de a evalua sistematic calitatea 

procesului de învăţământ realizat de el, ceea ce în esenţă este una din 
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funcţiile lui principale. Destul de eficient se controlează calitatea 

procesului de învăţământ prin aplicarea metodei abordării sistemice, 

care cuprinde toate laturile şi parametrii calităţii instruirii. Evaluarea 

sistemică al formării instruiţilor pentru îndeplinirea activităţii de 

învăţământ se realizează prin aplicarea elementelor sistemului 

procesului de învăţământ (Fig. 2.). 

 

Fig. 2. Sistemul de organizare a evaluării studentului 

În continuare se vor descrie conţinutul elementelor 

sistemului de organizare a evaluării studentului. Scopul sistemului 

de evaluare constă în asigurarea calităţii instruirii şi reprezintă 

elementul de bază, primul, etapa iniţială. El se realizează în 

procesul analizei activităţii profesorului şi după rezultatele ei. 

Elementul activitatea profesorului este al doilea element, iar 

activitatea studentului este al treilea element. Profesorul planifică 

acţiunile de control, organizează activitatea instruitului, analizează şi 

apreciază rezultatele lui, instruitul execută aceste acţiuni. Elementul 

rezultatul este al patrulea, care constă în aprecierea activităţii 

profesorului ce a verificat instruitul pe un anumit conţinut 

instructiv, aplicând metode şi forme respective de evaluare.  

Elementele conţinutul evaluării, metodele mijloacele  şi 

formele de organizare a evaluării sunt instrumente şi asigură 
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sistemul de evaluare. Principalul rol în acest sistem de evaluare 

aparţine profesorului şi de aceea el poate introduce corectivele de 

rigoare în conţinutul, metodele şi mijloacele de evaluare, cât şi în 

activitatea studentului. Corecţia se efectuează în baza rezultatelor 

obţinute în urma evaluării [12]. 

Evaluarea trebuie să se realizeze reieşind din evidenţa 

interacţiunii sistemice a profesorului şi a studentului. Însăşi 

interacţiunea este o condiţie importantă în sistemul de evaluare.  

 
Fig. 3. Sistemul de interacţiune a profesorului şi instruitului în 

cadrul controlului sistemic 

Esenţa evaluării constă în determinarea corespondenţei 

rezultatelor obţinute scopurilor instruirii şi alegerii (în caz de 

necesitate) a corecţiilor pentru următorul proces instructiv.  

Scopul instruirii constă în formarea la instruiţi a calităţilor 

necesare pentru efectuarea unei sau altei activităţi. În cadrul evaluării 

trebuie de stabilit corespunderea calităţilor assimilate cu cele 

planificate. Însă pentru garanţia rezultatelor evaluării e nevoie de un 

sistem valid de criterii. Prima şi necesară condiţie pentru elaborarea 

acestui sistem este determinarea precisă a scopurilor instruirii. Dar 

scopurile instruirii pentru unul şi acelaşi obiect de studiu pot varia în 

limite destul de largi.  

Evidenţierea corespunderii rezultatelor atinse de studenţi a 

scopurilor puse este numai una din funcţiile evaluării. În afara 

verificării calităţii instruirii, acţiunile de evaluare îndeplinesc încă şi 

astfel de funcţii, ca instructivă, educativă, dezvoltativă, de diagnosticare, 

de corecţie. 

Activitatea studentului, evaluată de profesor, va fi de succes în 

cazul respectării următoarelor condiţii:  

1. Profesorul va pune precis întrebarea la care instruitul va 
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îndeplinească.  

2. Studentul posedă rezerva de acţiuni necesare pentru 

îndeplinirea cu succes a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor, 

competenţelor.  

3. Motivele pozitive pe care le are instruitul pentru 

realizarea cu succes a acţiunilor simplificate de el, tendinţa de a arăta 

pe deplin posibilităţile sale.  

4. Pregătirea moral-psihologică a instruitului pentru acele 

dificultăţi, care pot avea loc pe parcursul acţiunii de control.  

5. Existenţa condiţiilor favorabile pentru manifestarea de 

către instruit a sistemului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi pe 

care el le posedă, ceea ce este obiectul de evaluare.     

Exactitatea punerii sarcinii presupune explicaţia deplină a 

scopului studentului, pe care trebuie să-l atingă, iar acolo unde este 

rezonabil, şi a informaţiei iniţiale, de care el are nevoie, cât şi a 

metodelor şi mijloacelor, puse la dispoziţia lui, în acelaşi timp, la 

îndeplinirea acţiunilor de către el a scopurilor principale.  

Baza de orientare referitor la informaţia iniţială nu înseamnă 

un mod de existenţă a tuturor datelor iniţiale în formă finală. Sunt 

îndeajuns numai indicaţiile la izvoarele de informaţie, la care poate 

apela în cadrul îndeplinirii acţiunilor evaluate.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ - 

ЗАВИСИМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Ларисa ТЮТЮННИК , 

Кафедра Педагогики и Психологий 

 
The present article deals with the description of such psychological 

problems as Internet-dependence of the youth. 

Due to the research carried out among students it was possible to 

determine the psychological characteristics of the internet-dependent 

persons. These are the students with the underestimated self-image and 

raised level of uneasiness and aggression. The given article is also focused 

on the description of the notion of internet-dependence and its symptoms. At 

this point the positive and negative sides of the internet are being 

emphasized and the preventive ways to anticipate the internet-dependence 

by the students are being offered. 

 

Интернет – обширное хранилище информации. Извечное 

стремление человека к знаниям делает Всемирную паутину 

желанной для огромной массы самых разных людей. Легкость 

коммуникации, простота общения, анонимность – факторы, 

также привлекающие в Сеть огромную армию пользователей. 
Открыв для себя Интернет, человек моментально 

привыкает к богатству выбора, разнообразию, практически 

неограниченным возможностям общения. Динамика и стиль 

подачи информации в Интернет не идут ни в какое сравнение с 

обычными источниками информации, это захватывает и 

поражает. Интернет становится основным поставщиком 

новостей, средством общения, а со временем - и средой, где 

проводится свободное время.  

Кроме этого, в Интернет существует недоступная в 

реальном мире возможность ограничить круг общения людьми 

(виртуальными персонажами), которые по-настоящему 

интересны. Нежелательное общение легко, буквально в два 

клика, обрывается в одностороннем порядке. В жизни чаще 

всего такая опция недоступна. Многих привлекает к общению в 

Сети именно это. 

Официальная медицина лишь частично признает 

интернет-зависимость, считая ее легким психологическим 
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расстройством. Все более частые случаи суицида, причиной 

которых являются отношения в виртуальном мире, в расчет не 

принимаются. Между тем, виртуальное пространство все 

больше захватывает умы людей, все теснее сплетается с 

реальной жизнью и все большее число людей на планете уже не 

могут жить без доступа к Сети, игнорируя, целиком или 

полностью, реальную жизнь. В итоге рушатся семьи, страдают 

дети, личность зависимого от Всемирной паутины деградирует – 

человек становится замкнутым, агрессивным. Все это может 

привести к самым непредсказуемым последствиям.  

В настоящее время актуальность исследования 

проблемы интернет-зависимости становится все более 

очевидной в связи с ростом количества интернет-пользователей  

во всем мире.  

Все больше пользователей ежедневно подключается к 

«Всемирной Паутине». В связи с возрастающей 

компьютеризацией и «интернетизацией» нашего общества стала 

актуальной проблема патологического использования 

интернета, обозначенная в зарубежной литературе I. Goldberg, 

K. Young еще в конце 80-х. Речь идёт о так называемой 

«интернет-зависимости» (синонимы: интернет-аддикция, 

нетаголизм, виртуальная аддикция, кибераддикция). Первыми с 

ней столкнулись врачи-психотерапевты, а также компании, 

использующие в своей деятельности интернет и несущие 

убытки, в случае, если у сотрудников появляется 

патологическое влечение к пребыванию «он-лайн». 

Предполагается, что Cyber Disorder (CD) войдет в 

международную классификацию болезней DSM-V (Zenhausen 

B., 1995) наравне с другими нехимическими аддикциями - -

любовными, сексуальными, аддикциями избегания отношений, 

патологическому стремлению к трате денег и работоголизмом. 

Важно выявить пользователей с повышенным риском развития 

интернет-аддикции и прицельно применить профилактические 

мероприятия. В связи с вышеизложенным представляется 

актуальным изучение психологической основы  интернет–

зависимости и найти способы предупреждения интернет-

зависимости студентов. 

Теоретической основой исследования явились 



 199 

фундаментальные теории, концепции, положения: философские 

теории ценностей, положения аксиологического, системно-

структурного подходов в педагогике; теоретические концепции 

общего развития личности (JI. C. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. 

Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн и др.); психолого-

педагогические концепции развивающего обучения, ценностные 

аспекты педагогического процесса (В. А. Сластенин, В. 

Н.Шацкая, Д. Б.Эльконин); положения возрастной и 

педагогической психологии развития личности (И. С. Кон, Ж. 

Пиаже, Д. И.Фельдштейн); принципы системного подхода в 

изучении психических процессов, свойств личности и 

деятельности (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин); теория социально 

признаваемой и социально одобряемой деятельности (Д. И. 

Фельдштейн); теории формирования стратегий аддиктивного 

поведения (Дж. Б. Уолтер, Дж. Ф. Андерсон, Н. Л. Бочкарева, М. 

С. Иванов, Ц. П. Короленко, Л. Г. Леонова, О. М. Овчинников); 

положения теорий развития стратегий девиантного и 

аддиктивного поведения (Ю. Д. Бабаева, А. Бандура, А. Е. 

Войскунский, Р. Джессор, М. С. Иванов, В. В. Зайцев, P.JL 

Кастер, П. Мунтян, Г. Паттерсон, К.Янга.) 

Самое заметное влияние цифровые технологии оказали на 

повседневную жизнь людей, а также на то, как они 

взаимодействуют друг с другом и с миром, который их 

окружает. Люди поделились на две половины: в одной 

находятся люди, не так хорошо знакомые с цифровыми 

технологиями, научились пользоваться электронной почтой и 

социальными сетями уже в зрелом возрасте. Которые помнят, 

что письма писались от руки и знакомились на танцах, а не  в 

сети Facebook. В другой половинке находятся представители 

цифрового поколения, которые уже не застали время, когда 

письма можно было писать от руки или печатать на машинке и 

отправлять по обычной почте. Молодые люди, которые 

становятся студентами университетов или устраиваются на 

работу и одновременно проводят значительную часть жизни в 

Сети, во многом не похожи на предыдущее поколение. 

Представителям нового поколения нет необходимости заново 

чему-то учиться, чтобы жить в условиях полного погружения в 
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мир цифровых технологий. Они оказались в цифровом мире в 

самом начале своей жизни и знают этот мир только таким. 

Представители нового поколения проводят большую 

часть времени  и своей жизни в сети Интернет и не делают 

различия между жизнью в Сети и жизнью вне ее. Представители 

цифрового поколения не воспринимают свою идентичность в 

цифровом и в реальном пространстве как нечто обособленное; 

они считают, что их идентичность представлена сразу в 

нескольких пространствах. У них есть много общего: 

длительное пребывание в Сети и широкое использование 

цифровых технологий, умение выполнять несколько задач 

одновременно, склонность выражать себя и взаимодействовать 

друг с другом посредничеством цифровых технологий, а также 

применять эти технологии для получения доступа к 

информации, формирования новых знаний и создания 

творческих работ нового типа. Для этих молодых людей 

цифровые технологии (компьютеры, мобильные телефоны и 

смартфоны) – это, в первую очередь, связующее звено во 

взаимоотношениях между людьми. Они создали непрерывно 

функционирующую среду, в которой жизнь человека как 

никогда раньше переплетена с технологиями, и это 

кардинальным образом меняет характер человеческих 

взаимоотношений. Эти молодые люди чувствуют себя в 

онлайновом мире так же комфортно, как и за его пределами. 

Они не считают такую гибридную жизнь чем-то из ряда вон 

выходящим. Они не знают другой жизни, кроме той, в которой 

они именно так связаны друг с другом и с цифровым миром. 

Представители данного поколения поддерживают 

постоянную связь друг с другом. У них  много друзей,  как в 

реальном, так и в виртуальном мире; они даже выставляют 

постоянно растущую группу друзей на всеобщее обозрение на 

сайтах своих социальных сетей. Даже когда они спят, контакты 

между ними устанавливаются в Сети в фоновом режиме; 

каждый день, проснувшись, они просматривают полученные 

сообщения. Иногда они оказываются,  связаны с людьми, с 

которыми без сети Интернет никогда бы не познакомились. 

Посредством сайтов социальных сетей они находят друзей в 

разных уголках мира, общаются с ними с помощью служб 
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мгновенного обмена сообщениями и размещают в Сети свои 

фотографии. Кроме того, они могут поддерживать творческое и 

политическое сотрудничество с другими людьми такими 

способами, которые были бы невозможны 30 лет назад. Однако в 

условиях такого непрерывного взаимодействия между 

людьми меняется характер человеческих взаимоотношений( 

и даже само понятие дружбы).В основе дружеских отношений в 

Сети лежит то же, что свойственно традиционной дружбе, - 

общие интересы и частые контакты. Но, тем не менее, у таких 

отношений несколько другая суть; чаще всего они носят 

быстротечный характер; их легко завязать и так же легко порвать,  

в лучшем случае просто попрощавшись; они могут быть 

устойчивыми в том смысле, который нам еще предстоит понять. 

Современные студенты чрезвычайно креативны. 

Невозможно определить, больше ли у них творческих 

способностей, чем у предыдущих поколений, или меньше, но 

одно можно утверждать со всей определенностью: способы их 

творческого самовыражения существенно отличаются. В их 

восприятии информация более пластична; для них она 

представляет собой нечто такое, чем можно управлять и что 

можно изменять новыми интересными способами. Например, 

можно создать свой собственный профиль в Сети или статью 

отправить в Википедию, разместить свой фильм  или видео, 

скачать самую свежую музыку ( даже если это незаконно). [28, 

с.38]С помощью готовых компьютерных программ цифровое 

поколение может видоизменять аудиовизуальную информацию 

способами, которые несколько десятилетий назад казались 

просто невозможными. 

Современное поколение в большинстве своём никогда не 

покупают газеты. Это не значит, что они не читают новости, 

просто они делают это другим способом. Они практически не 

пользуются большими географическими картами, которые 

приходится заворачивать в большие рулоны; они не покупают 

не программы телепередач не путеводители, не любые другие 

брошюры и справочники. Печатные источники информации не 

вышли из употребления: Однако молодые люди их 

воспринимают как нечто громоздкое и старомодное. 

Безусловно, все эти изменения носят никогда позитивный, но 
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неизменно долгосрочный характер. И всё же в образе жизни 

цифрового поколения кое-что вызывает беспокойство: 

 - Чем больше времени они проводят в цифровой среде, 

тем больше сведений о себе они оставляют на 

общедоступных сайтах в интернете. В лучшем случае они 

выставляют на всеобщее обозрение информацию о том, кем 

хотели бы стать, и тем самым раскрывают своё творческое 

«я» перед всем миром. В худшем случае выкладывают в 

Сети сведения, которые могут поставить под грозу их жизнь 

или нанести вред в будущем. Эту информацию могут 

отыскать члены приёмной комиссии, потенциальные 

работодатели, торговцы детьми.  
Существует большой риск того, что мы (общество в 

целом), пытаясь предотвратить худшие из проблем, вызванных 

наступлением цифровой эры, не сможем в полной мере 

использовать все те возможности, которые она открывает перед 

нами. Во многих случаях страх влечет за собой гиперреакцию,  

которая, в свою очередь, может вызвать еще более серьезные 

проблемы, поскольку молодые люди начнут обходить те 

препятствия, которые мы возводим на их пути. Вместо того 

чтобы обратить особое внимание на систему образования и 

обучить молодых людей методам и навыкам обеспечения 

собственной безопасности, наши законодатели говорят о том, 

что необходимо запретить некоторые веб-сайты или не до-

пускать несовершеннолетних к участию в социальных сетях. 

В то же самое время мы (педагоги, родители) не 

принимаем практически никаких мер, направленных на то, что-

бы предотвратить серьезные проблемы, с которыми могут 

столкнуться наши дети в цифровом мире. 

Основная и самая трудная проблема — поиск равновесия 

между осторожностью и поощрением, другими словами, что 

необходимо предпринять для того, чтобы защитить детей (а 

также интересы других людей), одновременно предоставляя им 

достаточно свободы, чтобы они могли разобраться во всем 

самостоятельно? Найдя эту точку равновесия, мы создадим все 

условия для гармоничного развития цифрового мира, а также 

для того, чтобы наши дети смогли преодолеть все те проблемы, 

которые, вне всякого сомнения, возникнут перед ними в 
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будущем. Эффективные решения, которые нам предстоит найти, 

достаточно сложны, а их реализация потребует участия самых 

разных групп людей: родителей, учителей, технологических 

компаний и законодателей, и, что крайне важно, самих детей, 

подростков, юношей. 

Для того чтобы найти решение возникающих проблем, нет 

необходимости размышлять в категориях принципиально новой 

системы взглядов и понятий. Во многих случаях то, как мы 

решали аналогичные проблемы в прошлом, пригодится и в 

современном мире. К числу таких старых, но по-прежнему 

эффективных решений относится: 

1. Заинтересованность родителей в воспитании детей; 

2. эффективное обучение; 

3. здравый смысл.  

Родители и учителя находятся на переднем крае этой 

борьбы. Именно на них лежит наибольшая ответственность, и 

именно им выпала самая важная роль в этом процессе. Однако 

слишком часто родители и учителя не имеют никакого 

отношения к тем решениям, которые принимают молодые люди. 

Они полностью отдалились от своих детей, рожденных в 

цифровую эру, поскольку между ними выросли слишком 

большие языковые и культурные барьеры. Необходимо, чтобы 

традиционные ценности и здравый смысл, который выручал их 

в прошлом, сыграет свою роль и в новом мире. Вместо того 

чтобы запрещать своим детям пользоваться новыми 

технологиями или разрешать их использовать у себя дома (а это 

и есть два самых распространенных подхода), родители и 

учителя должны дать  детям возможность стать их гидами в 

новом цифровом мире. Именно тогда и начнется диалог. 

Многие из возникающих вопросов можно будет решить, 

руководствуясь здравым смыслом. В других же случаях нам 

предстоит вместе поработать над поиском творческого решения 

возникающих проблем. 

Интернет - это глобальная, охватывающая весь мир, не 

находящаяся под контролем государства, информационная 

система. 
Мы не можем не учитывать положительные стороны 

Интернета, благодаря которым нам легче и комфортнее живется. 
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Например, благодаря Skype мы можем говорить с людьми из 

разных уголков мира и при этом экономить на телефонных 

тарифах, бесплатная процедура доступа и предоставление 

пользователям общей информации: новости, прогноз погоды, 

сведения из энциклопедии и словарей. С помощью Интернета 

можно приобрести электронные книги, билеты на транспорт, 

концерт. 

Большинство из людей сидят почти каждый день за 

компьютером с различными целями. Можно сказать - Интернет 

становится частью нашего образа жизни и  даже в какой-то 

мере, новым уровнем культуры. Поэтому, у педагогов и 

родителей должны быть четкие представления о том,  какими 

способами можно воспитывать и обучать новое поколение, для 

того, чтобы предупредить их  интернет-зависимость. 

В эпоху цифровых технологий процесс обучения быстро 

меняется. Прежде чем внедрять новые технологии в учебный 

процесс, необходимо понять суть происхождения перемен. 

За последнее время процесс обучения сильно изменился. 

Распространение Интернета привело к тому, что школьники и 

студенты совсем по- другому собирают и обрабатывают 

информацию. Для изучения какой- либо темы они, скорее всего, 

прибегнут к поиску  в Google, чем пойдут в библиотеку. В 

поисках необходимой информации они зайдут в Wikipedia и 

посоветуются со своими друзьями, вместо того, чтоб обратиться 

за помощью к учителю или библиотекарю. Современная 

молодежь редко покупает газеты, они предпочитают бегло 

просматривать новости и другую информацию в Сети. 

Сегодня многие преподаватели средних и высших 

заведений обеспокоены тем, что студенты ограничивают себя 

онлайновыми базами данных, часто они используют не 

проверенную информацию, что сказывается на качестве их 

знаний. В процессе обучения студенты переключатся, с одного 

источника информации на другой и это носит сугубо 

механический характер. 

У студентов появляются проблемы с учебой потому, что 

они посещают не относящиеся к делу сайты, часами болтают в 

чатах, беседуют с знакомыми и играют в интерактивные игры 

вместо занятий. У них появляются проблемы с выполнением 
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домашних заданий, подготовке к экзаменам. Очень часто они не 

могут сами контролировать время, проведенное в Сети и 

поэтому не высыпаются после ночей, проведенных в Интернете. 

Но зато, у современных людей и в большинстве случаев 

есть возможность получить доступ к большому объему 

информации по интересующей их теме. 

Хотя представители цифрового поколения овладевают 

знаниями совсем не так, как это делали их родители - это не 

означает, что познавательный процесс проходит у них не 

эффективно. 

Многие молодые люди предпочитают общаться с другими 

людьми по системе мгновенного обмена сообщениями или с 

помощью SMS. При этом сокращается концентрация внимания.  

Внедряя инновационные технологии в процесс обучения, 

возникает новая проблема, ученики и студенты пользуются 

методом копирования. 

Все перечисленные проблемы очевидны для учебных 

заведений и вызывает небезосновательные опасения. В эпоху 

цифровых технологий привычный образ жизни меняется очень 

быстро и трудно угадать, что нас ожидает в будущем, но, то, что 

многие себе представляют, пугает не на шутку. Поэтому, мы 

считаем, что если определить и создать ряд условий в процессе 

обучения и воспитания, для родителей и педагогов, возможно, 

предупредить у большинства учеников и студентов интернет-

зависимость. 

- Технологии следует использовать только для поддержки 

педагогического процесса, и ни в коем случае не ради самих 

технологий. Организация компьютерных классов – это важное 

дополнение к учебному плану, но гораздо эффективнее было бы 

интегрировать новые технологии в учебный процесс, связанный 

с практическими исследованиями, художественной литературой, 

искусством и музыкой.  

- Использовать цифровые технологии в процессе 

интерактивных методов обучения. В процессе, которых 

ученики, студенты будут работать в командах, 

взаимодействовать друг с другом, что будет влиять не только на  

результат обучения, но и будет способствовать благоприятному  

психологическому климату в классе или в группе студентов. 
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- В учебных заведениях необходимо ввести систему 

стимулов и вознаграждений, которая поощряла бы 

профессорско-преподавательский состав экспериментировать, с 

применением новых технологий. Так как, чем быстрее многие 

преподаватели обретут навыки обращения с компьютером, тем 

быстрее возникнет диалог между ним и учащимся. Только на 

основе диалога и взаимоуважения, возможно будет создание 

системы обратной связи, посредством которой учащиеся могли 

бы комментировать свои идеи, самовыражаться. И таким 

образом, повысить интерес к учебе, что тоже, на сегодняшний 

день, является важной проблемой образовательного процесса. 

На наш взгляд, многие ученики и студенты считаются 

интернет-зависимыми поскольку причина кроется в том, что 

никто их изначально не научил их  культуре общения с 

компьютером, а это ответственность, лежит полностью на 

родителях. (взрослых). 

Поэтому, одно из основных условий предупреждения 

интернет-зависимости должно быть просвещение родителей. 

Это просвещение необходимо начинать с родителей 

дошкольников. 

Родители должны знать: особенности психологического и 

физиологического развития ребенка, характерные особенности 

данного возраста, положительные и отрицательные стороны 

компьютера, а также количество  времяпровождения за 

компьютером для дошкольника.  

Родители должны, с помощью специальных упражнений 

развивать силу воли ребенка, способствовать формированию 

эмоциональной сферы ребенка, больше общаться с ребенком, 

играть в различные игры и обязательно с детства приучать 

ребенка к спорту, к здоровому образу жизни. Заполнять досуг 

ребенка, а не предоставлять собственного ребенка влиянию 

компьютера. 

Сегодня есть  много компьютерных программ, которые 

помогают родителям ограничить как доступ к взрослым сайтам, 

так и время нахождения ребенка за компьютером. Поэтому, 

необходимо знакомить родителей с данными программами и 

способствовать их распространению. 

И не забывать о влиянии на развитие ребенка,  
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положительного примера взрослых. Сами родители должны 

уметь себя контролировать в общении с компьютером, вести 

здоровый образ жизни, заполнять свой досуг интересными 

прогулками, поездками (естественно вместе с детьми). Ведь 

каким образом можно отвлечь от увлечений - именно другим 

увлечением. Поэтому важно, чтоб молодые родители четко 

понимали как важно для дошкольника эмоциональное общение, 

чтение книг, игры различных видов.  

Если мы, таким образом, будем воспитывать современное 

цифровое поколение, то по мере своего развития и роста, они 

будут адекватно реагировать на компьютер и на все 

последующие дары научно-технического процесса 

воспринимать адекватно.  

Всегда важно, предупредить болезнь, чем затем лечить ее. 

Поэтому считаем, что необходимо как можно чаще 

использовать психопрофилактику всех трех уровней: 

1 уровень: 

предупреждение проблемы интернет- зависимых людей, 

с помощью информирования населения (статьи, брошюры, 

выступления специалистов по СМИ, о том как должны себя 

вести родители и дети, взаимодействуя с компьютером). 

2 уровень: 

осуществлять профилактику не благополучной 

динамики уже имеющихся изменений, связанных с 

отрицательным влиянием компьютера на личность (создавать 

психологические центры с квалифицированными 

специалистами, которые обследовали населения для выявления 

групп риска и вели с ними профилактическую работу, а так же 

приобщали к своей работе психологов детских садов, школ, 

других учебных заведений для консультаций).  

3 уровень: 

Предупреждать рецидивы, с помощью психологической 

поддержки психически здоровых людей, это могут быть  

консультативные центры, «телефоны доверия». 

Необходимо разрабатывать как можно больше 

предохранительных программ, центров восстановления и групп 

поддержки. Новые области исследований должны включать в 

себя развитие стандартных диагностических инструментов для 
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определения интернет-зависимых людей и оценку их состояния, 

чтобы в будущем понять роль связей и влияния интернета на 

психическое состояние человека. 

Интернет сам по себе нейтральное средство, изначально 

предназначавшееся для нужд исследовательских и военных 

целей. Сегодня Интернет, почти член семьи и  сегодня дискуссия 

о вреде Интернета достаточно серьезна. Рассмотрение глобальной 

сети с этой точки зрения является новым феноменом, который 

еще не достаточно изучен. 
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ATITUDINEA FAŢĂ DE MUNCĂ LA PEDAGOGI ÎN 

DEPENDENŢĂ DE VÎRSTĂ 
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L’attitude au travail influence le succès, la santé, la performance, 

l’entourage et l’habileté à gérer le stress. Il est rassurant de constater qu’il 

n’y a pas de différence significative entre les diverses générations de 

travailleurs, tant sur le plan de leur attitude face au travail que sur ceux de 

la motivation et de la place occupée par le travail dans leur vie. Ces 

résultats viennent briser certains mythes fermement ancrés concernant les 

jeunes travailleurs notamment.  

Les explications relatives au niveau de motivation de la jeune 

generation sont developpees autour de deux axes. Le premier axe concerne 

les changements culturels : l’education, le confort des politiques sociales, 

les changements de valeurs. Le second axe touche au contrat psychologique 

qui relie l'entreprise et les salaries. Les jeunes travailleurs doivent vivre 

dans le court terme et l'insecurite; ils doivent dessiner eux-memes leur 

trajectoire professionnelle. 

Des lors, ils n'ont pas la meme loyaute envers l'employeur ; les 

salaries plus ages interpretent ceci comme un deficit de motivation. 

 

Scopul acestei lucrari este de a determina atitudinea faţă de 

muncă la pedagogi în dependenţă de vârstă. Presupoziţia generală a 

cercetării se referă la faptul  că cadrele didactice ce fac parte din 

categoriile de vârtă mai tinere manifestă o atitudine mai negativă în 

comparaţie cu reprezentanţii categoriilor mai înaintate de vîrstă. 

Ipoteza cercetării se confirmă totalmente, ceea ce poate fi 

explicat prin faptul că sistemul educaţional autohton, ce încercă să 

răspundă cerinţelor mediului social în continuă schimbare, devine 

foarte stresant şi nesigur în special pentru tinerii pedagogii angajaţi, 

majoritatea cărora nu şi-au format mecanisme de copyng.  

Ca urmare a modificărilor explozive ale tehnologiilor, a 

penetrării agresive a proceselor de  informatizare, dar şi a 

modernizării sistemelor manageriale s-a schimbat în profunzime 

natura muncii. Competiţia economică dură  în  care este antrenată 

viaţa socială prezentă este considerată ca unul din semnele sau 

reacţiile generatoare a ceea ce a intrat în limbajul cotidian sub 
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denumirea de „stres profesional” sau „stres ocupaţional”. Probabil 

acum mai mult ca niciodată, stresul datorat locului de muncă 

reprezintă o ameninţare pentru sănătatea angajaţilor şi, respectiv, 

pentru performanţa  acestora şi a organizaţiilor. Factorii stresanţi (sau 

agenţii stresori) aparţin mediului exterior, dar esenţială este maniera 

în care ei „impresionează” forul interior al individului, ecoul pe care 

îl au în mintea  şi în sufletul acestuia, modalitatea în care ele 

contribuie la formarea unor atitudini corespondente sau contradictorii 

şi măsura în care acestea, se transpun în stări de necesitate sau în 

tensiuni subiective care motivează conduita. Astfel, aceeaşi variabilă 

independentă poate reprezenta o sursă de stres dezadaptativ: „o sursă 

de tensiune puternică”, cât  şi un factor motivaţional: „atât timp cât 

puterea motivaţională a sursei de stres este moderat-superioară”.[2] 

Oricine, indiferent de profesie îşi doreşte să găsească un loc de 

muncă potrivit pregătirii sale, un loc de muncă unde să-şi valorifice 

potenţialul, unde să se simtă apreciat, securizat, unde să-şi poată 

continua evoluţia profesională, să-şi construiască o cariera frumoasă 

şi plină de satisfacţii. Rapiditatea schimbării economice face ca 

actualele cariere să fie mai puţin clar definite şi previzibile decât erau 

ele în trecut. Dinamica profesiunilor şi implicit a carierelor este 

marcată de schimbări accelerate, personalul muncitor fiind pus în 

situaţia să le facă faţă cu o competenţă şi rapiditate de adaptare într-

un ritm accelerat. Acest ansamblu de circumstanţe, reprezintă sursa 

principală de stres ocupaţional cu implicaţii considerabile asupra 

atitudinei faţă de muncă a cadrelor didactice. 

Cu toate deosebirile existente în abordarea termenului atitudine, 

toate definiţiile au un numitor comun, şi anume: subiectul acţiunii care 

dirijează voluntar şi selectiv asupra obiectelor şi fenomenelor lumii 

înconjurătoare. Pentru a sintetiza definiţiile anterioare, prezentăm un 

clusstering (fig. 1), centrat pe atitudine. [6], [4] 

Figura 1. ne permite să formulăm o definiţie mai detailată. Noi 

vom formula o definiţie a atitudinii în care vom sintetiza esenţa 

definiţiilor anterioare. 
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Fiecare dintre noi are anumite reacţii pozitive sau negative faţă 

de diferite persoane, lucruri, situaţii sau idei. Aceste reacţii se 

numesc atitudini. [1] 

Atitudinea faţă de muncă este un concept de anvergură care a 

fost inclusă în componenţa multiplelor ştiinţe, cum ar fi filosofia, 

economia muncii, sociologia muncii şi altele. În acelaşi timp, fiecare 

ştiinţă examinează atitudinea faţă de muncă în cadrul domeniilor lor.  

Aceasta contribuie la utilizarea limitată a rezultatelor ştiinţifice în 

practică de management. Atitudinea la locul de muncă - este un 

fenomen complex, care reflectă munca prin intermediul muncii în 

sine şi este un link de mediator între obiectul problemei  şi muncii în 

sine. În filozofie, atitudinea faţă de muncă este obiectul de studiu a 

mai multor ştiinţe, care, la rândul său, au o gamă largă de definiţii 

proprii ale conceptului.   [7] 

Cum am menţionat mai sus formarea atitudinii omului faţă de 

muncă şi comportamentuli în cauză sunt afectate de un grup mare de 

factori obiectivi – externi  şi subiectivi - interni. La factori obiectivi 

se referă: 

1.  Situaţia social-politică în ţară. 



 212 

2. Starea economică a regiunii în care muncesc angajaţii. 

3. Condiţiile de muncă la o anumită întreprindere, definite prin 

bogăţia forţei de muncă, siguranţă, condiţiile sanitare şi igienice al 

mediului de producţie, nivelul organizaţiei şi a remunirărilor, 

structura socio-demografică a colectivului precum şi climatul moral-

psihologic al acestuia. 

Factorii subiectivi - sunt caracteristicile personale ale 

lucrătorului: sex, vârstă, educaţie, specialitatea, experienţa 

profesională, experienţa personală, cultură generală şi profesională, 

valori, etc. 

Schema 1.  Factorii care determină formarea atitudinii faţă de 

muncă 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Cercetările atitudinei faţă de muncă pot avea succes numai 

dacă indicatorii obiectivi al activităţii fiecărui angajat vor corela cu 

indicatorii subiectivi - "atitudinile" în esenţă. Atitudinea faţă de 

muncă exprimă nivelul de satisfacţie faţă de activitatea efectuată de 

către persoana în cauză şi prin urmare, serveşte ca o caracteristică 

esenţială a climatului psihologic. [8], [5] 
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Schimbarea  atitudinală poate fi explicată prin teoria stimul-

răspuns – a întăririi;  între stimul şi răspuns se interpun procesele de 

atenţie, înţelegere şi acceptare. Ca urmare, răspunsul solicită o 

schimbare atitudinală. Atitudinile se schimbă dacă „stimulul pentru 

un nou răspuns este mai puternic decât stimulul pentru vechiul 

răspuns“. [3], [4] 

În cercetarea de faţă vom analiza Atitudinea faţă  de muncă la 

pedagogi în dependenţă de vîrstă. Dacă ar fi să vorbim de necesitatea 

acestui studiu atunci ne vom referi la situaţia de criză ce s-a instaurat 

pe piaţa muncii autohtone cu implicaţii şi consecinţe multiple, rareori 

favorabile, pentru contingentul cadrelor didactice.  

Discrierea eşantionului: În cercetarea dată, au fost supuşi 

testării 90 de subiecţi, din cadrul a trei categorii de vîrstă: 

   - cei cu vîrsta de 24-30 de ani 

   - cei cu vîrsta  de 30-45 de ani 

   - cei cu vîrsta de peste 45 de ani  

Instrumentarea experimentului: 

Pentru a măsura atitudinea faţă de muncă, am utilizat  

chestionarul: “Atitudine faţă de muncă”, constituit din 30 de 

afirmaţii ce necesită a fi evaluate pe oscală de la 1 (dezacord total) la 

5 (accord total) în dependenţă de gradul de accepţiune a acestora ca 

fiind compatibile cu judecăţile personale. [6].   

Metode de cercetare:  

- Analiza bibliografică  

- Metode de vizualizare grafică (Scheme, tabele, diagrame); 
 

Prezentara rezultatelor cercetării: 

Tabelul 1. Fregvenţa relativă şi absolută a tipurilor de 

atitudine faţă de muncă, înregistrate la pedagogii primei 

categorii de vîrstă: 24-30 de ani.  
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În conformtate cu datele obţinute putem efectua constatări 

sigure. Practic 90% din respondenţi manifestă o atitudine negativă 

faţă  de muncă şi doar 10% deţin o atitudine pozitivistă. 

 

Tabelul 2. Fregvenţa relativă şi absolută a tipurilor de 

atitudine faţă de muncă, înregistrate la pedagogii celei de-a doua 

categorii de vîrstă: 30-45 de ani.  
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Tabelul 3. Fregvenţa relativă şi absolută a tipurilor de 

atitudine faţă de muncă, înregistrate la pedagogii a celei de-a 

treea categorii de vîrstă: peste 45 de ani.  
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Graficul 1. Prezentarea grafică a comparaţiei tipurilor de 

atitudine faţă de muncă a cadrelor didactice din perspectiva 

celor trei categorii de vîrstă. 

 

Interpretarea rezultatelor şi concluzii generale: 

Analizând rezultatele statistice a procesului investigaţional am 

constatat că ipoteza cercetării se confirmă. Astfel atitudinea faţă de 

muncă la pedagogi este totalmente diferită în cazul celor trei 

categorii de vîrstă şi anume: 

- Pedagogii vîrsta căror este cuprinsă între 24-30 de ani, 

manifestă o atitudine negativă în exclusivitate faţă de activitatea sa 

profesională. Acest rezultat poate fi explicat prin faptul că angajaţii 

respectivi nu au o experianţă de muncă corespunzătoare iar lipsa 

acesteea îngreunează acomodarea la cerinţele sistemului educaţional, 

în continuă schimbare, ce s-a transformat şi se transformă în 

continuare dintr-un sistem inert într-un sistem flexibil, ceea ce 

necesită o implicare vocaţională. La fel menţionăm şi influenţa 

factorului economic, care în cele mai dese cazuri devine decisiv în 

ceea ce priveşte atitudinea faţă de activitatea profesională practicată 

şi calitatea serviciilor prestate. 

- În cazul pedagogilor vîrst căror este cuprinsă între 30-45 de 

ani, observăm că atiudinea acestora faţă de munca exercitată, poartă 

un caracter bivalent. Acest rezultat poate fi explicat prin faptul că 

nivelul de experienţă acumulat le oferă posibilitatea de a observa în 
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afară de beneficii materiale şi beneficii nonmateriale şi anume 

pedagogii obţin o satisfacţie profesională în cazul cînd formabilii 

înregisreză rezultate înalte la disciplină. Totuşi influenţa factorului 

economic nu este complet negat, ceea ce ne oferă posibilitatea să 

afirmăm că atitudine faţă de muncă a reprezentanţilor categorii 

respective, nu este nici pozitivă nici negativă. 

- Reprezentanţii celei de-a trei-ea categorii de vîrstă, peste 45 

de ani, au înregistrat cel mai pozitiv nivel de atitudine faţă de 

activitatea sa profesională. Acest rezultat îl putem explica prin faptul 

că pedagogii respectivi au conştientizat scopul de bază al activitaţii 

sale profesionale, cel de educare şi transmitere a experienţelor celor 

care învaţă. Formaţiune profesională, în majoritatea cazurilor de tip 

Sovietic, implică un ataşament emoţional-vocaţional faţă de cele 

practicate, diminuând importanţa factorului economic.     

- În procesul de administrare a chestionarelor s-a constatat o 

rezervare din partea respondenţilor – cauza fiind frica de influenţă a 

rezultatelor asupra aspectului relaţional formal şi nonformal, cât şi 

asupra viitorului carierei profesionale în cadrul instituţiei date. În 

cazul şefilor adjuncţi în special, s-a observat frica de existenţă a 

pericolului de punere la îndoială a abilităţilor manageriale pe care le 

posedă şi posibilitatea de evidenţiere a minusurilor la nivel de 

instituţie şi la nivel de cultură organizaţională.   

- La fel s-a observat o nedorinţă de a îndeplini chestionarele 

din cauza convingerilor conform cărora chestionarele de tipul dat 

sunt infidele şi produc doar pierderi de timp. 

- În cazul când respondenţilor au fost solicitate nişte date 

suplimentare referitor la, particularităţile activităţii profesionale 

practicate şi din domeniul personal al respondentului, la care s-au 

oferit întrebări de concretizare a scopului acestora şi s-a observat un 

nivel înalt de rezistenţă. Acest fapt contribuie la formarea convingerii 

de genul, sistemul managerial naţional se află într-o statre de blocaj 

evolutiv şi că serviciile din domeniul psihologiei organizaţionale sunt 

strict necesare dar care mai are nevoie de a fi implementat pe piaţa 

naţională a muncii.  

Concluzia generală ce poate explica fenomenul de atitudine 

negativă faţă de activitatea profesională şi deficienţa vocaţională în 

cazul tinerilor pedagogi, constă faptul că sistemul educaţional al RM 

nu colaborază cu piaţa muncii autohtone, fapt ce a contribuit la 
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inversarea valorilor profesionale a unui specialist în domeniu de la 

cele vocaţionale spre cele financiare.  
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MODALITĂŢI DE STIMULARE ACTIVISMULUI ŞI A 

CREATIVITĂŢII ÎN PROCESUL DIDACTIC 

 

Maria BARBĂ, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 
 

L’activisme et le développent de la créativité dans le processus 

didactique dépende beaucoup de l’impliquions du professeur. Un professeur 

créatif utilise dans le cadre du processus didactique une atmosphère et un climat 

favorable. Le professeur dans le cadre du processus didactique dispose d’une 

conduite et un comportement créatif Superior. Il doit connaitre le potentiel créatif 

de chaque élève. Les professeurs et les élèves doit travailler ensemble pour 

accueillir  une  nouvelle expérience  par les propres  forces.  En utilisant des 

stratégies d’enseignement interactives,  le professeur postmoderne  doit posséder 

des compétences énergisantes, empathiques, ludiques, organisatrices, 

interrelationnelles, scientifiques, psychologiques, méthodiques, managériales, 

psychosociales. Le professeur dans le cadre de l’enseignement il doit développer 

certaines habilites qui sont exprimées en termes de capacités: 

1. Capacité de communications 

2. Capacités d’arriver a un consens  

3. Capacité d’entendre activement, d’être réceptif , tolérants aux 

avis des collègues.  

 

Profesorul viitorului este chemat să-şi redimesioneze 

conţinutul rolurile şi ipostazele, manifestând un comportament 

deschis şi o atitudine pozitivă, activizantă şi reflexivă, promovând o 

învăţare interactivă şi stimulând potenţialul creator al discipolilor săi. 

[1, p.405] 

Învăţarea interactiv-crativă este un proces evolutiv, care are la 

bază receptivitatea faţă de experienţele noi căutate şi rezolvate prin 

explorare, deducţie, analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, 

concretizare /operaţionalizare, punând accentul pe realizarea 

conexiunilor dintre sensuri şi solicitând o profundă implicare 

intelectuală psihomotorie, afectivă şi voliţională. 

În cadrul învăţării interactiv-creative, elevul /studentul 

descoperă, inferează, imaginează, construieşte şi redefineşte 

sensurile, filtrându-le prin prisma propriei personalităţi, solicitând 

procesele psihice superioare de gândire şi craţie. [1, p.406] 

Individul care învaţă activ propriul iniţiator şi organizator ale 

experienţelor de învăţare capabil să-şi reorganizeze şi să-şi 
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restructureze în permanenţă achiziţiile proprii, în viziunea sistemică. 

Dezvoltând acest tip de învăţare, cadrele didactice stimulează elevii, 

studenţii să devină capabili să elaboreze proiecte personalizate de 

învăţare, să-şi asume responsabilitatea desfăşurării învăţării, 

conştientizând, aplicând evaluând şi dobândind progresiv autonomie 

în propria învăţare. [2, p.63] 

Multe studii demonstrează faptul că învăţarea este mai 

eficientă atunci când elevii /studenţii sunt implicaţi în acest proces. 

Strategiile de instruire care angajează elevii în procesul de învăţare, 

stimulează gândirea creitică, sporesc gradul de conştientizare şi de 

responsabilitate din partea acestora. [1, p.406] 

Interactivitatea are la bază relaţiile reciproce şi se referă la 

procesul de învăţare activă, în cadrul căreia cel care învaţă 

acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, 

personală şi interiorizată. În sens constructivist, cel ce învaţă 

reconstruieşte sensuri prin explorarea mediului înconjurător 

/educativ, rezolvând probleme şi /sau aplicând informaţia dobândită 

în situaţii noi. [1, p.406] 

Principiile care stau la baza construirii strategiilor didactice 

interactive sunt: 

1. Elevii /studenţii îşi construiresc propriile înţelesuri şi 

interpretări ale instruirii; 

2. Scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse; 

3. Sunt promovate alternativele metodologice de predare-

învăţare-evaluare; 

4. Sarcinile de învăţare vor solicita informaţii 

transdisciplinare şi analize multidimensionale ale 

realităţii; 

5. Evaluarea va fi mai puţin criterială şi mai mult reflexivă, 

integrînd metode complimentare de evaluare; 

6. Sunt promovate învăţarea prin descoperire şi rezolvare 

de probleme. 

Creativitatea solicită proces de combinare, de conversie, de 

imaginare şi restructurare continuă a datelor, prin situarea celui care 

învaţă şi situaţii problematice care necesită rezolvare. Avem învăţare 

creativă atunci când elevul dobândeşte o experienţă nouă prin 

propriile puteri descoperind-o şi exersând-o în cadre problematice 

divergente. Interactivitatea presupune creativitate, în timp ce 
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creativitatea poate fi individuală sau de grup. [1, p.406] 

Instruirea interactivă, asociată tipului superior de învăţare 

şcolară interactivă şi creativă, implică articularea /conjugarea 

eforturilor ambilor agenţi educaţionali (profesorul – elevii /studenţii) 

în construirea cunoaşterii. 

Relaţia profesor – elev /student se redimensionează. Educatul, 

aflat pe calea autoinstruirii /autoeducaţiei, îşi asumă rolul de subiect, 

de agent al propriei formări, iar profesorul este ghidul său în 

demersurile întreprinse. 

Stimularea activismului şi a creativităţii în şcoală, în general 

în procesul didactic, în special, presupune favorizarea unui mediu de 

învăţare interactiv incitator şi dinamic. 

Învăţarea prin cooperare asigură dezvoltarea unui câmp de 

relaţii optime manifestării creatoare şi active a elevului în clasă. Ea 

dezvoltă şi întreţine motivaţia epistemică internă, favorizând 

implicarea activă în sarcină şi contribuţiile creative, originale ale 

participanţilor. 

Condiţiile şi situaţiile specifice care pot duce la dezvoltarea 

spiritului investigativ, a gândirii divergente, a atitudinii creative şi 

active în şcoală, pot fi considerate următoarele: 

 Încurajarea elevilor să pună cât mai multe întrebări; 

 Limitarea constrângerilor şi a factorilor care produc 

frustrare; 

 Stimularea comunicării prin organizarea de discuţii şi 

dezbateri între elevi, între profesor şi student; 

 Activizarea elevilor /studenţilor prin solicitarea lor de a 

opera cu idei, concepte, obiecte în vederea reconsiderării 

acestora şi a emiterii de voi variante; 

 Cultivarea independenţei cognitive, a spontanietăţii şi a 

autonomiei în învăţare; 

 Stimularea spiritului critic constructiv, a capacităţii de 

argumentare şi de căutare a alternativelor; 

 Favorizarea accesului la cunoaştere prin forţe proprii, 

stimulând atitudinea reflexivă asupra propriilor 

demersuri de învăţare. 

 Posibilitatea de a contesta „lămuririle” şi „nelămuririle” 

în lucruri şi în fapte. 
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Profesorul este cel care trebuie să găsească cele mai 

eficiente modalităţi prin care să stimuleze potenţialul activ, 

interactiv şi mai ales – creativ al fiecărui elev în parte. Activităţile 

propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă, 

interactivă şi creativă în şcoală, universitate, (dar şi în afara şcolii) 

trebuie să asigure: 

1. Stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a 

gândirii divergente şi laterale; 

2. Libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a 

faptelor; 

3. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecărui 

individ în parte; 

4. Incitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea 

satisfacţiei găsirii soluţiei după depunerea unui efort de 

căutare de către elev, student. [1, p.409] 

5. Exersarea capacităţilor de cercetare, de căăutare, de idei, 

de informaţii, de posibilităţi, de transfer, de sensuri, de 

criterii, de clasificare. 

6. Dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de 

idei prin întocmirea de portofolii asupra activităţii 

proprii, de colecţii de cuvinte, de obiecte, de contraste, 

organizarea de discuţii pe anumite teme, iniţierea de 

jocuri, de excursii. 

7. Educarea capacităţii de a privi altfel lucrurile, de a-şi pune 

întrebări neobişnuite despre lucruri obişnuite. [1, p.409] 

Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii 

care asigură dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor şi 

studenţilor. Predarea ca proces creativ, presupune ca profesorul să 

mediteze între elev şi lumea cel înconjoară. Ea devine simultan 

activitate de predare – învăţare – evaluare, cu resurse formative 

superioare perfectibile permanent în sens strategic şi operaţional. 

Profesorul cu un comportament creativ superior (inventiv, 

inovator, chiar emergent) trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi 

activitatea, că şi să participe alături de elevi, studenţi la elaborarea 

cunoştinţelor; să servească drept model în legăturile interpersonale şi 

să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi; să-i îndrume cum 

să-şi folosească timpul şi spaţiul învăţării eficiente, echipamentul şi 

materialele; să ajute individul sau grupul să extragă din experienţe 
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informaţiile necesare, valorile şi resursele utile; în acest sens, el 

trebuie să fie capabil să le interpreteze corect şi să le evalueze 

continuu, în spirit formativ, dar şi normativ. [1, p.410] 

Activizarea învăţării nu este sinonimă cu supraaglomerarea 

elevului prin acţiuni şi sarcini ieşite din sfera managementului 

timpului disponibil ca resursă pedagogică de bază în mediul şcolar 

dar şi extraşcolar. Din contră, ea trebuie înţeleasă mai muit ca o 

intensificare a muncii profesorului de a oferi elevilor oportunităţi de 

învăţare, predarea fiind activitatea prin care cadrul didactic creează 

condiţii favorabile apariţiei învăţării eficiente, premisă a dobândirii 

capacităţii de autoevaluare optimă la elevi. 

Valorificând o teză de bază, afirmată la nivelul praxiologiei 

conform căreia „orice lucru bine făcut este un lucru nou” (Tadeusz 

Kotarbinski, 1976), putem afirma că orice activitate didactică 

/educativă eficientă devine o activitate nouă care asigură adaptarea 

proiectului pedagogic la situaţiile concrete ale clasei şi ale câmpului 

psihosocial, aflate într-o continuă schimbare şi transformare. 

Atmosfera creată în clasă de către profesor constituie un 

factor care influenţează comportamentul de învăţare al elevului. 

Instaurarea unui climat favorabil unei conlucrări fructuoase între 

profesor şi elevi, a unui climat caracterizat printr-o tonalitate 

afectivă, pozitivă, de exigenţă şi înţelegere, de responsabilitate 

asumată, reprezintă o condiţie principală ce trebuie realizată în lecţie. 

Profesorul creativ oferă posibilitatea elevilor de a-şi spune părerea 

într-o atmosferă neautoritară, promovând o atitudine deschisă, 

prietenoasă, elastică, pozitivă şi receptivă, apreciind ideile bune şi 

neridiculizând nereuşitele sau exagerările. El îngăduie elevului să-şi 

manifeste curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul de informaţii. 

Climatul spornic de lucru este facilitat de faptul că profesorul tratează de 

fiecare dată întrebările elevilor cu interes, respectă opiniile celorlalţi, 

întăreşte constant convingerea elevilor că pot emite idei valoroase, 

antrenându-i în procesul de evaluare, comunicându-le criteriile de 

evaluare şi oferindu-le timpul necesar exersării propriilor capacităţi. 

Pentru a stimula activismut şi creativitatea elevului, profesorul 

însuşi trebuie să fie un tip creativ şi activ, să manifeste un 

comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. Instruirea 

interactivă redimensionează rolurile şi ipostazele cadrului didactic. 

Un cadru didactic creativ ştie cum să folosească întrebările (vezi 
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Ana Stoica, 1983). Fiecare act creativ începe cu întrebări, dar acestea 

trebuie să fie deschise, să aibă sens şi să nu sugereze răspunsuri 

predeterminate. întrebarea operaţională provoacă conduita creatoare, 

pentru că ea duce la explorare, dezvoltă curiozitatea şi implicit 

învăţarea creativă. 

După C. Rogers (1961), principalul motiv al creativităţii îi 

constituie tendinţa individului de a se actualiza pe sine, de a deveni 

ceea ce este potenţial. Credinţa psihoterapeutului este că fiecare dinte 

noi deţinem această tendinţă de autoactualizare care aşteaptă condiţii 

prielnice pentru a se manifesta şi a se exprima în moduri specifice. 

Activităţile motivante, interesante, aflate în legătură cu dorinţele şi 

interesele elevilor, vor stimula dezvoltarea acestora în „zona 

proximă” (L.S.Vîgotski, 1971), asigurând şi anticipând evoluţia 

învăţării la niveluri de reuşită superioare. 

Importantă în dezvoltarea creativităţii şi a activismului în 

învăţare este stimularea efortului personal al elevului, stimularea 

tendinţei acestuia de a aduce o contribuţie proprie, de a fi original, 

inventiv, creativ. Misiunea cadrului didactic nu încetează odată cu 

terminarea lecţiei, ci se manifestă şi dincolo de cadrele acesteia. El 

trebuie să cunoască potenţialul creativ al fiecărui elev şi modalităţile 

de stimulare, să sesizeze manifestările creative ale elevilor în afara 

orelor de clasă, în activităţile extraşcolare, să-l facă pe elev conştient 

de propriile capacităţi şi să le dezvolte aptitudinea şi obişnuinţa 

autoevaluării. 

Un rol important în crearea unui climat propice stimulării şi 

dezvoltării unei învăţări interactiv-creative, îi deţine atitudinea 

profesorilor faţă de creativitatea elevilor şi de posibilităţile acestora 

de a se descurca în situaţii problematice, implicându-se activ. 

Aspiraţiile elevilor, valorile morale şi intelectuale preţuite de 

educator acţionează asupra personalităţii aflate în formare. Ceea ce 

va preţui şi va promova profesorul va preţui şi va dezvolta şi elevul 

în mod mal mult sau mai puţin conştient. 

S-a spus pe drept cuvânt că profesorii creativi determină 

avântul creativităţii elevilor lor fără eforturi deosebite. Secretul 

constă în transferul setului de valori favorabile creativităţii dinspre 

întrumător către discipol, fenomen urmat de autodezvoltarea şi 

autoformarea acestuia din urmă în funcţie de atitudinile şi 

convingerile devenite acum „ale lui”. În mod similar se petrec 
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lucrurile în cazul profesorilor rigizi şi convenţionali. Cadrele 

didactice noncreative nu numai că nu vor agrea comportamentul 

specific elevului creativ (independenţa în abordarea şi analiza 

problemelor, curiozitatea, spiritul de contrazicere, nonconformismul 

- în limita bunului simţ - etc), inhibând orice pornire către inovaţie, 

dar vor întâmpina dificultăţi în depistarea elevilor cu potenţial creativ 

ridicat, subestimându-i. 

Profesorul bun permite elevului să-şi asume riscuri 

intelectuale, să speculeze (în sens pozitiv), să facă asocieri nebănuite, 

oferindu-i însă sprijin în situaţii de frustrare, eşec, nesiguranţă, 

ambiguitate. La dispoziţia elevilor indicat este să fie puse materiale 

lămuritoare şi surse de informare corectă, validate social. 

Trebuie avut în vedere că, formarea unor deprinderi de 

învăţare interactiv-creativă, antrenând efortul intelectual din partea 

elevului, cu cât sunt mai de timpuriu depistate, stimulate, fixate şi 

consolidate, cu atât au un efect formativ mai eficient, materializat în 

dezvoltarea capacităţilor intelectuale superioare şi a aptitudinilor 

specifice actului creator. 

Învăţarea interactiv-creativă solicită efort intelectual şi practic 

atât din partea elevilor cât şi din partea profesorului care 

coordonează bunul mers al activităţii. Utilizând strategii de învăţare 

interactivă, profesorul trebuie să deţină următoarele competenţe care 

pot fi (auto)formate şi (auto)dezvoltate la nivel de sistem: 

 competenţa energizantă: are în vedere capacitatea 

profesorului de a-i face pe elevi să dorească să se implice 

în activitate, în rezolvarea problemei date. Elevii trebuie 

încurajaţi şi stimulaţi să nu se oprească la prima soluţie 

descoperită, ci să se antreneze în căutarea de soluţii 

alternative; 

 competenţa empatică. presupune abilitatea de a lucra cu 

elevii/studenţii reuşind să se transpună în situaţiile pe care 

aceştia le parcurg. În acest mod, profesorul îşi va cunoaşte 

mai bine discipolii şi va îmbunătăţii comunicarea cu ei; 

 competenţa Iudică: se referă la capacitatea profesorului de 

a răspunde jocului elevilor săi prin joc, favorizând 

integrarea elementelor ludice în activitatea de învăţare 

pentru a o face mai atractivă şi pentru a întreţine efortul 

intelectual şi fizic al elevilor; 
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 competenţa organizatorică: are în vedere abilitatea 

cadrului didactic de a organiza colectivul în echipe de 

lucru, de a menţine şi a impune respectarea regulilor care 

privesc învăţarea prin cooperare, în grup. Totodată, 

profesorul este cel care poate interveni în situaţii limită, în 

situaţii de criză, aplanând conflictele şl favorizând 

continuarea activităţii pe direcţia dorită. El menţine 

legătura dintre intervenţiile participanţilor şi subiectul 

discuţiei, evitând devierile; 

 competenţa interrelaţională: ce presupune disponibilităţi 

de comunicare cu elevii săi, menită să dezvolte şi la aceştia 

abilităţile sociale necesare integrării optime în colectiv. 

Toleranţa şi deschiderea faţă de nou, precum şi încurajarea 

originalităţii răspunsurilor copiilor, va avea ca efect 

crearea de disponibilităţi asemănătoare elevilor săi în 

relaţiile cu ceilalţi. 

Alături de aceste competenţe nu trebuie neglijate cele necesare 

şi specifice tuturor cadrelor didactice: 

 competenţele ştiinţifice, care se referă la corectitudinea 

ştiinţifică, la calitatea, structurarea, logic internă şi 

transpoziţia didactică a conţinuturilor care vor contribui la 

atingerea obiectivelor stabilite şi la dezvoltarea la elevi a 

structurilor operatorii, afective, motivaţionale, volitive şi 

acţionale; 

 competenţele psihopedagogice şi metodice prin care se 

asigură eficienţa psihopedagogică a demersurilor 

instructiv-educative, logica didactică, profesorul mediind 

legătura elevului cu obiectul de învăţământ; 

 competenţeie manageriale şi psihosociale ce ţin de 

managementul educaţional şi de organizarea relaţiilor 

sociale în clasa de elevi. 

Rolurile profesorului se redimensionează şi capătă noi valenţe, 

depăşind optica tradiţională prin care el era doar un furnizor de 

informaţii. În organizarea învăţării prin cooperare el devine un 

coparticipant, alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi 

încadrează elevul pe drumul către cunoaştere. Dimensiunile 

procesului de învăţământ (predarea-învăţarea-evaluarea) capătă, în 

cazul strategiilor de lucru în echipă, valenţe formative şi formatoare, 



 226 

încurajând progresul individual şi colectiv, personal şi social. 

Atunci când se folosesc strategiile didactice de interacţiune 

pentru prima dată, profesorul trebuie să-i lase pe elevi să-şi aleagă 

partenerii de lucru. Odată ce confortul interrelaţional a fost stabilit, 

pentru a asigura maximum de beneficii, profesorul se va asigura de 

eterogenitatea grupului (din punct de vedere al nivelului de pregătire 

intelectuală şi afectiv-emoţională, al capacităţilor sociale şi de 

comunicare, al sexului etc). 

Pentru a asigura succesul interacţiunii în grup, profesorul 

trebuie să le dezvolte elevilor anumite abilităţi, exprimate în termeni 

de capacităţi, cum ar fi: 

 capacităţi de comunicare şi parafrazare a ceea ce au 

reţinut pentru a verifica înţelegerea; 

 capacitatea de a ajunge la consens; 

 capacităţi de a trimite şi a primi feed-back-uri; 

 capacitatea de a asculta activ, de a fi receptiv şi tolerant 

la părerile colegilor, de a susţine şi a accepta diferenţele 

de opinie; 

 capacitatea de a reflecta asupra celor discutate şi a se 

concentra asupra priorităţilor; 

 capacitatea de a oferi şi de a primi ajutor din partea 

colegilor şi de a nu prelua controlul întregului grup. 

Complexitatea sarcinii trebuie să crească proporţional cu 

mărimea grupului. Grupul poate rezolva cu succes orice sarcină pe 

care ar putea-o depăşi elevul dacă ar lucra individual, ba chiar mai 

mult decât atât. În grup se pot rezolva probleme, discuta asupra unei 

teme/subiect fără ajutorul direct al profesorului, se pot genera noi 

idei sau construcţii de idei pe idei, plecând de la ceea ce s-a învăţat. 

Ceea ce aduc în plus strategiile didactice interactive, faţă de lucrul 

individual este potenţialul grupului de a împărţi/repartiza sarcinile 

între membrii săi şi plăcerea de a împărtăşi bucuria reuşitei. 

Instrucţiunile clare, ţintele urmărite şi organizarea timpului 

sunt elemente importante pentru eficienţa activităţii într-o strategie 

didactică colaborativă. Este la fel de important ca fiecare membru să 

aibă un rol/funcţie de îndeplinit în cadrul grupului, o responsabilitate: 

secretar care notează datele, monitor, observator, facilitator, reporter, 

vorbitor etc. Rolurile trebuie însă schimbate periodic astfel încât, 

fiecare membru să aibă şansa de a exersa/practica noi roluri, noi 
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responsabilităţi. 

Profesorul trebuie să dezvolte o anumită cultură de grup ce 

include anumite expectaţii, un anumit nivel de gălăgie, respectarea 

regulilor, dar într-o atmosferă de încredere şi de sprijin reciproc, în 

care este stimulată participarea egală a tuturor membrilor. Este 

important ca elevii să se antreneze unii pe alţii în efectuarea muncii 

colaborative şi să dorească să lucreze împreună. 

Metodele interactive de grup determină şi stimulează munca 

colaborativă desfăşurată de cei implicaţi în activitate (elevii), în 

cadrul căreia, toţi „vin” (participă) cu ceva şi nimeni nu „pleacă” cu 

nimic. Profitul este atât al grupului (soluţionarea problemei, găsirea 

variantei optime), cât şi al fiecărui individ în parte (rezultatele 

obţinute, efectele apărute în planurile cognitiv, emoţional-afectiv, 

comportamental; o învăţare nouă). 

Experienţele de învăţare în grup sunt marcate de dialog 

reflexiv, de stimularea atitudinii metacognitive (crearea de moduri 

alternative de gândire, oferind o bază raţională pentru negocierea 

interpersonală a sensurilor, o cale de a ajunge la înţelegerea 

reciprocă), de crearea de jurnale reflexive şi de stimularea gândirii 

critice. Încrederea în procesul de învăţare eficientă conduce la 

diminuarea controlului şi la instaurarea unor relaţii de muncă 

degajate între educator şi educat. 

Avem învăţare creativă atunci când elevul capătă o experienţă 

nouă prin propriile puteri, descoperind-o şi exersând-o în cadre 

problematice divergente. Ea pune accentul pe învăţarea prin 

cercetare-descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, independent 

sau dirijat; pune accent mai ales pe echipamentul intelectual 

operatoriu, pe gândire şi imaginaţie creatoare. Elevul trebuie să aibe 

dreptul să se îndoiască de ideile cu care vine în contact, să le 

cerceteze şi apoi fiind convins de justeţea lor să şi le însuşească, 

aderând la ele. La fel el are dreptul să greşească, greşelile creative 

fiind mai importante pentru dezvoltarea cognitivă decât răspunsurile 

corecte, corespunzătoare. 

Profesorii şi elevii trebuie să lucreze împreună, promovând 

metodele dialogate, favorizând procesele de îndrumare şi negociere. 

Conlucrarea profesor-discipol, nu înseamnă însă reducerea 

respectului faţă de cadrul didactic, ci subliniază necesitatea 

redimensionării relaţiei, prin considerarea sensului dublu al fluxului 
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instructiv-educativ, al reciprocităţii învăţării deoarece şi profesorii au 

de învăţat de la elevi. 

Activismul elevului/studentului implicat de strategiile folosite 

de către cadrul didactic în desfăşurarea activităţii de predare-

învăţare, se constituie ca un imperativ al orientării postmoderniste în 

educaţie. Şcoala postmodernistă trebuie să ştie cum să motiveze pe 

elev să înveţe şi cum să faciliteze procesul învăţării, organizând şi 

dezvoltând strategii de lucru interactive, punând accentul pe utilitatea 

cunoştinţelor şi pe necesitatea însuşirii lor pentru a se descurca în 

viaţă. Agenţii educaţionali trebuie să fie interesaţi de ceea ce-şi 

doresc elevii să înveţe şi de ceea ce pot să facă cu aceste cunoştinţe. 

Rolul profesorului este nu de a îndopa discipolii cu diverse 

cunoştinţe, ci de a te arăta ce au de făcut cu acestea. Dacă nu sunt 

capabili să folosească în practică ceea ce au învăţat, degeaba deţin 

elevii cunoştinţe pur teoretice. În educaţie şi instruire trebuie avută în 

vedere îmbinarea eficientă a ambelor aspecte. 

Predarea nu are un scop în sine, ci este o funcţie desfăşurată în 

sprijinul creării autonomiei în învăţare. Transmiterea de informaţii 

nu trebuie să constituie ţinta profesorului. Acesta trebuie să creeze 

oferte de stimulare şi de diferenţiere a propriilor structuri cognitive 

ale elevului; structuri cognitive construite şi angajate în cadrul 

procesului de învăţământ, în spiritul paradigmei curriculumului prin 

activităţi de instruire proiectate simultan la nivelul 

interdependenţelor dintre acţiunile de predare-învăţare-evaluare. 

Educatorul postmodernist este un căutător, un producător 

pasionat şi un distribuitor de cunoaştere localizată. El devine un 

profesor-cercetător şi, prin aceasta, un gânditor care reflectă la 

practica educativă, conştient fiind de responsabilitatea sa în a cultiva 

la elevii săi, practici investigative şi reflexive. 
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CONCEPTUALIZAREA PREZENTĂRII DE SINE 
 

 Iulia IURCHEVICI, 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 
 

The personality of each of us is unique because the combination of 

genetic heritage of each, the environment where we are growing and 

education which we are receiving. The base of this “construction”, which 

gives the feeling of personal identitz, is social or self-ego with its three 

components: cognitive component or self-concept, self-esteem or emotical 

component and self-presentation. Contents of this article deals with the 

conceptualization of self-presentation as a mechanism of selection, 

synthesis, and control of information transmition about the identity of social 

interaction partners. 
 

În viaţa de zi cu zi suntem implicaţi în numeroase interacţiuni 

sociale. Procesele de interacţiune socială  în care suntem antrenaţi 

sunt definite de poziţia pe care o ocupăm pe scena socială şi implicit 

asumarea şi jucarea anumitor roluri. Dar, pentru a juca bine un rol 

sau altul trebuie să controlăm bine informaţiile pe care le transmitem 

către mediul extern. De aceea suntem preocupaţi nu numai de ceea ce 

suntem şi simţim dar şi de a face o impresie bună. Ultima impune 

selectarea unei cantităţi imense de informaţie despre noi înşine, 

sintetizarea acesteia şi transmiterea celorlalţi numai ceea ce impune 

situaţia şi relaţia. Astfel indivizii caută să controleze nu numai 

informaţia despre identitatea participanţilor, despre activităţile 

desfăşurate împreună, despre relaţia în sine, dar mai cu semă 

informaţia despre ei înşişi. Indivizii nu transmit celorlalţi informaţii 

despre propria persoană la întîmplare: scopurile pe care şi le propun 

influenţează felul în care ei preferă să interpreteze evenimentele şi 

felul în care transmit informaţii audienţei. 

Concepte ca reglarea impresiei, managementul impresiei, auto-

prezentarea, autocontrol, automonitorizarea (monitorizarea de sine) se 

referă tocmai la controlul pe care indivizii îl exercită asupra informaţiei 

despre ei înşişi.  

Prin autocontrol se înţeleg modalităţile prin care oamenii îşi 

stăpânesc şi controlează reacţiile şi comportamentele lor şi gradul în 

care reuşesc să o facă. Încercăm să ne reglăm conduitele, aşa cum am 

menţionat mai sus, în funcţie de semnalele pe care le primim de la 

ceilalţi şi care sunt raportate la standardele sociale interiorizate, 
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precum şi în funcţie de aspiraţiile şi preferinţele noastre. 

Conceptul de automonitorizare sau monitorizare de sine (self - 

monitoring) a fost introdus în literatura de specialitate de către M. 

Snyder (1974) şi se referă la măsura în care indivizii sunt centraţi pe 

sine în relaţiile cu semenii [1]. Funcţia de monitorizare de sine sau 

capacitatea de a fi „camelion social„ nu este dezvoltată la fel la toate 

persoanele. Persoanele care prezintă indici scăzuţi ai acestui 

parametru îşi exprimă gândurile, atitudinile, sentimentele proprii în 

orice situaţie şi nu le pasă de ceilalţi; în relaţiile cu ceilalți pun 

accent pe trăsături de personalitate autentice şi stabile. Dimpotrivă 

persoanele ce prezintă indici crescuţi - sunt foarte atente la 

împrejurări şi impresiile pe care le fac; sunt preocupate intens de a se 

adapta la circumstanţele specifice, la opiniile şi conduitele celorlalţi, 

mai ales a celor de la care ar putea obţine beneficii; au şi îşi dezvoltă 

abilităţi actoriceşti de a se face plăcute celorlaţi [2].   Cercetările în 

domeniu (D.Caldwell., C. O`Reilly, 1982 ) au demonstrat că 

persoanele cu indici crescuţi ai monitorizării de sine îşi pot utiliza 

capacităţile sale nu numai pentru a obţine beneficii personale, dar şi 

pentru a fi de folos societăţii. Unele profesii (actor, chelner, cadru 

didactic, vânzător, prezentator etc.), susţin cercetătorii, chiar impugn 

prezenţa sau dezvoltarea abilităţilor de a te face plăcut celorlaţi. 

Astfel se scoate în evidenţă corelaţia dintre  aceste calităţi şi statutul 

şi rolul social al persoanei [3].  

Unii autori precum Jones (1993), Snyder et al. (1983), [apud, 

4] relevă faptul că cei cu automonitorizare joasă nu sunt ”ursuzi” şi 

egoişti ci sunt oneşti, serioşi, de încredere, stabili, predictibili, în 

relaţiile de prieteni şi dragoste pun mare preţ pe calităţile interioare 

ale partenerului şi se ataşează sincer de el, în timp ce cei cu 

automonitorizare crescută sunt mai superficiali, instabili, puţin 

previzibili, camelionici, sunt interesaţi de beneficiile pe care le-ar 

avea de la partenerii lor. În forme extreme nici unul dintre cele două 

moduri de gândire şi comportament nu este dezirabil social şi 

prezintă variante de nevrotizm. Majoritatea oamenilor se situează, 

aşa cum demonstrează investigaţiile, între cei doi poli ai 

monitorizării de sine. 

Un alt exemplu de influenţă a conceptului de sine asupra 

comportamentului individului este descries de către J. Crocker şi V. 

Mayor (1989), [apud, 2]. Anlizând datele mai multor cerectări, 
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autorii arată că persoanele care prezintă deformări fizice evidente 

(pierderea unui  membru, cicatrici, patologii ale pielii ) – stigme – 

pot să le expună special, ca şi cum ar brava prin mutilările lor. 

Cercetătorii consideră ca aceste persoane recurg la etalarea 

deformărilor lor conştient, pentru a se autoconfirma. Nu numai 

stigmele fizice pot fi incorporate şi trăite dramatic în imaginea de 

sine, dar şi cele rasiale, de gender, etnice, religioase etc. 

Indiferent de condiţia socială sau fizică, oamenii se străduiesc 

să obţină din partea celorlaţi impresiile dorite de ei. Acest fenomen s-

a consacrat în literature de specialitate ca managementul impresiilor 

şi a fost lansată de E. Goffman, care susţine că a încerca să induci 

impresii pozitive semenilor tăi este esenţa espresiei sinelui în 

interacţiunile sociale. Analizând practicile şi strategiile prin care 

indivizii îşi promovează şi protejează imaginea în accord cu rolurile 

lor sociale, Goffman recurge la distincţia dintre regiunile din faţă şi 

regiunile din spate. Regiunile din faţă sunt contextele formale de 

interacţiune, iar regiunile din spate - cele informale. În primele 

persoana se fereşte de gesturile nepotrivite timpului, spaţiului local, 

situaţiei, iar în regiunile din spate - se simte relaxată, nu trebuie să 

respecte regulile formale ale interacţiunii, audienţa sau persoanele de 

rol complimentar nefiind de faţă. Există şi situaţii de flagrant delict, 

arată Goffman, atunci când individul este surprins de persoana în 

cauză făcând gesture contraindicate (de ex. ținta bârfei aude persoana 

ce o bârfeşte) [1, 4]. În literatura de specialitate constructul de 

management al impresiei apare atât sub această denumire, cât și sub 

denumirea de auto-prezentare, sau prezentare a sinelui, adică 

transmiterea către ceilalţi a informaţiilor pozitive despre tine, şi se 

realizează pe trei căi: a spune lucruri bune despre propria persoană; a 

realiza acţiuni vizibile pentru ceilalţi şi a folosi indicatori fizici 

exterior (îmbrăcăminte, autoturisme, spaţiu de muncă şi locuit). 

Diferenţa dintre concepte se referă la faptul că managementul 

impresiei presupune controlul percepţiei celorlalţi în orice fel de 

contexte, în situaţii atât reale cât şi imaginare, iar termenul de auto-

prezentare este folosit doar în situaţiile în care imaginile proiectate 

sunt relevante pentru persoana respectivă, sunt auto-relevante. 

Autopromovarea se practică şi indirect, prin ceea ce Cialdini a 

numit fenomenul de a te folosi (încălzi) de gloria reflectată a altora 

(to bask in reflected glory), adică de a asocia numele nostrum cu cel 
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al unor personae faimoase [4]. Oanenii apelează la acest fenomen 

pentru a apărea într-o lumină favorabilă în proprii ochi şi în ochii 

celorlaţi. Cel mai evident în acest sens este comportamentul 

admiratorilor fanaţi ai muzicii, sportului, teatrului etc. Dar fanii- 

admiratorii şi suporterii – sunt de partea idolilor lor atâta timp cât 

aceştia au susces (glorie). Suporterii scandează la tribună ”Ai nostril 

au câştigat!”, ”Noi am câştigat!”,”Noi suntem primii!” Însă, niciodată 

nu vor scanda ”Noi suntem ultimii!”, ”Noi am pierdut!”. Vorbind 

despre înfrângerea suferită de echipa favorită, suporterii vor utiliza 

pronumele personal ”ei”: ”ei au pierdut”, ”ei au ratat şansa de a se 

califica în finală”. Astfel, dorinţa de a te reflecta în gloria altora exisată 

alături de tendinţa de a te desolidariza de insuccesele altora [2]. 

Intrarea în graţie (ingratiation) este un termen înţeles şi folosit 

de unii specialişti diferit de autopromovare. Dacă ultimul urmăreşte să 

apari competent, primul are ca scop să te faci plăcut altora. Intrarea în 

graţie - echivalentă în română cu linguşirea  - se poate obţine prin 

următoarele căi [Stephan şi Stephan, 1985, apud, 4, p.72]: 

 Flatarea celor vizaţi sau a persoanelor foarte dragi acestora 

(rude, prieteni); 

 A susţine că eşti mult mai asemănător cu ţinta linguşirii în 

credinţe, atitudini, comportamente, decât în realitate; 

 A face diferite favoruri persoanei căreia vrei să intri în graţie, 

începând de la a lua o scamă până la cadouri scumpe; 

 A te prezenta într-o lumină favorabilă, ca posedând calităţi 

bine cotate social, cum ar fi inteligenţa, onestitatea, seriozitatea. 

Apelarea la intrarea în graţie depinde de mai mulţi factori, 

susţine Tedeschi et al.,( 1973), printre care cei mai imoprtanţi sunt: 

valoarea beneficiilor care s-ar obţine şi capacitatea ţintei de a obţine 

aceste beneficii; probabilitatea subiectivă a asuccesului tehnicilor 

folosite; legitimitatea percepută a utilizării intrării în graţie [idem]. 

Auto-handicaparea (self-handicapping) se referă la situaţiile 

în care individul îşi creează singur un handicap, îşi aşează un 

obstacol în cale pentru a atenua implicaţiile evaluative ale 

performanţei sale (Jones şi Berglas, 1978). Astfel, eventualul eşec 

poate fi scuzat dînd vina pe obstacol, şi nu pe sine, iar eventualul 

succes este încă mai răsunător, căci s-a produs în condiţiile în care 

individul a avut de înfruntat un obstacol. Auto-handicaparea poate fi 

socotită un fel de scuză anticipativă, care protejează identitatea creând 
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impresia că şansele de a eşua sunt foarte mari. De exemplu, un student 

care merge la examen, îşi pregăteşte dinainte  scuze ale posibilului eşec. 

El poate pretinde că aceasta s-a întâmplat din cauza stresului, nenorocului, 

intenţiilor rele ale profesorului, lipsei de somn, conflictelor recente în 

familie, decepţiei în dragoste etc. Indivizii folosesc această strategie atunci 

când nu sunt siguri de succesul într-o sarcină care are relevanţă pentru 

concepţia lor de sine [2, 5, 6 ]. 

Auto-handicaparea, aşa cum a fost presentată mai sus, 

corespunde versiunii comportamentale prin care oamenii invocă 

motive (handicapuri) exterioare şi vremelnice în raport cu sinele. O 

altă versiune a auto – handicapării  - ce invocă motive mai aproape 

de personalitate şi sine, numite handicapuri auto-raportate -  o 

găsim descrisă la P. Iluţ (2001) şi prezintă procesul prin care indivizii 

caută scuze ale prestaţiei slabe sau insuccesului în interior  pentru a-

si menţine imaginea de sine. Oamenii aplică această tactică nu numai 

pentru  autoconfirmarea sinelui, dar şi pentru a nu părea un ratat în 

faţa celorlalţi. Indivizii încearcă să convingă pe alţii dar şi pe sine că 

handicapurile personale (stările sau trăsăturile de personalitate, 

aptitudinile, calităţile morale, boala), puţin importante şi, de cele mai 

multe ori trecătoare se fac vinovate de insuccesul suportat. Astfel un 

tânăr care a exersat toată noaptea la vioară va pune cotaţia slabă la un 

concurs pe seama oboselii şi nu pe faptul că nu are aptitudini 

musicale. Un băiat cu puţină trecere la fete poate pretinde că asta se 

întâmplă din cauza timidităţii sale şi nu pentru că nu e deloc reuşit 

fizic şi nici inteligent [4, p.73]. 

Rezumând concepţiile expuse mai sus, putem spune că 

prezentarea de sine este un proces prin care încercăm să modelăm 

nu doar ceea ce cred ceilalţi despre noi, dar chiar felul în care 

gândim despre noi însine. Există, în principal, două raţiuni pentru 

prezentarea de sine: este, mai întâi, prezentarea de sine strategică, 

constând din eforturile pe care le facem pentru a modela felul în care 

ne văd ceilalţi pentru a câstiga putere, influenţă, simpatie sau 

aprobare. O a doua raţiune sau motivaţie este aceea a verificării sau, 

mai bine zis, a validării conceptului de sine. Auto-prezentarea este 

un aspect universal al vieţii sociale ce apare în toate stadiile unei 

relaţii, în primele întîlniri, ca şi în relaţiile de lungă durată.  Auto-

prezentarea  reuşită facilitează adaptarea şi fexibilitatea în cadrul 

unor relaţii sociale reciproc avanatjoase şi se poate realiza prin 
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selectarea conduitei celei mai adecvate în funcţie de nevoile şi 

aşteptările celorlalţi. Din această cauză fiecare dintre noi trebuie să-şi 

controlezea informaţia din mediu, în avantajul său, prin adoptarea 

comportamentului potrivit la timpul potrivit, pentru a ne poziţiona 

cât mai avantajos în mediul din care facem parte. 
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Republique of Moldova has initiated an extensive process of 

renovation of the educational system, has produced profound changes in the 

concept field, then in the curriculum, these generating, in their turn, 

significant changes in other system components. The evaluation is designet 

not only knowledge control or as a way of objective measurement, but as a 

way of training, which involves a comprehensive skills training school. This 

aspect starts from the structure of academic competence: knowledge, 

abilities/skills and attitudes. Thus, assessing student attitudes and behavior 

will provide a performance of training skills. 

 

Teoria și practica modernă a evaluării didactice au cunoscut, 

în ultimii ani, ample dezvoltări în plan conceptual, metodologic și 
strategic, determinate, pe de o parte, de noile orientări privind 

instruirea și educația, iar pe de altă parte, de tendințele generale 

înregistrate pe plan mondial în ceea ce privește conceperea, 

proiectarea și realizarea evaluării școlare. 

Analiza unor importante studii în domeniul evaluării 

pedagogice ne permite să constatăm că, la nivelul practicilor 

evaluative pe plan mondial, sunt evidente două tendințe de bază în 

ceea ce privește conceperea, proiectarea și realizarea evaluării 

rezultatelor școlare:  

- una este trecerea treptată, de la proiectarea și realizarea 

evaluării școlare în funcție de obiective pedagogice, la centrarea 

demersului evaluativ pe achizițiile finale ale elevilor exprimate în 

termeni de competențe școlare, însoțită de schimbarea de accent 

dinspre evaluarea normativă, axata pe profesor, spre evaluarea 

formativă, centrată pe elev;  

- cealaltă este trecerea, de la modalitatea de evaluare 

punctuală, standardizată, decontextualizată a cunoștințelor și 
abilităților elevilor, la evaluarea de tip integrativ a performanțelor 

școlare, proiectată și realizată în maniera contextualizată, aproape de 
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condițiile vieții reale și după cerințele evaluării autentice. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al 

cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o cale de 

perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării de 

competență școlară[1].  

Asemenea lui F. Bobbitt, R. Tyler și-a fundamentat demersul 

pornind de la formularea obiectivelor comportamentale: "Din 

moment ce scopul real al educației ne este de a avea performanța 

profesorului la anumite activitați, dar de a aduce schimbări 

semnificate în modelele de comportament ale elevilor, devine 

important de a recunoaște că anumite afirmatii ale obiectivelor școlii 

ar trebui sa fie o angajare spre schimbare care are loc în elevi" [2]. 

Pentru a evidenția necesitatea evaluării atitudinilor și 
comportamentelor trebuie să pornim de la semnificația și structura 

conceptului de competență care în sens larg este definită ca fiind 

abilitatea, capacitatea de a utiliza cunoștințele însușite și structurate în 

configurații funcționale în diferite situații pe care viata școlară, socială 

și profesională le ridică. Competența este la intersecția verbelor: a ști, 
a ști să faci, a ști să fii, a știi să devii, deci nu este rezultatul acțiunii 

educative numai pe domeniul cognitiv, ci se raportează și la cel 

afectiv- atitudinal și psihomotor. Competențele respective sunt 

considerate a fi cu rol de standarde psiho- sociale și profesionale, prin 

raportare la domeniile generale de conținut selectate. 

Orientarea învăţămîntului spre formarea de competenţe s-a 

produs în anii 70 ai secolului al XX-lea în SUA, în procesul studierii 

experienţei de lucru a profesorilor. Conceptul de competenţă a fost 

introdus de Noam Chomsky (1965) şi definit ca aptitudinea de a 

produce şi înţelege un număr infinit de enunţuri, reguli, principii, 

acţiuni, moduri sau modele practice de a se comporta, strategii 

preferenţiale sau stiluri productive în profesie. N.Chomsky se referea 

mai mult la competenţa lingvistică, comunicativă, menţionînd că este 

o deosebire esenţială între competenţă (cunoaşterea limbii de către 

cei ce vorbesc şi ascultă) şi utilizarea limbii (folosirea limbii în 

situaţii concrete de comunicare). Numai în cazuri ideale, utilizarea 

este o reflectare a competenţei, fiind legată în realitate de gîndire, de 

reacţie la utilizarea limbii, la abilităţile celui care vorbeşte, la 

experienţa lui. L. Şoiţu evidenţiază o definiţie şi mai timpurie a 
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conceptului de competenţă completată cu aspectul de personalitate, 

care aparţine lui R.W. White (1963), conform căreia competenţa este 

,,rezultatul cumulativ al istoriei personale şi interacţiunii sale cu 

lumea exterioară”. 

În literatura psihopedagogică definiţiile conceptului de 

competenţă sunt numeroase şi diferite, uneori incomparabile, în 

funcţie de domeniile de utilizare şi punctul de vedere al autorilor. 

În opinia lui S. Marcus, pentru orice domeniu, competenţa 

reprezintă condiţia ce asigură eficienţa activităţii umane, iar 

exersarea eficace a activităţii stă la baza comportamentului şi este 

condiţionată de o serie de însuşiri caracteristice întregii structuri de 

interioritate a individului. 

În R. Moldova, conceptele ,,capacitate” şi ,,competenţă” se 

utilizează din 1996, odată cu reforma învăţământului preuniversitar, 

care prevedea elaborarea Curriculumului Naţional la nivel de 

cunoştinţe, capacităţi/competenţe şi atitudini. Termenul de capacitate 

a intrat în scurt timp în uz, deţinînd primul loc în toate activităţile de 

proiectare şi realizare a procesului educaţional, care avea ca finalitate 

o evaluare de tipul ,,examen de capacitate” . 

Deseori, în literatura de specialitate se întâlneşte următoarea 

afirmaţie: ,,O competenţă este capacitatea de a...”, ceea ce presupune 

că conceptul de ,,competenţă” se asociază cu conceptul de 

,,capacitate”. Dat fiind faptul că nu există o singură accepţiune a 

conceptului de ,,competenţă”, se impune o analiză a diferitelor 

definiţii, în vederea clarificării sensului şi determinării caracteristicilor 

de bază ale acestor două concepte: ,,capacitatea” şi ,,competenţa”. 

De la lansarea termenului şi pînă în prezent, s-au înregistrat 

numeroase maniere şi unghiuri de abordare a conceptului de 

competenţă: 

- De G. Landsheere defineşte competenţa drept ,,cunoştinţe, 

priceperi şi atitudini sau comportamente pe care trebuie să le 

însuşească cel ce se formează”; 

- M. Călin caracterizează competenţa ca pe un amestec de 

cunoştinţe, aptitudini, priceperi, deprinderi, care se exteriorizează ca 

fapt, fiind utile pentru realizarea contextului particular al unei situaţii 

care solicită rezolvarea unei probleme sau sarcini; 

- D. Salade înţelege prin competenţă ,,concordanţa optimă 

dintre capacităţile individului, condiţiile de lucru şi rezultatul 
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activităţii sale”; 

- C. Cucoş reprezintă competenţa ca ansambluri structurate de 

cunoştinţe şi deprinderi dobîndite prin învăţare; 

- L. Şoiţu afirmă: ,,competenţele sunt repertorii ale 

comportamentelor pe care le demonstrează un individ într-o situaţie 

dată, legătura şi sinteza caracteristicilor individuale de care dispune 

persoana în realizarea unei activităţi”; 

- V. Copilu defineşte competenţa ca interacţiunea a 3C: 

Competenţa = Cunoştinţe, Capacităţi, Comportament (C=CCC). 

În ultimii ani, conceptul de competenţă este utilizat mai 

frecvent şi în limbajul pedagogic din R. Moldova: 

- Vl. Pâslaru reprezintă competenţa ca ,,ansambluri structurate 

de cunoştinţe şi deprinderi dobîndite, acestea permit identificarea la 

rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui 

anumit domeniu”; 

- M. Hadîrcă defineşte conceptul de competenţă şcolară drept ,,o 

finalitate educaţională, care presupune mobilizarea, în anumite situaţii 

şcolare, a unui ansamblu structurat de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini, 

cu caracter disciplinar, apropiate de elev pe parcursul învăţării, pe care 

aceasta le exercită în mod spontan în vederea rezolvării unei probleme 

puse în aceste situaţii, şi care se materializează în final într-un produs 

şcolar ce poate fi supus evaluării”; 

- L. Sclifos defineşte competenţa ca „un ansamblu integrat de 

capacităţi, cunoştinţe, atitudini exersate adecvat şi spontan în diferite 

situaţii, mobilizînd, reorganizînd resursele interne şi externe pentru 

atingerea scopului în contextul experienţei sociale autentice” . 

O parte din autori definesc competenţa ca un ansamblu 

structurat de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, atitudini şi 

comportamente dobîndite prin învăţare de cel ce se formează (De G. 

Landsheere, M.Călin, C.Cucoş., V.Copilu, Vl. Pâslaru, M. Hadîrcă, 

L. Sclifos), demonstrate într-o situaţie dată (L. Şoiţu). În aspect 

social competenţa este definită ca o concordanţă optimă dintre 

capacităţile individului, condiţiile de lucru şi rezultatul activităţii sale 

(D.Salade). După unii autori (Vl. Pâslaru, M.Hadîrcă), competenţa 

este specifică unui anumit domeniu, iar ca Ph. Meirieu, F. Raynal, B. 

Ray, J. Cardinet, X. Roegiers susţin că aceasta se manifestă într-o 

situaţie semnificativă. Dinamica competenţei rezidă în mobilizarea 

unui ansamblu de resurse (Ph.Perrenoud, Ph. Meirieu, X. Roegiers, 
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M. Minder.). Mobilizarea resurselor şi situaţia semnificativă 

reprezintă doi indicatori ai competenţei recomandaţi de către Ph. 

Perrenoud şi X [3]. 

Competenţa este o capacitate psihocomportamentală 

complexă, dobândită prin învăţare, care instrumentează persoana cu 

posibilităţi multiple de transfer şi aplicabilitate în prelucrarea 

integrată a unor conţinuturi diverse, cu performanţe bune. Dobîndirea 

unei noi competențe marchează şi un pas în dezvoltarea 

personalităţii. Desigur, prin educaţia raportată la valorile 

socioculturale promovăm competenţe adecvate, care descriu o 

personalitate funcţională. 

În sens educaţional, performanţa este expresia nivelului de 

realizare a unei sarcini de învăţare dar şi a competenţei specifice 

astfel dobîndite. Performanţa este un indicator comportamental 

observabil şi măsurabil cu instrumente de evaluare educaţională. 

Performanţa elevilor poate fi previzionată şi observată pe baza unor 

criterii comportamentale. 

Conceptul performanţă este utilizat, uneori, şi într-un sens 

extensiv, desemnînd orice rezultat şcolar, fără să indice nivelul la 

care se plasează acel rezultat. Performanţele şcolare exprimă 

competenţe specifice: 

- dezvoltării cognitive - sub forma cunoştinţelor declarative 

(competenţe de a defini, explica, evalua anumite fenomene etc.) şi 

procedurale (competenţe de a descrie şi a aplica teoria în situaţii 

concrete); 

- dezvoltării psihomotorii – sub forma abilităţilor şi 

deprinderilor (competenţe de a realiza acţiuni specifice unei activităţi 

şi acţiuni automatizate); 

- dezvoltării socio-afective – sub forma atitudinilor, 

comportamentelor relaţionale şi stărilor emoţionale adecvate unor 

situaţii specifice. 

Succesul / insuccesul şcolar sunt fenomene educaţionale legate 

de dobândirea competenţelor care se evidenţiază prin evaluarea 

performanţelor elevilor [4].  

Formarea unei competenţe școlare este un proces extins în 

timp, separabil în etape convenţional distincte, cu elemente de 

trecere comune. Tradiţional aceste etape ţin de:  

• achiziţionarea cunoștinţelor fundamentale (știu)  
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• transformarea cunoștinţelor fundamentale în cunoștinţe 

funcţionale (știu să fac)  

• interiorizarea cunoștinţelor/formarea atitudinilor (știu să fiu)  

• exteriorizarea cunoștinţelor (știu să devin)/această etapă se 

referă tradiţional la competenţele știinţifice care, în contextul 

curriculumului modernizat, devin o parte a activităţii școlare [5]. 

Obținerea unor date cît mai variate despre comportament și 
despre ameliorările pe care le vizăm, devine o competență de bază a 

profesorului.  

Conceptul de atitudine ca componentă a competenței școlare 

de bază în structura caracterului uman a generat în rîndul 

cercetătorilor cele mai variate opinii. Din perspectiva diferitor 

domenii ştiinţifice, definiţia atitudinii de fiecare dată a avut de 

suportat numeroase precizări, completări. Acest lucru este justificat. 

Inexactităţile în definiţie par să-şi aibă originea în istoria acestui 

cuvînt, care la început însemna altceva decît termenul actual. Astfel, 

termenul atitudine „a fost utilizat pentru prima dată de către criticii 

de artă italieni pentru a descrie poziţia, expresia corpului pe care 

artistul dorea să odea statuii, creaţiei sale artistice. Sensul termenului 

se extinde astfel încît ulterior a fost preluat decătre psihologi, care i-

au atribuit sensul de descriere a manifestărilor externe, observabile 

ale subiecţilor, care oferă indicii asupra dispoziţiilor sau intenţiilor 

acestora faţă de un anumit obiect”[6] 

Paillard, în lucrarea sa  Dicţionar de psihologie arată că 

psihologia nu califică drept atitudine doar o predispoziţie constantă 

cu caracter organizat şi selectiv. Din punctul de vedere al psihologiei 

sociale, atitudinea reprezintă „o variabilă inferată”, deoarece 

atitudinea nu este direct observabilă,ci rezultă din comportamente; o 

pregătire specifică pentru acţiune, care să întrunească trei criterii: 

a. o anumită relaţie subiect – obiect; 

b.durabilitatea relativă a atitudinii; 

c.specificitatea atitudinii; o structură polarizată (pentru sau 

contra, legată obiectiv de lumea valorilor, iar subiectiv de domeniul 

afectivităţii; o structură învăţată ”. În sfera psihologiei sociale se 

înscriu şi următoarele opinii ale psihologilor. Muzafer 

Sherif caracterizează atitudinile ca fiind stabile şi durabile. Leonard 

W. Doob consideră atitudinea un drive (imbold) implicit, care 
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produce răspunsuri semnificative social. 

Conceptul de atitudine semnifică pentru Thurstone un 

tot psihologic complex şi multidimensional. Problema măsurării unui 

asemenea fenomen complex încă nu a fost soluţionată. 

În concepţia lui M. J. Rosenberg şi C. J. Hovland, atitudinile 

sînt constituite din următoarele elemente: cognitive (credinţe, 

gînduri, idei), afective (sentimente, emoţii), intenţionale 

(decizii,hotărîri); comportamentale (acţiuni propriu-zise). Elementele 

care formează atitudinile nu trebuie concepute ca existînd unele lîngă 

altele sauunele după altele, ci ca existînd într-o strînsă interrelaţie. 

Acest lucru este subliniat şi de D. Vrabie:„pornind de la o înţelegere 

greşită a psihicului, unii autori, schematizînd procesul, consideră 

călegătura individului cu mediul înconjurător începe cu procesele 

psihice de cunoaştere, apoi continuă prin procesele psihice afective şi 

volitive. Sîntem de acord că în structura atitudinii găsim atîtelemente 

cognitive, cît şi elemente afective şi comportamentale. Dar nu putem 

avea de-a face cu oafectivitate „  pură ”. Afectivitatea la om devine 

raţională, iar gîndirea la rîndul ei este într-un sensafectivă”. 

Atitudinea înseamnă o relaţie trăită subiectiv şi manifestată, 

exteriorizată într-un fel sau altul. Dacă în sentiment subiectul trăieşte 

relaţia, prin atitudine aceasta se relevă observatorului [7]. 

În 1928, Louis Thurstone publica un articol intitulat 

„Atitudinile pot fi masurate“. El nu banuia însa că masurarea 

atitudinilor este o chestiune foarte complicata. În 1972, Fishbein și 
Ajzen inventariau peste cinci sute de metode diferite de masurare 

aatitudinilor. 

Cel mai simplu mod de determinare a atitudinii cuiva este sa 

întrebi. Metoda relatarii directe ( self-report ) este directa Și merge 

drept la țintă. Dar atitudinile sunt cîteodata mult prea complexe 

pentru a fi măsurate printr-o singură întrebare.  

Pentru depășirea inconveniențelor pe care le prezintă 

măsurătorile bazate pe o singură întrebare, cercetatorii utilizează 

frecvent chestionare cu mai multe întrebari, numite scale atitudinale 

– cea mai populară fiind Scala Likert . Subiecților chestionați li se 

prezintă o listă de afirmații despre un obiect vizat atitudinal și li se 

cere să indice pe o scala gradul în care sunt ori nu sunt de acord cu 

fiecare afirmație. Scorul total al fiecarei persoane chestionate se 

calculează prin însumarea punctajelor acordate la fiecare întrebare. 
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Atitudinile specifice dau naștere unor comportamente 

acționând în combinație cu alți factori. În mare masură, rolul 

exercitat de o atitudine depinde de importanța sau  forța ei. Fiecare 

dintre noi avem anumite opinii, credinte și simpatii la care ținem mai 

mult decît la altele. Unii oameni se atașează de un anumit sport, de-o 

anumită echipă sau vedetă de film, de un partid politic, de regimul 

vegetarian sau de o secta religioasă. În fiecare caz, o astfel de 

atitudine se susține cu mare tărie și este greu de schimbat. 

Atunci cînd atitudinile sunt puternice și legate de un 

comportament specific, efectele lor sunt indisputabile. 

Din perspectiva consilierii psihologice, comportamentul 

reprezintă cel mai bun factor de predicţie a unei 

probleme. Comportamentul este definit ca fiind "totalitatea reacţiilor 

pe care o fiinţă vie le dă în mod organizat factorilor de mediu, bazate 

pe o alegere/selecţie dintr-o mulţime de reacţii posibile, alegere 

finalizată pentru menținerea în condiţii optime a formei şi reacţiilor 

fiinţei respective ca tot"; "reactivitatea integrală a ansamblului 

fiinţei"; "modul concret de interacţiune a 

sistemului uman cu mediul"; ansamblul reacţiilor adaptative, obiectiv 

observabile, ale unui subiect"; modul de a fi şi de a acţiona al 

oamenilor, manifestări obiectiveale recţiilor globale". El ar fi studiat 

de psihologia obiectivă pentru că este o sursă de informaţii directe. 

Teoria învăţării sociale a lui Albert Bandura pune accentul pe 

importanţa observării şi modelării comportamentului, atitudinilor şi 

reacţiilor emoţionale a celorlalţi. Bandura crede că oamenii îşi 

însuşesc atitudinile prin observarea celorlalţi, imitând ceea ce au 

văzut. Albert Bandura a teoretizat că pe măsura ce copiii înaintează 

în vârstă mediul înconjurător continuă să le afecteze 

şi să le modeleze comportamentul. De asemenea, Albert Bandura est

e recunoscut şi prin terapia modelăriicomportamentului. 

Comportamentul se află în strânsă legătură cu personalitatea. 

Ele se află într-o stare de interdependenţă care duce 

la un transfer de funcţionalitate permanentă. Personalitatea, în ceea 

ce are ea mai definitoriu comunicare verbală, comportament 

instrumental, construcţie culturală, conduită socio-morală şi 

variabilele ei proiectiv-motivaţionale etc. Este principalul sistem de 

referinţă în analizele cu privire la comportamentul uman. Din punct 
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de vedere al realităţilor concrete, comportamentul şi personalitatea se 

construiesc permanent. 

Metodă fundamentală de cunoaştere a personalităţii, analiza 

comportamentului constă în surprinderea manifestărilor tipice, 

constante, definitorii ale comportamentului unui subiect în 

diferite medii, în cursul desfăşurării anumitor activităţi [8]. 

Comportamentul reprezintă manifestarea elevului într-o 

situație de învățare folosint cunoștințele și capacitățile achiziționate. 

Prin acest termen s-ar înțelege acțiunea de care ar trebui să dea 

dovadă elevul într-o unitate de învățare a procesul de învățămînt. 

Doar avînd unele cunoștințe, formate unele capacități se poate 

manifesta și comportamentul. 

Atitudinile și comportamentul elevului pot fi subînțelese ca 

etapă finală de formare de competență. Cunoștințele și capacitățile 

dobîndite în procesul instruirii se manifestă în comportament, 

atitudini într-o situație concretă. Evaluînd acestea am asigura 

performanța formării unei competențe. Astfel creînd o situație 

problemă, semnificativă, despre care ne vorbește I.Botgros și 
L.Franțuzan am putea evalua atitudinile și comportamentul. 

Un lucru este clar: dacă ne pronunţăm pentru evaluarea elevului 

în termenii formării de competenţe, situaţia de evaluare este de acelaşi 

tip ca şi situaţia de integrare. Cu alte cuvinte, ea ar trebui să constituie 

imaginea fidelă a situaţiei în care elevul îşi exersează competenţa. 

 

Referințe: 

1. Cucos, Constantin, 2002, Pedagogie, ediţia a Il-a, 

Polirom, Iasi, pag. 102-107 

2. Tyler, Ralph, W., Basic Principles of Curriculum and 

Instruction, The University Press, Chicago, 1949, p.44 

3. http://www.scribd.com/doc/47817800/ludmila-

frantuzan-thesis 

4. http://www.uoradea.ro/attachment/791672704232e82e41

d0a31a6bc16159/837f12c94d2282e898f9ed126bfdfe4a/

Succes_insucces_scolar.pdf 

5. Botgros, I., Franțuzan, L., Competența școlară – un 

construct educațional în dezvoltare, Chișinău, 2010 p. 

54-66. 

http://www.scribd.com/doc/47817800/ludmila-frantuzan-thesis
http://www.scribd.com/doc/47817800/ludmila-frantuzan-thesis
http://www.uoradea.ro/attachment/791672704232e82e41d0a31a6bc16159/837f12c94d2282e898f9ed126bfdfe4a/Succes_insucces_scolar.pdf
http://www.uoradea.ro/attachment/791672704232e82e41d0a31a6bc16159/837f12c94d2282e898f9ed126bfdfe4a/Succes_insucces_scolar.pdf
http://www.uoradea.ro/attachment/791672704232e82e41d0a31a6bc16159/837f12c94d2282e898f9ed126bfdfe4a/Succes_insucces_scolar.pdf


 245 

6. OPRESCU, V.,  Aptitudini şi atitudine,Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică , 1991 , p. 65 

7. http://es.scribd.com/doc/24003345/TEZA-M-MARIN 

8. http://www.scribd.com/doc/51115600/Comportamentul-

elevului-analiza 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/24003345/TEZA-M-MARIN
http://www.scribd.com/doc/51115600/Comportamentul-elevului-analiza
http://www.scribd.com/doc/51115600/Comportamentul-elevului-analiza


 246 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII PEDAGOGICE LA 

STUDENŢI ÎN PROCESUL PREDĂRII PSIHOLOGIEI 

 

Teodosia LUCHIAN , 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie 

 
Detection and dynamic creativity of young generation is a necesity of 

education in the contemporary stage. 

Creative potential of students will be developed if teachers will 

organize the pedagogic process with creative character. Psychopedagogical 

activity, is an alloy of science and art which always requires creativity.  

Pedagogical creativity has its own specific, because its content is 

education (creation) of human being, which is unrepeatable. This important 

attitude of the teacher can be developed at psychology by familiarizing 

students with the most important methods and techniques of solving various 

pedagogical situations by creating samples of creativity, which later are 

applied in the sample teaching lessons at pedagogical practice.  

 

Idealul social – uman pentru această societate nu poate fi decât 

personalitatea creativă, iar măsura maximă a reformei învăţământului 

în ţara noastră – şcoala creativă. 

Depistarea şi dinamizarea creativităţii tinerei generaţii 

studioase constituie o necesitate imperioasă a educaţiei la etapa 

contemporană, pentru progresul şi prosperitatea poporului nostru. 

Pentru educaţia creativităţii pledează motive de ordin social şi de 

ordin psihologic. Referitor la primele Moris Stein face următoarea 

constatare generică: “O societate care stimulează creativitatea, 

asigură cetăţenilor săi 4 libertăţi de bază: libertatea de studiu şi 

pregătire, libertate de explorare şi investigare, libertate de exprimare 

şi libertatea de a fi ei înşişi”. [1, p.27] 

Deci, societatea, şcoala trebuie să educe creativitatea. 

Referindu-ne la motive de ordin psihologic, unui student care 

se mai întreabă încă “de ce să fiu creativ?” îi putem aduce 

argumente: “Să te desăvârşeşti ca personalitate, ca om, să fii complet 

dezvoltat din toate punctele de vedere, să fii capabil de reintegrare 

profesională, atunci când împrejurările ţi-o vor cere, să te bucuri de 

preţuirea, respectul şi admiraţia celor din jur pentru că te-ai dovedit 

capabil să inventezi ceva şi să ieşi din anonimat, să dispui de un 

antidot la unele forţe ale înstrăinării umane, să-ţi încălzeşti inima la 
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flacăra succesului meritat, să-ţi făureşti o sursă de satisfacţii morale, 

spirituale”.  

Întreaga literatură psihologică menţionează ideea 

universalităţii potenţialităţilor creatoare. 

În cercetările sale C.W.Taylor afirmă: ”În primul rând, 

psihologii sunt convinşi că toţi oamenii sunt într-o măsură creativi în 

mod potenţial, respectiv persoane de toate vârstele, toate culturile şi 

în toate domeniile activităţii umane. 

În al doilea rând, indivizii se deosebesc în privinţa 

potenţialului creativ pentru diferite domenii ale activităţii şi a 

modului de exprimare a creaţiilor lor”. [2, p.90] 

Acelaş gând îl susţine şi savantul S. Steinberg care spune: 

“Recunoaştem creativitatea ca o potenţialitate umană normal 

distribuită. Când vorbim de o conduită creativă ne referim la toată 

lumea, nu la un om unic”. 

Iar Morris Stein, pe aceiaşi linie afirmă:” Fiecare dintre noi are 

potenţial pentru creativitate”. [1, p.38] 

Creativitatea este educabilă.  

Cum se poate stimula creativitatea? 

Psihologul român Andrei Cosmovici afirmă că pentru aceasta e 

necesară învingerea anumitor blocaje ale creativităţii cum ar fi: 

- blocajele sociale (conformismul este unul din ele: dorinţa 

oamenilor ca toţi cetăţenii să se poarte şi să se gândească în mod 

obişnuit, la fel ca ei. Cei cu idei sau comportări neobişnuite sunt 

priviţi cu suspiciune şi chiar cu dezaprobare ceea, ce constituie o 

descurajare pentru asemenea persoane) 

- blocajele metodologice sunt acelea ce rezultă din procedeele 

de gândire. Aşa e cazul rigidităţii algoritmilor anteriori. Suntem 

obişnuiţi să aplicăm într-o situaţie un anume algoritm şi deşi nu pare 

a se potrivi, stăruim în a-l aplica, în loc să încercăm altceva. 

De asemenea, se observă cazuri de “ fixitate funcţională”: 

folosim obiectele şi uneltele potrivit funcţiei lor obişnuite şi nu ne 

vine în minte să le utilizăm altfel. 

Tot în această categorie de blocaje găsim şi critica prematură, 

evidenţiată de Al. Osborn. Atunci când ne gândim la soluţionarea 

unei probleme complexe, spune el, sunt momente când ne vin în 

minte tot felul de idei. Dacă, îndată ce apare o sugestie, ne apucăm să 

discutăm critic valoarea ei, acest act blochează venirea altor idei în 
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conştiinţă. Şi cum de obicei prima sugestie nu e cea bună, ne aflăm 

în impas. Când imaginaţia trece printr-un moment de efervescenţă, să 

lăsăm ideile să curgă – doar să le notăm. Numai după acest izvor de 

inspiraţie seacă, să trecem la examenul analitic al fiecăreia. Osborn a 

întitulat acest procedeu “ brainstorming” ceea, ce în traducere literară 

ar fi “furtună, asaltul creierului” – în limba română e caracterizat ca 

“asaltul de idei sau evaluarea amânată”; 

- blocajele emotive: se ştie că factorii afectivi au o influenţă 

importantă: teama de a nu greşi, de a nu se face de râs, poate 

împiedica pe cineva să exprime şi să dezvolte un punct de vedere 

neobişnuit. 

De  asemenea, graba de a accepta prima idee este o altă eroare 

fiindcă rareori soluţia apare chiar de la început. Unii se descurajează 

rapid, deoarece munca de creaţie, de inovaţie  este dificilă şi solicită 

eforturi de lungă durată. Şi tentativa exagerată de a-i întrece pe alţii 

implică evitarea ideilor prea deosebite şi dăunează procesului de 

creaţie. [3, p.166-167] 

Pentru a educa şi dezvolta spiritul creativ al studenţilor e 

necesar să-i ajutăm să învingă aceste blocaje şi de asemenea să 

favorizăm asociaţia cât mai liberă a ideilor lor. 

Ce putem considera creativ pentru studenţi? 

Psihologii consideră creative descoperirile individuale noi ale 

studentului pentru subiectul concret şi obţinut de acesta ca urmare a 

propriilor investigaţii, în rezultatul conexiunii ce nu s-a mai întâlnit 

anterior şi originale a  lucrurilor şi noţiunilor deja cunoscute. 

Prin urmare, se consideră creativ pentru individul dat: 

1) utilizarea cunoştinţelor anterioare într-un răspuns nou, 

neobişnuit; 

2) rezolvarea printr-o metodă nouă, necunoscută a unui 

exerciţiu sau a unei situaţii de problemă; 

3) interpretarea nouă a unui subiect cunoscut;  

4) prezentarea originală a unui personaj cunoscut, a 

evenimentelor cunoscute; 

5) utilizarea inedită a detaliilor ori materialelor; 

6) formularea întrebărilor neobişnuite etc. 

Pentru cultivarea creativităţii deosebit de importantă este 

atitudinea profesorului, relaţia lui cu discipolii. Nu e favorabilă 

poziţia autoritară, oarecum despotică, care creează blocaje afective. 
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E nevoie de un climat democratic, distins, prietenos, care 

permite manifestarea în voie a curiozităţii, spontanietăţii. Să fie ceva 

firesc ca o idee originală să atragă un punct în plus la notare, chiar 

dacă prin ea nu s-a putut soluţiona chestiunea în discuţie. 

Aşa dar, potenţialul creativ al studenţilor se va dezvolta dacă 

cadrele didactice vor organiza procesul pedagogic cu un caracter 

creativ. 

Creativitatea se poate manifesta în toate domeniile cunoaşterii 

şi vieţii sociale, ştiinţifice, tehnice, economice, artistice, 

organizatorice (management), pedagogice ş. a. 

Tuturor ne este clar, că şcolii contemporane ca niciodată îi este 

necesar un pedagog creativ. Activitatea pedagogică nu poate fi 

necreativă, deoarece irepetabili sunt copiii, condiţiile, însăşi 

personalitatea pedagogului. Activitatea pedagogică, fiind un aliaj al 

ştiinţei şi artei, după ambele componente întotdeauna presupune 

creativitate. 

Creativitatea pedagogică are specificul sau, deoarece 

conţinutul ei constituie crearea ( formarea, educaţia ) omului, care e 

irepetabil, unic. În psihopedagogie trebuie să deosebim creativitatea 

pedagogică practică şi creativitatea ştiinţifică, care presupune mai 

întâi de toate descoperirea, elaborarea legităţilor anterior necunoscute 

ale instruirii şi educaţiei, crearea metodelor optime, care ar permite 

realizarea sarcinilor şcolii de azi, prognozarea tendinţelor de 

dezvoltare a ei etc. 

Creativitatea în activitatea pedagogică practică e diversă şi se 

poate manifesta în: 

a) soluţionarea nestandartizată a problemelor; 

b) elaborarea noilor metode, forme, procedee, mijloace de 

instruire şi educaţie şi îmbinarea lor originală; 

c) în utilizarea efectivă a experienţei cunoscute în noi 

condiţii; 

d) în perfecţionarea, raţionalizarea, modernizarea aceea, ce 

deja e cunoscut în conformitate cu noile obiective; 

e) în improvizarea cu succes pe baza atât a cunoaşterii 

precise, cât şi a intuiţiei înalt dezvoltate; 

f) în abilitatea de a vedea, un evantai de variante de rezolvare 

a unei şi aceleaşi probleme; 

- în capacitatea de a transforma recomandările metodice, 
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concepţiile teoretice în acţiuni pedagogice concrete etc. [4, p.88] 

Profesorul creativ oferă învăţarea autoiniţiată, atmosfera 

neautoritară, îi încurajează pe studenţi să înveţe suplimentar, 

încurajează procesele gândirii creative. Aceasta înseamnă că el îi 

îndeamnă să caute noi conexiuni între date, să asocieze, să-şi 

imagineze, să găsească soluţii la probleme, să facă presupuneri 

nebănuite, să emită idei, să perfecţioneze ideile altora şi să orienteze 

aceste idei în direcţii noi. 

Nivelul superior al creativităţii pedagogice practice e crearea 

noilor sisteme înalt efective de instruire, educaţie şi dezvoltare a 

copiilor. 

O condiţie necesară a creativităţii pedagogice este competentă, 

cultura generală înaltă, care include în sine inteligenţa dezvoltată, 

diversitatea de interese, erudiţie, activism social, modestie, 

comunicabilitate, bunăvoinţă, optimism, empatie, intuiţie 

pedagogică, spirit de observaţie, simţul umorului etc. 

Cercetând şi analizând cât de creativi sunt studenţii – viitorii 

pedagogi, am ajuns la concluzia că mulţi din ei dau dovadă de 

creativitate în îndeplinirea însărcinărilor atât în cadrul lecţiilor 

teoretice, cât şi la practica pedagogică în instituţiile de învăţământ 

preuniversitar, în activitatea didactică şi extracurriculară. 

Însă am depistat că sunt şi studenţi care nu-şi mobilizează şi 

uneori nici nu doresc să-şi dezvolte forţele creatoare. Rezultă că în 

viitor aşa pedagog nu-şi va aduce contribuţia la stimularea creativităţii 

copiilor în şcoală. Considerăm că o cauză a nedorinţei de a lucra 

creativ este şi sistemul de învăţământ anterior care nu urmărea acest 

obiectiv nici prin conţinut şi nici prin metodele aplicate. 

În procesul predării psihologiei în decurs de mai mulţi ani de 

activitate pedagogică alături de aşa obiective ca: 

-    familiarizarea viitorilor pedagogi cu legităţile generale ale 

dezvoltării psihice şi formării personalităţii copiilor; 

- formarea abilităţii de a înţelege lumea lor interioară; 

- dezvoltarea capacităţii de a studia independent 

posibilităţile copiilor, de a evidenţia interesele, aptitudinile lor etc.; 

- educaţia interesului faţă de cunoştinţele psihologice şi a 

priceperii de a le aplica în activitatea practică de instruire şi educaţie 

a elevilor de vârstă şcolară mică, am contribuit la realizarea şi a unor 

obiective care vizează dezvoltărea creativităţii viitorului pedagog. 
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                               Obiecte cognitive: 

1. Studenţii să poată elabora unele comunicări pe temele: 

a) factorii care reclamă fiecărui membru al societăţii o 

conduită creatoare; 

b) conceptul de creaţie şi creativitate; 

c) criteriile de apreciere a creativităţii şi nivelurile ei; 

d) formele de manifestare a creativităţii la elevii claselor 

primare; 

e) procesul creator şi fazele lui; 

f) factorii care blochează manifestarea creativă; 

g) metode şi tehnici de stimulare a imaginaţiei creatoare a 

elevilor.  

2. Să utilizeze în mod adecvat un minimum de termeni 

specifici problemei creativităţii. 

3. Să fie familiarizaţi cu utilizarea celor mai importante 

metode şi tehnici de rezolvare creatoare a problemelor. 

4. Să ştie când să apeleze la un procedeu sau altul în funcţie 

de natura temei de rezolvat. 

5. Să-şi identifice propriile blocaje. 

6. Să fie conştienţi de necesitatea lărgirii orizontului de 

cunoştinţe. 

              Obiective aptitudinal-volitive: 

1. Să poată lupta cu propriile bariere şi să le înlăture 

temporar sau definitiv. 

2. Să fie capabil de a ieşi din automatismele gândirii când 

sunt confruntaţi cu o sarcină creatoare. 

3. Conştienţi de importanţa efortului, să fie capabil de a-l 

susţine intens şi îndelung 

4. Să poată produce soluţii originale atât în mod individual, 

cât şi în grup. 

5. Să poată inventa singuri noi probe de creativitate pentru 

elevi. 

6. Să ştie să formuleze probleme, sugerând două – trei 

subiecte din orice domeniu ce se va cere.     

7. Să producă fără dificultate cel puţin  3 asociaţi la un 

stimul dat . 

8. Să vină cu cel puţin  3 soluţii neaşteptate la orice 

problemă de imaginaţie li s-ar propune. 
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9. Să aibă capacitatea de a-şi impune punctul de vedere sau 

rezultatul obţinut în pofida neîncrederii sau opoziţiei celor din jur. 

                  Obiective cu caracter afectiv: 

1. Să fie receptivi şi respectuoşi faţă de ideile colegilor; 

2. Să fie convinşi că orice teorie sau subiect este susceptibil 

de ameliorare sau înlocuire; 

3. Să manifeste o încredere sporită în sine şi în capacitatea 

sa de a face faţă oricărei situaţii pedagogice ce solicită imaginaţia. 

4. Să fie în stare să nu ia în seamă opiniile demoralizatoare 

ale unor colegi când sunt convinşi că se află pe drumul bun. 

5. Să-şi formeze sentimente de admiraţie şi respect pentru 

unele personalităţi creatoare în domeniul pedagogic, artă, ştiinţă, 

tehnică. 

Pentru realizarea obiectivelor indicate am utilizat şi 

experimentat la lecţiile de psihologie diverse modalităţi de stimulare 

şi dezvoltare a creativităţii. 

Un rol important l-am acordat descoperirii creative, care este o 

învăţare inventivă, cucerită prin cercetare, prin investigaţie, în cadrul 

căreia studentul în demersul său de studii creează ceva nou. De 

exemplu, studiind tema: “Comunicarea pedagogică” prin cercetarea 

diverselor stiluri de comunicare a pedagogului cu copiii, examinând 

sistemul de relaţii ale învăţătorului cu discipolii lui, studenţii 

descoperă că cel mai adecvat stil de comunicare este comunicarea pe 

baza pasiunii în activitatea creatoare comună şi stilul de comunicare 

pe baza simpatiei, care se bazează pe stilul democrat de dirijare a 

colectivului de elevi. 

Experienţa de predare a psihologiei permite să afirmăm, că 

poate fi utilizată cu succes pentru manifestarea şi dezvoltarea la 

studenţi a facultăţilor creatoare şi metoda studiului de caz ( a 

rezolvării exerciţiilor psihologice ). 

Cu acest scop am folosit situaţii de la practica 

psihopedagogică, practica psihologică, lecţiile de probă, cât şi situaţii 

propuse în culegerile “ Задачи и упражнения по педагогике ” aut. 

Kurilenko F. M., “ Psihologia copilului. Culegere de exerciţii ” aut. 

V. D. Braghina, E. V. Ştimer, “ Practicum la psihologia vârstelor  şi 

pedagogică ” sub red. profesorului A. I. Şcerbacov. 

De exemplu, la studierea temei “ Comunicarea învăţătorului cu 

elevii – parte componentă a activităţii pedagogice ” le-am propus 
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studenţilor să cerceteze particularităţile relaţiilor învăţătorului cu 

elevii în diferite situaţii ( la lecţie, în timpul comunicării, în afara 

orelor de curs etc. ) 

Pentru ca studenţii să ajungă la concluzia că climatul 

psihologic şi cultura comunicativă în colectivul de copii, depind în 

mare măsură de stilul de comunicare a învăţătorului cu elevii şi  de 

tactul lui pedagogic, am rezolvat exerciţii psihopedagogice, 

propunându-le studenţilor să alcătuiască diverse variante de 

soluţionare a situaţiilor descrise în aceste exerciţii: 

a) “ Controlând planul activităţilor  educative, alcătuit de 

studenta practicantă, învăţătoarea zice în faţa clasei: “ Alexei nu va 

putea participa la sărbătoare. El doar nici să vorbească nu poate…  

L-aţi desemnat pe Victor şef de echipă… El este cel mai prostuţ. 

Larisa nu trebuie inclusă în această echipă, ea este analfabetă ? ” 

b) “În lucrarea de azi ai comis cinci greşeli, - zice 

învăţătoarea. – Sunt multe, dar văd că tu depui străduinţă. Tu singur ai 

observat două greşeli şi le-ai corectat. Asta este bine. Tu ştii regula şi 

deci, mâine fii mai atent şi vei scrie fără greşeli. Este adevărat copii?” 

Pentru stimularea forţelor creatoare ale studenţilor la orele de 

psihologie am folosit şi metoda simulării, care mai este denumită şi 

joc de rol, joc simulat sau dramatizarea ( psihodrama ) didactică. 

Această metodă poate fi practicată ca modalitate specifică de 

pregătire şi perfecţionare profesională. 

Ea se realizează prin: 

1) interpretarea unor roluri sau efectuarea unor acţiuni 

simulate; 

2) imitarea rolului şi atribuţiile învăţătorului. La predarea 

lecţiei pe tema: “ Bazele psihologice ale tactului pedagogic şi 

influenţa lui asupra activităţii de învăţare şi comportării elevilor ” le-

am propus elevilor jocul pe rol “ Concursul situaţiilor pedagogice ”. 

Se pot propune pentru a fi dramatizate şi unele situaţii din 

activitatea pedagogică a lui I. Creangă în care se dezvăluie dragostea 

şi grija lui faţă de copii ( episoade, descrise de discipolii lui ). 

Am mai utilizat şi aşa însărcinare: “Pronunţaţi expresia: ”Bună 

Ziua” cu diverse nuanţe ca să trezească: frica, satisfacţie, mirare, 

bucurie, nemulţămire, indiferenţă, ironie etc”. 

Dacă spunem că imaginaţia este necesară pentru creaţie, dar nu 

suficientă, acelaşi lucru este adecvat şi pentru gândire. Fără gândire 
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imaginaţia, creaţia poate uşor aluneca în eroare. Gândirea este cea care 

fundamentează, verifică şi evaluează rezultatele imaginaţiei. 

La dezvoltarea creativităţii un rol important au rezolvările  de 

probleme şi mai relevante sunt propunerile de noi probleme. Dar 

pentru aceasta trebuie să apelăm la euristică, adică trebuie să 

orientăm activitatea de gândire a studentului ca să-şi pună mereu noi 

întrebări şi probleme. 

Un obiectiv important în dezvoltarea gândirii creatoare, active, 

divergente o are instruirea problematică, în procesul căreia ne 

străduim ca studentul să devină cercetător-descoperitor, care capătă 

în mod independent fapte şi face generalizări, care posedă un sistem 

de acţiuni de gândire pentru rezolvarea problemelor nestereotipice. 

În procesul predării-învăţării la orele de psihologie considerăm 

că e necesar ca studenţii să fie stimulaţi pentru a-şi expune ideile. 

Studentul trebuie să ştie că părerea lui are valoare şi va fi apreciată la 

nivelul corespunzător. 

La ore e important ca materialul teoretic să fie cercetat din punct 

de vedere al aplicării în activitatea pedagogică practică. Deseori 

studenţilor li se înaintează sarcina de a deduce concluzia pedagogică. 

De la ei adesea se cere să explice cauzele psihologice  ale 

faptelor şi acţiunilor oamenilor, să determine condiţiile dezvoltării 

personalităţii, să stabilească legătura cauzala între fenomenele 

psihice şi manifestarea lor externă etc. 

La orele de psihologie e necesar să dezvoltăm calităţile 

gândirii viitorului pedagog în special:  agerimea,   ingeniozitatea,  

dexteritatea, flexibilitatea,  originalitatea,  curiozitatea, spiritual critic 

şi autocritic,  profunzimea etc. Aceasta vse poate realiza prin 

exerciţii diverse ca: 

1) “Formularea de întrebări” - vizează potenţialul creativ, 

solicitând subiecţilor să formuleze toate întrebările, care le vin în 

gând despre imaginea propusă. 

Studenţilor li se indică că pot pune toate întrebările care le 

trebuie pentru a afla cu siguranţă ce se întâmplă, dar cu condiţia de a 

evita întrebările la care se poate răspunde, doar privind desenul.  

2) “Ghicirea cauzelor” - solicită gândirea cauzală, 

originalitatea ei cerând elevilor cât mai multe cauze posibile ale 

acţiunii reprezentate în imaginea propusă. 

Li se permite să indice lucruri ce s-au petrecut puţin mai 
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înainte sau mai în urma şi li se cere să facă cât mai multe ghiciri. 

3)  “Ghicirea consecinţelor” -  se  solicită găsirea  cât mai 

multor urmări posibile la ceea, ce se petrece în imagine, îndemnându-i  

pe studenţi să enumere lucruri, care pot avea loc imediat sau mult mai 

târziu în viaţă şi să fie cât mai îndrăzneţi la ghiciri. 

La lecţia pe tema: "Particularităţile individuale ale gândirii” de 

asemenea am utilizat exerciţii cu caracter creativ.  

Exemplu: 

1) Alcătuiţi un subiect pentru o probă la matematică care să fie 

pusă în valoare originalitatea gândirii copiilor. 

2) Imaginaţi o probă la matematică pentru măsurarea 

flexibilităţii gândirii.  

3) Alcătuiţi un scurt dialog între o persoană creativă şi una 

rigidă şi conformistă, pe tema O.Z.N.-urilor.  

Posibilităţi pentru a-i ajuta pe studenţi să-şi conştientizeze 

conduita creativă, să cunoască structura, etapele şi  nivelurile 

creativităţii oferă studierea compartimentului "Creativitatea" inclus 

în cursul de psihologie generală. Această temă permite studenţilor să 

se orienteze în problematica creativităţii, să cunoască blocajele 

subiective generale şi pe cele proprii, să-şi reprezinte un model ideal 

al elevului creativ, pe care mulţi l-au fixat ca nivel de aspiraţie. Ei 

sunt mai motivaţi pentru creativitate, au o atitudine mai creativă faţă 

de mediul înconjurător, ştiu ca potenţialul creativ este universal la 

specia umană, că este educabil,  că omul poate deveni mai productiv 

pe plan de idei simple pe tărâm practic, dacă. se antrenează. 

Se pot propune aşa probe şi exerciţii: 

1) Scrieţi următoarea listă de termeni:  actualizare, aptitudine, 

brainstorming, conformism, creaţie, deschidere la experienţă, 

descoperire, gândire divergentă, iluminare, incubaţie, inovaţie 

creativă, originalitate, sensibilitate la probleme, sinectică. 

Arătaţi ce înţelegeţi prin fiecare din ei prin prisma creativităţii. 

Dacă unii sunt total necunoscuţi însemnaţii cu minus. (Proba se 

propune la începutul studierii temei pentru a stimula creativitatea şi a 

trezi interesul studenţilor pentru tema „Creativitatea”, punându-i în 

faţa unor teme, care nu le cunosc semnificaţia.  

2) Să presupunem că avem obiectivul să depistăm elevii cu un 

potenţial creativ mare la admiterea în universitate. Sugeraţi trei probe 

pentru aceasta. 
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3) Încercaţi să plasaţi în alte epoci unele personalităţi  creatoare 

şi imaginaţi-vă ce ar fi devenit ele şi ce ar fi realizat: Edison în epoca 

bronzului; Hipocrat în zilele noastre; Mendeleev în evul mediu; voi 

însăţi în India antică sau Roma antică în calitate de împărat. 

4) Care este un adevărat act de creativitate? Invenţia sau 

descoperirea? (Invenţia. Prin descoperire nu se produce ceva nou, ci se 

află despre ce există deja independent de voinţa şi intervenţia omului).  

5) Enumeraţi alte câteva situaţii când omul produce idei pline de 

inspiraţie şi "originalitate”, dar care nu întrunesc condiţia de "relevant" 

necesară unui produs creativ (e vorba de vis, delir, reverie). 

6) Compune câteva versuri (un catren) referitoare la fiecare 

din cuvintele următoare: joc, copil, Cahul.  

7) Scrie 5 titluri imaginare pentru un articol pe care ţi-ar face 

plăcere sa-1 vezi în prima pagină a ziarului “Făclia”. 

8) Găsiţi cât mai multe titluri originale pentru cântece noi pe 

tema: "Pedagog-profesie nobilă".  

9) Presupuneţi că sunteţi tatăl sau mama unui băieţel de 9 ani. 

Ce argumente puteţi să vă imaginaţi pentru a-1 face să se culce 

înainte de ora 22-00? 

10) Ce s-ar întâmpla dacă, printr-un miracol, tot ce desenăm s-

ar transforma în realitate?  

11) Compuneţi o poveste cât mai originală cu titlul "Profesorul 

care nu vorbeşte” (temă pe acasă).  

Mulţi psihologi afirmă, că factorii intelectuali şi aptitudinile 

speciale constituie latura principală a creativităţii. Totuşi, o persoană 

nu va atinge niciodată nivelurile de care ar fi în stare, dacă 

aptitudinile sale nu sunt dinamizate şi susţinute la un tonus 

corespunzător, de o curiozitate vie, de dorinţa de a realiza ceva, de 

tenacitate. Anumite trăsături de personalitate cum ar fi: capacitatea 

de efort prelungit, conştiinţa responsabilităţii faţă de om, de 

materialul pe care-1 lucrezi, de produsul realizat, au funcţie de 

catalizatori pentru factorii intelectuali.   

J.P. Guilford şi B.S.Bloom, recunosc importanţa factorilor de 

personalitate în creativitate.    

Deci, un rol important are educaţia voinţei, intereselor 

cognitive ş.a. trăsături de personalitate. La studierea temelor: 

“Personalitatea”, “Voinţa”, “Caracterul” etc. deasemene am folosit 

unele exerciţii cu caracter creativ, care dezvoltă şi trăsăturile de 
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personalitate: 

1) Enumeraţi cel puţin trei mijloace de fortificare a voinţei de 

a aduce la bun sfârşit o sarcină cu caracter creativ. 

2) Notaţi trăsăturile de caracter care stimulează creativitatea. 

Comentaţi pe scurt cazurile. 

3) Faceţi-vă portretul caracterial; cereţi şi unui coleg să vi-l 

facă; comparaţi apoi cele două portrete. Pentru a stimula creativitatea 

studenţilor le-am propus şi însărcinări de a alcătui compuneri 

psihologice. 

De exemplu, la studierea temei “Caracterul” studenţii scriu 

compunere pe tema: “Cum îmi autoeduc caracterul?”. 

La predarea compartimentului “Afectivitatea” studenţilor li se 

propune sarcina să alcătuiască compuneri pe aşa teme: “Poate oare 

pedagogul să-şi dirijeze stările afective?”, “Ce sentimente e necesar 

de educat azi la tineret?” etc. 

Un rol important la dezvoltarea creativităţii viitorilor pedagogi 

are îndeplinirea însărcinărilor cu caracter pedagogic practic.  

Satudenţii trebuie să creeze sarcini, care ar stimula 

creativitatea copiilor la lecţiile de matematică, artă plastică, limba 

română, muzică, educaţie fizică, educaţie tehnologică. (Se utilizează 

cooperarea). La analiza rezultatelor activităţii se apreciază cele mai 

originale propuneri. 

Am organizat şi demonstrarea unor fragmente ale lecţiilor de 

probă, care conţin elemente creative, elaborate de studenţi (timp de 

lucru: 5 min., tema şi felul lecţiei la dorinţa studentului practicant). 

Utile pentru dezvoltarea forţelor creatoare ale studenţilor e şi 

crearea de către ei a enigmelor cu conţinut psihologic. Aceste 

însărcinări permit şi consolidarea cunoştinţelor la diferite 

compartimente ale cursului de psihologie. 

Enigmele pot fi folosite la orele de psihologie ca punte de 

trecere la tema nouă. 

Pentru stimularea creativităţii viitorului pedagog pot fi 

utilizate şi alte probe de creativitate. 

Astfel, studenţii cunosc şi practică eficient metode de 

stimulare a creativităţii în predarea lecţiilor de probă la practica 

pedagogică, se exercită în crearea unor probe de creativitate, deven 

mai încrezători în sine, indică mai multe domenii în care ar obţine 

performanţe creative, sunt mai motivaţi pentru creativitate, au o 
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atitudine  mai creativă faţă de mediul înconjurător. 

Ei ştiu, că potenţialul creativ este universal la specia umană, că 

se poate educa, că copiii pot deveni creativi dacă sunt antrenaţi. 

Făcând o analiză a activităţii orientate la realizarea acestor 

obiective, cred că pentru a dezvolta forţele creatoare ale studenţilor 

este necesar:  

1. Activitatea instructivă să se desfăşoare într-un climat de 

muncă didactică, care să instituie în grupă o atmosferă de cooperare 

şi colaborare (să se respecte individualitatea şi să se încurajeze 

libertatea cugetului şi a exprimării creatoare, să fie susţinută din plin 

încrederea în sine a studenţilor în cadrul tuturor unităţilor de curs). 

2. În învăţarea creativă să se pună accentul pe dorinţa 

studenţilor de a descoperi ceva, solicitându-se imaginaţia lor 

creatoare (atunci când se pregăteşte de lecţia de probă, de alte 

activităţi cu copiii, când alcătuiesc proiecte didactice). 
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In this article are described the modern tendencies of initial training 

of teachers. A teacher must be a professional, must identify his needs, must 

plan and develop his career during his all life,  must have different 

competencies as scientifical, cultural, psycho-pedagogical, moral 

etc.competence is the capacity to deal efficiently with a series of situations 

by providing the necessary knowledge, in due time, having as an end 

identification and solving of problems. Pedagogical competence involves 

integrated complexes of knowledges, ability and skills. 

 

Reformarea învăţământului universitar din Republica Moldova 

angajează un proces amplu de inovare şi modernizare a tuturor 

domeniilor sale, această reformă abordează şi formarea iniţială 

cadrelor didactice. Procesul de la Bologna prevede faptul că instituţia 

de învăţământ superior trebuie să ofere tinerilor posibilitatea formării 

competenţelor-cheie în domeniul profesional dar şi celor necesare 

convieţuirii într-o societate democratică. Necesitatea abordării formării 

iniţiale este esenţială deoarece aici se reflectă calitatea, 

profesionalismul, viziunea politicii educaţionale, finalitatea educaţiei. 

Actualmente conceptul de competenţă pentru orice domeniu 

de activitate reprezintă condiţia care asigură performanţa şi eficienţa. 

Atribuind acest concept cadrului didactic, el reprezintă un indice al 

calităţii instruirii şi succesului profesional. 

Prin competenţă se înţelege de obicei capacitatea cuiva de a 

soluţiona corespunzător o problemă, de a lua decizii potrivite, de a 

îndeplini o misiune sau de a practica o profesie în bune condiţii şi cu 

rezultate recunoscute ca bune.  

Ioan Jinga şi Elena Istrate referindu-se la termenul de 

competenţă profesională consideră ,,acel ansamblu de capacităţi 

cognitive, afective, 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, de către marea majoritate a 
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elevilor, iar performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul 

maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia. Rezultă de aici că ceea 

ce numim competenţă profesională a educatorilor se centrează pe 

aspectele cognitive şi pedagogice ale învăţământului, ca şi pe cele care 

ţin de personalitatea profesorului. Autorii propun trei tipuri de 

competenţe care în opinia lor formează competenţele de specialitate pe 

care trebuie să le deţină orice cadru didactic: 

 Competenţa psihopedagogică, este rezultanta următoarelor 

cinci capacităţi: 

- de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţile 

lor de vârstă şi individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor 

instructiv-educative;  

- de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi motiva 

pentru activitatea de învăţare în general, şi pentru învăţarea unei 

anumite discipline de studiu, în particulat (atât individual, cât şi prin 

cooperare cu alţii); 

- de a proiecta şi de a realiza optim activităţi instructiv-

educative (precizarea obiectivelor didactice, selecţionarea 

conţinuturilor esenţiale, elaborarea strategiilor de instruire, crearea 

unor situaţii de învăţare adecvate, stabilirea corespunzătoare a 

formelor, metodelor şi instrumentelor de evaluare etc); 

- de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, 

pregătirea elevilor, precum şi şansele lor la reuşită; 

- de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie. 

 Competenţa psihosocială şi managerială presupune: 

- a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii, de a crea 

situaţii de învăţare adecvate şi de a stabili responsabilităţi în grup; 

- a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat în grupul de 

elevi şi de a soluţiona conflictele; 

- a orienta, organiza şi coordona, îndruma şi motiva, de a lua 

decizii în funcţie de situaţii [1]. 

Conform Cadrului European al Calificărilor competenţa 

include: 

 Competenţe cognitive- vizează utilizarea teoriei şi a 

conceptelor, precum şi a capacităţilo de cunoaştere dobândite tacit şi 

informal prin experienţă; 

 Competenţe funcţionale (deprinderi sau capacităţi de 

utilizare a cunoştinţelor într-o situaţie de muncă dată), acele sarcini 
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pe care o persoană trebuie să fie capabilă să la facă atunci când 

acţionează într-un anumit domeniu de activitate, context de învăţare 

sau activitate socială; 

 Competenţe personale- vizează capacitatea adoptării unei 

atitudini şi/sau comportament adecvat într-o situaţie particulară; 

 Competenţe etice, presupun demonstrarea anumitor valori       

personale  şi profesionale. 

Dobândirea unui anumit nivel de competenţă poate fi 

percepută ca fiind capacitatea unei persoane de a utiliza şi combina 

capacităţile de cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale în 

acord cu diverse cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau 

probleme. Cu alte cuvinte, capacitatea individului de a face faţă 

schimbării, situaţiilor complexe şi neprevăzute determină nivelul său 

de competenţă [2]. În asemenea condiţii competenţa pedagogică 

presupune trei elemente: a şti-este strâns legată  de informaţia 

pedagogică; a şti să faci- este legat de performanţă, de stil de muncă, 

implică un comportament raţional şi eficient în rezolvarea cu succes 

a diverselor situaţii problematice; a şti să fii-a avea atitudini 

pedagogice), şi este condiţionată, în final de cultura profesională.şi 

medii de muncă diverse. 

Noţiunea de competenţă pedagogică tinde să fie folosită în 

prezent cu înţelesul de standard profesinal minim, deseori specificat 

prin lege, la care trebuie să se ridice o persoană în exercitarea 

principalelor sarcini de lucru ale profesiei didactice, astfel încât 

societatea să fie protejată de riscul profesării acestei meserii de către 

oameni insuficient pregătiţi. Aşadar, competenţa profesională 

reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe, 

deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza 

activităţile cerute la locul de muncă, la nivel calitativ specificat în 

standard.  

Competenţa profesională evidenţiază capacitatea unei 

persoane de a integra cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice 

şi cu capacitatea proprie de gândire, analiză şi sinteză pentru a 

efectua activităţi şi a obţine rezultate la nivel calitativ [3]. 

Sorin Cristea evidenţiază patru tipuri de competenţe generale 

ale cadrului didactic: 

 Competenţa politică- demonstrată prin receptarea şi 

angajarea corectă a responsabilităţilor directe şi indirecte transmise la 
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nivelul finalităţilor macrostructurale (idei pedagogice-scopuri 

pedagogice); 

 Competenţa psihologică- demonstrată prin receptarea şi 

angajarea corectă a responsabilităţilor transmise la nivelul 

finalităţilor microstructurale; 

 Competenţa ştiinţifică- demonstrată prin calitatea 

proiectelor elaborate la linie de continuitate dintre cercetarea 

fundamentală-aplicată; 

 Competenţa socială- dependentă prin resursele de adaptare 

ale actorilor educaţiei la cerinţele comunităţii educative naţionale 

aflate în mişcare [4]. 

Măiestria pedagogică exprimă nivelul superior al competenţei 

didactice. Ea nu se confundă cu tehnica predării sau cu priceperea de 

a utiliza în activitatea didactică metodele şi procedeele cele mai 

eficiente; măiestria pedagogică constă în priceperea de a acţiona 

permanent şi adecvat în orice situaţie didactică în spiritul 

obiectivelor educaţionale. Este capacitatea profesorului de a gândi, 

proiecta, organiza şi conduce în spirit creator şi cu mare eficienţă 

procesul de instruire şi educare [5]. 

În viziunea lui Ion Botgros şi Ludmila Franţuzan competenţa 

profesională a cadrului didactic este reprezentată de: 

 Competenţa epistemologică este structurată pe trei 

componente: 

- de specialitate, reprezintă un ansamblu de cunoştinţe, 

priceperi şi deprinderi specifice unui anumit domeniu al cunoaşterii; 

- psihopedagogică este reprezentată de un ansamblu de 

cunoştinţe, priceperi şi deprinderi specifice domeniului 

psihopedagogic; 

- culturală reprezintă un ansamblu de cunoştinţe variate din 

diverse domenii ale cunoaşterii necesre pentru rezolvarea diverselor 

situaţii. 

 Competenţa managerială vizează luarea de decizii adecvate 

în scopul realizării obiectivelor stabilite şi obţinerea de rezultate 

eficiente. Profesorul conduce procesul de formare/dezvoltare a 

personalităţii elevului atât prin intermediul disciplinei de specialitate, 

cât şi prin alte activităţi extracurriculare, orientând şi dirijând astfel 

resursele umane, materiale şi didactice pentru realizarea eficientă a 

obiectivelor procesului educaţional. 
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 Competenţa comunicativă vizează măiestria cadrului 

didactic de a elabora mesaje educaţionale în dependenţă de 

particularităţile câmpului psihopedagogic. În cadrul activităţii 

pedagogice comunicarea reprezintă atât o artă cât şi un instrument 

profesional necesar şi indispensabil cadrului didactic pentru 

stabilirea relaţiilor constructive cu elevii, părinţii, cadrele didactice. 

 Competenţa de investigare- permite cadrului didactic să 

valorifice cercetările pedagogice în direcţia reglării şi autoreglării 

procesului de învăţământ în general şi în special să realizeze diverse 

investigaţii în scopul eficientizării procesului educaţional. 

 Competenţa metacognitivă- prin ,,metacogniţie” se înţelege 

ansamblul de cunoştinţe pe care individul le deţine referitor la 

funcţionarea propriei cogniţii, dar şi la procesele de control care 

dirijează activităţile cognitive în timpul executării lor. Aspectul 

fundamental al acestei competenţe este autocunoaşterea, adică o mai 

bună cunoaştere de sine, a strategiilor utilizate în diverse situaţii, a 

punctelor forte şi a celor slabe, pentru a deveni mai flexibili în 

diverse situaţii prin antrenarea proceselor de monitorizare, control, 

reglare [6]. 

Taxonomia competenţelor profesionale ce urmează este o 

sinteza a ideilor lui Dodl N., Davies R., Marbeau L. Ormrod, J.E.s.a.- 

are nouă clase, prima fiind legată de “competenţele de specialitate”, 

celelalte fiind legate de “competenţele pedagogice”: 

 Analiza pedagogică a conţinuturilor nou introduse în 

programe: 

 Identificarea noţiunilor nou introduse, ierarhizarea lor logică; 

 Identificarea, în programele şcolare şi în manuale, a unor 

eventuale simplificări, erori, formulări “savante” care urmează să fie 

remediate; 

 Identificarea legăturilor intra-, inter- şi transdisciplinare; 

 Identificarea modelelor de raţionament implicate; 

 Identificarea materialului bibliografic suplimentar şi a 

materialelor necesare; 

 Lărgirea bazei explicative oferite de manual, conceperea a 

noi aplicaţii, exerciţii, stabilirea unor conexiuni interdisciplinare, 

imbunătăţirea sistematizărilor. 

 Diagnoza şi evaluarea iniţială a capacităţilor cunoştinţelor şi 
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a comportamentului elevilor: 

 Utilizarea a variate proceduri de diagnoză a unor diferenţe 

individuale şi de grup existente între elevi privind: nivelul 

inteligenţei; potenţialul creativităţii; dezvoltarea vocabularului; 

dezvoltarea deprinderilor de comunicare orală şi scrisă; dezvoltarea 

capacităţii de înţelegere a textelor scrise; dificultăţile elevilor în 

activitatea de învăţare; disponibilităţile afective şi atitudinea cu care 

elevii abordează iniţial domeniul care urmează să fie studiat; 

 Proiectarea instruirii : 

 Stabilirea competenţelor specifice/ obiectivelor de referinţă 

care urmează să fie propuse elevilor în anul respectiv de studiu; 

 Stabilirea unităţilor de învăţare necesare pentru dobândirea/ 

realizarea competenţelor/ obiectivelor propuse; 

 Planificarea calendaristică a unităţilor de învăţare; 

 Stabilirea informaţiilor de care au nevoie elevii pentru a 

realiza fiecare obiectiv operaţional (alegerea conţinuturilor învăţării); 

 Selectarea strategiilor de instruire adecvate pentru fiecare 

obiectiv;  

 Elaborarea unor stategii alternative de abordare a fiecărui 

obiectiv, care să ţină seama de particularităţile şi stilurile de învăţare 

diverse ale elevilor;  

 Elaborarea unor secvenţe de exerciţii intermediare, de natură 

să le permită elevilor să-şi autoevalueze progresul;  

 Stabilirea formelor de organizare a activităţii elevilor pentru 

realizarea fiecărui obiectiv;  

 Selectarea şi realizarea materialelor/ mijloacelor de instruire;  

 Conceperea unor secvenţe de evaluare formativă;  

 Conceperea managementului clasei (crearea în clasă a unui 

climat de ordine, disciplină, cooperare, participare a elevilor la 

activităţile de învăţare)  

 Colaborarea cu alte persoane în definitivarea proiectelor. 

 Conducerea proceselor de învăţare:  

 Organizarea mediului fizic al clasei;  

 Motivarea şi stimularea elevilor sa înveţe şi să progreseze: 

identificarea modului în care elevii concep cauzele propriilor lor 

succese şi insuccese şi promovarea unui mod productiv de atribuire a 

cauzelor acestora; satisfacerea trebuinţelor de cunoaştere, de afiliaţie 
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şi de aprobare ale elevilor; promovarea motivaţiei intrinseci în 

învăţarea disciplinelor de studiu;  reducerea anxietăţii elevilor la un 

nivel optim pentru învăţare;  luarea în consideraţie a diversităţii 

motivaţiei elevilor în funcţie de vârstă, mediu cultural şi 

socioeconomic, gen.  

 Sprijinirea elevilor în a învăţa un nou material prin: folosirea 

metodelor expozitive, promovarea învăţării prin descoperire, 

promovarea învăţării depline (mastery learning), încurajarea învăţării 

cooperative, utilizarea instruirii asistate de calculator.  

 Sprijinirea elevilor în a prelucra intelectual ceea ce au învăţat 

prin: adresarea de întrebări; încurajarea predării reciproce; sprijinirea 

elevilor în a utiliza ceea ce au învăţat prin: organizarea unor activităţi 

aplicative; implicarea elevilor în activităti creative; legarea 

cunoştintelor teoretice de rezolvarea unor probleme practice; 

antrenarea elevilor în corectarea propriilor prejudecăţi şi moduri 

greşite de înţelegere a unor lucruri. 

 Utilizarea diferitelor tipuri de hardward (echipamente audio-

vizuale, calculatoare etc.) 

 Evaluarea rezultatelor învăţării 

 Stabilirea capacităţilor care urmează să fie evaluate; 

 Selectarea sarcinilor adevate în funcţie de natura 

capacităţilor evaluate; 

 Crearea condiţiilor optime pentru administrarea 

instrumentelor de evaluare; 

 Interpretarea rezultatelor evaluării şi luarea deciziilor cerute 

de rezultatele obţinute. 

 Comunicarea eficientă cu elevii, colegii şi părinţii: 

 Provocarea trebuinţei elevilor de comunicare 

verbală/nonverbală; 

 Furnizarea feed-back-ului ; 

 Folosirea unor modalităţi variate de a transmite elevilor 

mesaje privind importanţa şcolii şi a activităţilor desfăşurate în 

şcoală; 

 Convingerea elevilor pentru a-şi propune obiective de 

învăţare pe termen lung care să-i ajute să se dezvolte intelectual, 

social şi moral; 

 Utilizarea unor strategii variate de comunicare cu părinţii. 
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 Redactarea corectă din punct de vedere metodologic a 

diferitor tipuri de rapoarte de activitate şi de cercetare. 

 Dezvoltarea personalităţii elevilor : 

 Dezvoltarea unor capacităţi superioare de gândire prin 

adoptarea unor strategii adecvate pentru: înlesnirea învăţării 

conceptelor şi dezvoltarea capacităţilor de conceptualizare; înlesnirea 

transferului cunoştinţelor; înlesnirea rezolvării de probleme şi 

dezvoltarea capacităţilor creative; înlesnirea metacogniţiei şi a 

însuşirii unor strategii eficiente de învăţare; tratarea diferenţiată a 

elevilor cu probleme speciale în dezvoltarea capacităţilor superioare 

de gândire. 

 Utilizarea unor strategii adecvate pentru: dezvoltarea 

conştiinţei de sine, a încrederii în sine, a personalităţii; dezvoltarea 

deprinderilor de interacţiune socială cu semenii şi cu diverse grupuri 

sociale; dezvoltarea comportamentului moral şi civic; dezvoltarea 

deprinderilor de a învăţa cum să înveţe; dezvoltarea simţului 

responsabilităţii. 

 Îndeplinirea unor îndatoriri organizatorice/ administrative. 

 Organizarea meditaţiilor, consultaţiilor; 

 Conducerea unor întâlniri de lucru cu profesori/părinţi ş.a. 

 Păstrarea/întreţinerea documentelor, înregistrărilor etc. 

 Păstrarea, organizarea, întreţinerea materialelor didactice, a 

echipamentelor etc.; 

 Dezvoltarea măiestriei profesionale personale: 

 Formularea unor concluzii corecte pe marginea unor 

cercetări în domeniul educaţiei prin: interpretarea corectă a studiilor 

experimentale; interpretarea studiilor descriptive; intrerpretarea 

studiilor corelaţionale; 

 Conceperea corectă din punct de vedere metodologic a unei 

cercetări pedagogice personale; 

 Utilizarea corectă a instrumentelor conceptuale specifice 

ştiintelor educaţiei în interpretarea unor lecturi de specialitate şi 

exprimarea unor puncte de vedere personale cu privire la educaţie; 

 Identificarea cu uşurinţă a domeniului problematic în care se 

încadrează o problemă pedagogică întâlnită şi alegerea surselor 

bibliografice adecvate. 

 Evaluarea critică a propriilor prestaţii didactice; 
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 Planificarea dezvoltării personale; 

 Preocuparea de autoperfecţionare [7]. 

Achiziţionînd cu discernămînt competenţele profesorului 

european, creşte şansa de a accede pe piaţa europeană a serviciilor 

educaţionale. 

I. Competenţe de organizare instituţională: de a participa la 

lucrul în grup; de a organiza activităţi cu diverse clase şcolare; de a 

organiza timpul, spaţiul, resursele de care dispune şcoala; de a 

colabora cu profesorii ceilalţi în scopul de a realiza proiecte de 

interes comun. 

II. Competenţe de organizare a clasei de elevi: de amenajare 

a clasei de elevi pentru a o transforma într-un mediu plăcut de 

învăţare; de a corela tipurile de activităţi şi de a le orienta în direcţia 

atingerii scopurilor educative vizate; de a exercita tipuri variate de 

activităţi în slujba rezolvării nevoilor reale ale elevilor. 

III. Competenţe de relaţionare: de a-i forma pe elevi pentru 

a-şi asuma responsabilităţi; de a provoca motivaţiile, interesele de 

cunoaştere, curiozitatea elevilor; de a favoriza stabilirea relaţiilor cu 

un caracter interpersonal între elevi; de a-şi păstra sub control 

propriul comportament. 

IV. Competenţe de comunicare: de a formula întrebări 

relevante; de a purta discuţii libere cu elevii; de a se face înţeles; de a 

crea oportunităţi de feed back elevilor săi; de a iniţia comportamente 

conştiente de susţinere, dezacord, refuz, legîndu-le de scopuri 

comunicative clare. 

V. Competenţe de planificare: de a identifica nevoile 

elevilor; de a proiecta scopuri pe baza nevoilor descoperite; de a 

proiecta la nivel disciplinar şi interdisciplinar; de a alege 

metodologia şi mijloacele didactice în funcţie de obiectivele stabilite; 

de a evalua justeţea acţiunilor planificate şi nivelul acceptabil al 

rezultatelor obţinute; de a transfera rezultatele evaluării individuale 

la nivelul grupului. 

VI. Competenţe psihopedagogice: de a utiliza liste de 

verificare pentru identificarea modalităţilor şi stilurilor de învăţare 

ale elevilor, de a folosi metodologia, strategiile şi mijloacele 

didactice după stilul de învăţare al elevului; de a stăpîni diverse 

modele deosebite de învăţare; de a realiza activităţi complexe, bogate 

în stimuli. 
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VII. Competenţe didactico-metodologice: de a identifica şi 

compara metodele didactice; de a opera cu diferite metode şi strategii 

pentru a satisface variate nevoi; de a manageria timpul în funcţie de 

ritmul elevilor; de a utiliza instrumente distincte pentru elevii cu 

nevoi speciale; de a folosi capacităţile elevilor pentru a forma altele 

noi. 

VIII. Competenţe de management al resurselor externe: de 

a identifica persoanele cheie într-un context pe care se va putea 

sprijini în realizarea obiectivelor educaţionale; de a gestiona 

colaborări în afara şcolii; de a interacţiona cu specialişti din afara 

şcolii. 

IX. Competenţe reflective: de a reflecta asupra activităţilor 

realizate; de a învăţa făcînd. 

X. Competenţe de tip european: de a percepe dimensiunea 

europeană a procesului de învăţare şi predare; de a cunoaşte 

programele europene cu privire la procesul de învăţare şi predare; de 

a cunoaşte organizarea sistemelor şcolare din alte ţări europene; de a 

cunoaşte modalităţile de structurare a disciplinei pe care o predă, 

după modelul altor ţări europene; de a cunoaşte metodologia 

didactică folosită în alte ţări europene privind disciplina sa; de a 

opera ca mediator între spaţiul european şi acela local în timpul 

proceselor de predare şi învăţare [8]. 

În concluzie se poate afirma  că fiind reflectată în 

comportamente active, competenţa profesorului este implicată în 

procesul instructiv şi în cel educativ, în activitatea de conducere şi 

organizare a învăţării, în formarea şi dezvoltarea personalităţii 

elevilor. De aceea, eficienţa învăţământului se află în relaţie 

nemijlocită cu competenţa didactică manifestată. Competenţa 

didactică, operaţionalizată în procesul de învăţământ, semnifică mult 

mai mult decât „tehnică” de realizare a sarcinilor şcolare sau decât 

informaţiile necesare în realizarea acestora; ea este o rezultantă a 

abilităţilor, aptitudinilor şi atitudinilor de care dispune profesorul, 

aflate în corespondenţă directă cu natura şi complexitatea 

obiectivelor instructiv-educative, cu exercitarea tuturor abilităţilor 

didactice, în întregul comportament socio-profesional al profesorului. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND FORMULAREA PROBLEMEI DE 

CERCETARE LA ELABORAREA TEZELOR DE MASTER  

 

Sergiu CORNEA,  

Valentina CORNEA, 

Catedra de  Administraţie Publică 

 
L’un des problèmes essentiels de l’élaboration des thèses  de master 

consiste dans la définition correcte du problème /sujet de la recherche. 

Sont analysés différents aspects théorétique-méthodologiques visant la 

définition correcte du point de vue scientifique, du problème de la recherche. 

Le problème d’étude peut être considéré, identifié et formulé 

correctement, dans les conditions  répondants aux critères suivant:  

a)   la mention des variables en relation avec le sujet traité. 

b) exprimer/formuler le problème sous la forme d’une question. 

c)   la possibilité de l’évaluation empirique . 

 

Definirea problemei de cercetare. Etichetate drept enigme, 

sau „spaţiu gol în înţelegerea noastră” [1] formularea problemelor 

reprezintă punctul de plecare al oricărei cercetări.  

Problema de cercetare este definită ca o interogaţie care 

vizează relaţia între două sau mai multe variabile. [2] Spre exemplu, 

ne putem întreba dacă un element major al ineficienţei instituţionale 

îl reprezintă incapacitatea de comunicare la diferitele structuri 

ierarhice din cadrul instituţiei. Această interogaţie conţine două 

variabile – ineficienţa instituţională şi incapacitatea de comunicare şi 

formulează o întrebare cu privire la relaţia dintre ele.  

De cele mai multe ori o problemă de cercetare apare ca o 

conştientizare a contradicţiei dintre cunoştinţele existente, mai exact 

dintre limitele acestora şi noile cunoştinţe sau necesităţi cognitive ale 

oamenilor. De aceea problema se mai poate defini şi cunoaştere spre 

necunoaştere. Problema nu reprezintă un vacuum gnoseologic total. 

Problema reprezintă o constatare a insuficienţei cunoştinţelor 

obţinute până la un anumit model şi o expresie a necesităţii de a 

depăşi limitele acestor cunoştinţe, de a dobândi altele noi. [3] 

În toate domeniile de cercetare există surse pentru formularea 

de noi probleme de cercetare, cum ar fi teoriile existente sau studiile 

realizate anterior. Tipic, problemele de cercetare au patru surse:  a) 

viaţa de zi cu zi; b) probleme practice; c) cercetări anterioare; d) 
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teorii.
 
[4] 

Oricare ar fi sursa, formularea problemei necesită un mare 

volum de cunoştinţe, o bună intuiţie ştiinţifică, un volum 

impresionant de observaţii şi, de asemenea, un potenţial creativ.  

Orice întrebare la care dorim să răspundem, orice asumpţie / 

aserţiune pe care vrem să o investigăm pot constitui probleme de 

cercetare. Este necesar a determina,  însă, în ce măsură acestea pot 

deveni probleme de cercetare,  sau altfel spus, dacă pot fi investigate 

ştiinţific. În cazul în care răspunsul la această întrebare este negativ 

tema nu poate fi investigată ştiinţific - nu poate fi dezvoltată în forma 

unui proiect de cercetare, care să permită formularea de inferenţe 

descriptive sau cauzale valide) ea trebuie fie modificată, fie 

abandonată. [5]  O temă oarecare poate deveni problemă de cercetare 

doar dacă există posibilitatea ca ea să fie abordată într-o manieră 

empirică. Mai exact spus, contează nu ceea ce gândim noi despre o 

anumită problemă, ci ceea ce putem demonstra ştiinţific cu privire la 

ea. [6] 

Prin urmare, o problemă de cercetare va fi considerată 

identificată şi formulată corect, în condiţiile în care va răspunde 

următoarelor criterii: 

 menţionarea variabilelor în relaţie 

 exprimarea problemei sub forma unei întrebări 

 posibilitatea testării empirice.  

În primul rând, trebuie menţionate variabilele în relaţie. 

Variabilele sunt atât realităţi manifeste (observabile in mod 

nemijlocit), cât şi stări latente, care nu pot fi direct observabile 

(măsurabile), dar care pot fi cercetate prin indicator direct observabil.  

Al doilea criteriu - problema trebuie să fie exprimată sub 

forma unei întrebări. [7]  Problema trebuie să înceapă cu „Care este 

efectul…” sau „În ce condiţii se întâmplă ..”. Nu întotdeauna 

prezentarea scopului studiului însemnă, în mod necesar, şi 

comunicarea problemei de cercetare. De exemplu, în studiul 

„Impactul politicilor autorităţilor publice centrale asupra sistemului 

universitar din Republica Moldova” scopul a fost de a inventaria 

principalele consecinţe ale deciziei autorităţilor publice centrale de a 

regulariza fluxurile de studenţi, problema de cercetare fiind 

formulată în termeni de „Care sunt efectele intervenţiilor directe ale 

statului în regularizarea fluxului de studenţi către universităţi şi piaţa 
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muncii?” [8]  Formularea unei întrebări permite formularea directă a 

problemei, minimalizând interpretarea şi distorsiunile.  

Al treilea criteriu – problema trebuie să implice posibilitatea 

testării empirice. Multe probleme importante nu îndeplinesc acest 

criteriu, din această cauză acestea nu pot fi verificate folosind 

metode ştiinţifice. McGuigan (1997) susţine că o problemă este 

rezolvabilă dacă o ipoteză testabilă poate fi avansată ca modalitate de 

soluţionare. Oproblemă este testabilă dacă şi numai dacă poate fi 

testată empiric prin intermediul ipotezelor. O ipoteză este testabilă 

dacă este posibil să se determine dacă este adevărată sau falsă. O 

problemă este rezolvabilă dacă este posibil să formulăm o ipoteză 

testabilă ca răspuns la problemă, şi de asemenea, dacă este posibil să 

determinăm dacă ipoteza este adevărată sau falsă. H. Selye menţiona 

că “trebuie să existe un echilibru rezonabil între importanţa problemei 

pe care ne-o propunem şi probabilitatea soluţionăriiei”. [9] 

Acestor criterii se poate adăuga şi faptul că o problemă trebuie 

formulată specific. Este dificil să  verificăm următoarea problemă de 

cercetare Care sunt efectele mediului asupra activităţii funcţionarilor 

publici? deoarece conceptele de mediu şi activitatea funcţionarilor 

publici sunt vagi (Care caracteristici ale mediului? şi Ce 

activităţi?).Pentru a putea fi realizată o cercetare trebuie specificat ce 

semnifică mediul şi activitatea funcţionarilor publici. Problema 

formulată pentru studiul „Impactul politicilor autorităţilor publice 

centrale asupra sistemului universitar din Republica Moldova” 

îndeplineşte toate condiţiile: este exprimată relaţia dintre variabile – 

decizii ale autorităţilor, flux de studenţi,  problema este formulată 

sub forma unei întrebări şi poate fi testată empiric (analiza cost-

beneficiu a deciziilor autorităţilor publice).   

De reţinut faptul că problemade cercetare arată  informaţiile 

care sunt necesare pentru a rezolva problema privită ca factor, 

proces, stare socială sau naturală care afectează negativ funcţionarea 

societăţii, instituţiilor şi/sau condiţia umană.O problema este bine 

formulata daca este determinata, deci exista sistem de cunoaştere 

ştiinţifică sub forma de date, legi, teorii în care problema poate fi 

încadrată în mod adecvat şi s-astabilit ca presupoziţiile ei sunt 

adevărate şi s-a stabilit şi tipul soluţiei şi modul de verificare. 

Rezolvarea consta în aflarea răspunsului adevărat şi relevant la 

întrebarea conţinută înproblemă şi prin aceasta satisfacerea cererii de 
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informaţie, sporirea celei existente, eliminarea saudiminuarea 

incertitudinii si depăşirea dificultăţilor ivite în cunoaştere. Spre 

exemplu, autorii studiului menţionat, încadrează problema într-un 

context foarte clar definit: date despre numărul de studenţi 

înmatriculaţi, număr de studenţi absolvenţi, absolvenţi încadraţi în 

câmpul muncii, un fundament teoretic – efectul de neutralizare, 

semnalat de sociologul francez Raymond Boudon. Sociologul insistă 

asupra faptului că intervenţia statului în controlul fluxurilor şcolare 

la nivelul învăţământului superior este improbabilă politic, studenţii 

nedorind să ocupe acele poziţii pe care statul ile-a rezervat pe cale 

directivăşiconstrângătoaredinpunctul de vedereal drepturiloromului. 

Prin datele acumulate în procesul cercetării, s-au afirmat sau infirmat 

presupoziţiile referitor la cauzele declanşări mecanismului 

neutralizării, sporind astfel o informaţie ştiinţifică existentă.  

Tipuri de probleme. Tipurile şi criteriile de clasificare a 

problemei sunt diverse şi sunt determinate de situaţia cognitivă în 

care apar şi se soluţionează.  

1. Probleme ştiinţifico - practice. Acest tip de probleme 

vizează găsirea unor acţiuni prin intermediul cărora să se poată 

transforma şi controla o parte a realităţii sociale şi naturale pentru 

producerea de valori materiale capabilă să satisfacă trebuinţele 

oamenilor. Problemele ştiinţifice vizează depăşirea unor dificultăţi de 

cunoaştere, obţinerea unor cunoştinţeştiinţifice noi sau ameliorarea 

celor vechi.Intre cele doua categorii de probleme graniţa este tot mai 

greu de trasat datorita întrepătrunderii puternice a teoriei cu practica 

şi creşterea rolului ştiinţei în rezolvarea problemelor practice.  

2) Probleme ce ţin de descoperirea unor fenomene, 

evenimente, proprietăţi, relaţii, dintre domeniul ce formează obiectul 

de cercetare al unei ştiinţe date: problema-obiect.  

3) Probleme ce privesc analiza căilor, mijloacelor de 

cunoaştere:metaproblemă.Acestea, de regulă,sunt determinate de 

neconcordanţă dintre noile descoperiri şi vechile metode de cercetare 

şi modalităţi de interpretare.  

4) Problemele normale, regulate şi probleme anomale. 

Problemele normale se rezolvă în cadrul teoriei date cu mijloace şi 

conform cu regulile acesteia, suntdelimitate şi recunoscute ca atare, 

doar cu ajutorul teoriei ştiinţifice existente.Activitatea cu problemele 

normale nu urmăreşte schimbarea teoriilor ştiinţifice existente 
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ciperfecţionarea acesteia, eliminarea deazcordurilor sale interne şi a 

celor dintre teorie şi realitate.Problemele anomale nu se pot soluţiona 

în cadrul teoriei date cu metode şi reguli acceptate decomunitatea 

ştiinţifică, ci prin trecerea la o noua teorie mai profundă, prin 

revoluţia ştiinţifică. Activitatea cu probleme anomalii conduce la 

obţinerea unor noutăţi radicale, incompatibile cu vechea teorie. [10]  

Alegerea problemei de cercetare. O primă întrebare pe care 

trebuie să şi-o pună cei ce s-au decis să facă o disertaţie este „Ce 

temă să alegem?” Într-o secţiune anterioară am menţionat că temele 

de cercetare sunt elaborate de către catedre şi propuse studenţilor. 

Este doar o procedură tehnică. Septimiu Chelcea, sociolog român, 

consideră că  alegerea „topicii disertaţiei“, a subiectului ei, a temei 

de cercetare este dictată în primul rând de interesul de cunoaştere al 

fiecăruia. [11]  Există, însă anumite principii generale de alegere a 

temei de cercetare şi anume: 

 temele mai complexe se încredinţează, pentru elaborare, 

unor echipe mai mari; 

 temele complexe se pot diviza în părţi distincte şi pot fi 

încredinţate unor echipe mai mici sau unor persoane 

individuale; 

 cercetătorul poate şi trebuie să-şi aleagă tema care i se 

potriveşte ca aspiraţie, pregătire, ca şi în raport cu resursele 

disponibile; 

 cercetătorul poate propune tema de cercetare pe care 

doreşte să o realizeze; 

 riscul în cercetarea ştiinţifică este mai mare decât în alte 

activităţi; alegerea temei poate majora sau micşora acest risc. 

Principiile alegerii temei se aplică prin utilizarea şi a unui set 

de criterii, dintre care reţinem: 

 cunoştinţele cercetătorului sunt un criteriu important; o 

temă poate să implice un mare volum de documentare – 

învăţare, iar termenul de realizare a temei nu-i îngăduie să 

aprofundeze cunoştinţele necesare; 

 informare – documentare prealabilă este indispensabilă în 

vederea alegerii temei; 

 înclinaţiile cercetătorului să se potrivească, într-un grad cât 

mai înalt, cu cerinţele, conţinutul şi natura temei de 

cercetare; 
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 să se aibă în vedere importanţa şi actualitatea teoretică şi 

practică a temei de cercetare; 

 necesitatea încheierii la termenul stabilit; 

 diminuarea riscului în cercetare, în general, şi în alegerea 

temei, în special, reclamă ştiinţa de a se evita atât 

supraestimarea, cât şi subestimarea posibilităţilor 

cercetătorului de documentare – informare, de analiză şi de 

verificare a concluziilor. [12] 

Ranjit Kumar - un autor consacrat domeniului scrierii 

ştiinţifice, enunţa principalii paşi în formularea şi alegerea unei 

probleme de cercetare, şi anume:  

1. Identificarea unei zone de interes. interogaţiile, ipotezele 

şi obiectivele cercetării;  

2. Identificarea unor sub-domenii pentru zona de interes; 

3. Alegerea unui sub-domeniu; 

4. Formularea întrebărilor; 

5. Formularea obiectivelor; 

6. Verificarea obiectivelor (dacăpot fi atinse în condiţiile 

date); 

7. Verificarea dublă sau încrucişată (dacă eşti într-adevăr 

interesat şi dacă ai resursele necesare). [13] 

Descoperirea problemei, în general a unei teme de cercetare, 

ca fază iniţială a cercetării, se regăseşte de cele mai multe ori într-o 

formulare ambiguă sau mai puţin precisă, urmând ca, ulterior, 

aceasta să fie definită clar şi apoi să se specifice ce anume trebuie 

cercetat. Se consideră că alegerea temei este ”cea mai puţin raţională, 

regulile alegerii fiind mai puţin formalizate decât regulile care 

guvernează celelalte stadii” [14] alegerea  fiind efectuată sub 

influenţa valorilor şi a experienţelor personale sau a unor cerinţe 

instituţionale. Cercetătorul specializat deja într-un anumit domeniu 

va începe cu formularea directă a problemei. Un începător, un 

student, care urmează să-si elaboreze lucrarea de licenţă sau de 

master, îsi va circumscrie mai întâi domeniul, apoi tema si în fine 

problema de cercetare. Este necesar a opera o serie de selecţii 

succesive care conduc spre formularea precisă a problemei ce 

urmează a fi investigată.  Spre exemplu, dintre cele trei domeni, care 

ar prezenta interes pentru studiul administraţiei – aspectul structural 

al sistemlui, comportamentul administrativ şi relaţia cu politica - se 
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configurează un interes pentru comportamentul administrativ. [15] 

Cum acesta este foarte extins, conţinând diverse si variate teme 

posibile de investigare (conducere, decizie, participare, motivare, 

negociere etc), este necesară o nouă selecţie, (spre exemplu  se 

optează optează pentru o temă legată de conducerea instituţiilor 

publice). Procesul de selectie continuă, doarece, la rândul ei 

problematica activităţii de conducere este extrem de vastă – tipurile 

conducerii, dificultăţi, stil de conducere al liderilor. În acest context, 

este necesar a se face distincţia între problemă ca fapt social şi 

problema ca subiect de cercetare. Ca fapt social, problema  reprezintă 

o situaţie indezirabilă care este considerată de un segment important 

al societăţii ca fiind suficient de serioasă pentru a necesita acţiune 

colectivă în vederea obţinerii unei ameliorări semnificative şi a unei 

dezirabilităţi crescute. [16]  Ca subiect de cercetare este „bariera, 

obstacolul, semnul de întrebare, dificultatea teoretică sau practică, 

lacuna cognitivă - toate intervenite pe traseul gândirii, care se cer a fi 

înlăturate, depăsite, rezolvate”. [17] 

 

Tabel: Transpunerea problemelor administrative în 

probleme de cercetare 

Temă 
Problemă 

administrativă 

Problemă de 

cercetare 

Calitatea serviciilor 

publice 

Decizia de a introuce 

un sistemal calitatăţii 

serviciilor publice. 

Care sunt 

componentele calităţii 

serviciilor publice? 

Optimizarea 

cheltuielilor 

administrative 

 

Decizia de a 

restructura birourile 

administrative; 

 

Decizia de a reduce 

numărul de personal 

Determinarea 

modalităţilor de 

otimizarea a 

cheltuielilor 

administrative. 

Efectele reducerii 

numărului de personal. 
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GENEZA ŞI ACTIVITATEA PARLAMENTULUI 

REPUBLICII MOLDOVA (1990-1994) 

 

  Ilie GÎRNEŢ,  

   Catedra de Administraţie Publică 

 
In the late 1980s, the liberalization of USSR led to the emergence of 

long-repressed nationalist movements and ethnic disputes within the diverse 

republics of the Soviet Union. 

Along with several other Soviet republics, Moldova started to move 

towards independence. The first democratic elections for the 

local parliament were held in 1990.  The Parliament adopted the 

Declaration of Sovereignty of the "Soviet Socialist Republic Moldova", 

which, among other things, stipulated the supremacy of Moldovan laws over 

those of the Soviet Union. In 1991, the Moldovan parliament changed the 

name of the republic from "Moldavian SSR" to "Republic of Moldova". 

Moldova then seceded from the USSR and became a sovereign, 

independent state. 

Although the young Moldovan parliament experienced some crisis 

moments, it is considered to achieve success in establishing the legislative 

basis of the newly formed state. 

 

Cuvinte cheie: R.S.S.M., parlament, suveranitate, 

independenţă.  

 

După decenii de totalitarism în U.R.S.S. în 1985 demara 

procesul de restructurare a vieţii politice, economice şi sociale. Tot 

mai evidente deveneau tendinţele popoarelor de a-şi făuri de sine 

stătător destinul. În toate republicile unionale creştea nemulţumirea 

faţă de regimul sovietic, iar mişcarea de emanicipare a popoarelor 

lua amploare. Iniţial restructurarea garbaciovistă nu era orientată spre 

dărmarea sistemului de conducere administrativ de comandă, ci spre 

perfecţionarea lui.   

Restructurarea avea să aibă un impact major asupra destinului 

Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. În R.S.S.M. schimbarea 

începea în 1990, odată cu alegerea democratică a primului parlament, 

în centrul activităţii căruia era procesul de democratizare a vieţii 

politice în societatea moldovenească [7, p. 157]. 

În urma evenimentelor care s-au petrecut în R.S.S. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Independence_of_Moldova
http://en.wikipedia.org/wiki/Moldovan_parliamentary_election,_1990
http://en.wikipedia.org/wiki/Moldovan_Parliament
http://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://en.wikipedia.org/wiki/USSR
http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_state
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Moldovenească în perioada 1987-1990 a apărut pluripartidismul, s-

au pus bazele creării societaţii civile şi a separării puterilor în stat, a 

edificării statului de drept [2, p. 35-56]. Din acest considerent 

studierea activităţii legislative în perioada de criză constituţională din 

anii 1990-1994 este una actuală. Acest subiect a fost cercetat în 

diverse studii şi monografii de M. Rotaru, A. Moraru, V. Juc, C. 

Solomon, M. Platon, Gh. Cojocaru, I. Certan, P. Sandulachi, V. 

Darie, ş.a. Vom încerca în această comunicare să analizăm premisele 

elaborării de către parlament a legilor de bază care au contribuit la 

ieşirea Republicii Moldova din criza constituţională, la statornicirea 

statului de drept pînă la adoptarea noii constituţii. 

La începutul anului 1990 a fost desfăşurată o campanie 

electorală pentru alegerile de deputaţi în Sovietul Suprem al 

republicii. Campania s-a desfăşurat într-un scrutin electoral. Iniţial, 

la 25 februarie 1990, au participat 85,5% din alegători [2, p. 60]. 

Ulterior, la 10 martie 1990, au participat mai mult de 600 de 

candidaţi. În urma scrutinului electoral în parlament au fost aleşi 377 

de deputaţi ai poporului. Dintre ei 315 erau membri ai P.C.U.S., 19 

comsomolişti, iar ceilalţi nu erau membri de partid [2, p. 60; 4, p. 

299; 9, p. 28].  

Noul soviet suprem şi-a început lucrările la 17 aprilie. La 27 

aprilie 1990 Preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. 

Moldoveneşti, pe bază de alternativă, este ales Mircea Snegur, cu 

196 de voturi ”pentru” şi 164 ”împotrivă”. Contracandidatul său, 

Petru Lucinschi a obţinut susţinerea doar a 160 de deputaţi [4, p. 229; 

5, p. 43]. În aceeaşi zi deputaţii au operat modificări în Constituţie 

privind drapelul republicii. Astfel tricolorul (roşu, galben şi albastru) 

devine simbol de stat al ţării noastre [3, p. 534; 6, p. 307]. La şedinţa 

din 26 aprilie 1990 a fost pusă în discuţie chestiunea titulaturii 

legislativului. S-a propus să se numească ”Sfatul Țării”, pentru a 

continua tradiţia istorică din 1918, însă propunerea nu a fost 

acceptată [3, p. 534], organul suprem al poporului rămînînd să se 

numească neutru ”Parlament”.  

La 11 mai 1990, preşedinte al Sovietului Suprem al R.S.S. 

Moldoveneşti a fost ales Ion Hadîrcă, odată cu alegerea lui M. 

Snegur în funcţia de preşedinte al R. Moldova. La 10 mai 1990 

Sovietul Suprem al R.S.S. Moldoveneşti a operat modificări în 

articolele 6, 7, şi 49 din Constituţia republicii. Noua redacţie a 
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articolelor 6 şi 7 fixa activitatea tuturor partidelor politice în cadrul 

constituţiei, fără dreptul de a uzurpa puterea, iar articolul 49 garanta 

cetăţenilor dreptul de asociere liberă în partide politice. Astfel a fost 

legalizat pluralismul politic ca element intern şi indispensabil al 

statului de drept [9, p. 30-31]. 

La 25 mai 1990 parlamentul a investit guvernul Mircea Druc. 

La 31 mai 1990, Sovietul Suprem a adoptat Legea cu privire la 

Guvernul R.S.S. Moldova, conform căreia Guvernul era declarat 

organ suprem al administraţiei de stat şi subordonat Sovietului 

Suprem al R.S.S. Moldova [4, p. 229-230]. Prin Hotărîrea Sovietul 

Suprem al R.S.S. Moldova din 5 iunie 1990 în Constituţia republicii 

au fost înlocuite sintagmele ”Republică Sovietică Socialistă 

Moldovenească” cu ”Republica Sovietică Socialistă Moldova”, iar 

”preşedintele Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti” cu 

”prim-ministru al R.S.S. Moldova” [4, p. 234].  

Evenimentele ce au urmat au fost de o importanţă majoră 

pentru soarta R.S.S. Moldova. La 23 iunie 1990 Parlamentul adoptă 

Declaraţia cu privire la Suveranitatea R.S.S. Moldova. Declaraţia 

stabilea că legile şi alte acte normative ale U.R.S.S. puteau avea 

putere pe teritoriul R.S.S. Moldova numai după ratificarea lor de 

către Parlamentul ţării, iar cele în vigoare care contraveneau 

principiului suveranităţii se suspendau. În Declaraţie se accentuează 

că R.S.S. Moldova ”este un stat unitar, indivizibil. Frontierele R.S.S. 

Moldova pot fi schimbate numai în bază de acorduri reciproce între 

R.S.S. Moldova şi alte state suverane, în conformitate cu voinţa 

poporului” [1, p. 18-19].   

În aceeaşi zi a fost publicat Avizul Comisiei Sovietului 

Suprem privind aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-

german de neagresiune şi a protocolului adiţional secret din 23 

august 1939, precum şi consecinţele lor pentru Basarabia şi 

Bucovina. Tratatul a fost declarat nul şi neavenit din momentul 

semnării lui [3, p. 539]. Tot la 23 iunie 1990 a fost adoptată hotărîrea 

Parlamentului cu privire la instituirea zilei de 31 august drept 

sărbătoare naţională ”Limba noastră”, ziua cînd Sovietul Suprem al 

R.S.S. Moldoveneşti a adoptat în anul 1989 legea cu privire la 

statutul limbii de Stat a R.S.S. Moldoveneşti şi legea cu privire la 

grafia latină.  

La 25 iunie Parlamentul adoptă Decretul Cu privire la puterea 
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de stat. Importanţa lui constă în dezvoltarea principiului suveranităţii 

poporului şi R.S.S. Moldova, a separării puterilor în stat. Ca rezultat, 

la 3 septembrie 1990 Sovietul Suprem instituie postul de preşedinte 

al ţării, ca autoritate politică, capabilă să asigure respectarea legii şi 

suveranitatea statului [8, p. 94-97]. În funcţia de preşedinte al R.S.S. 

Moldova este ales Mircea Snegur [7, p. 159]. 

Următorul pas făcut de Parlament pe calea democratizării este 

hotărîrea de la 28 iunie 1990 Cu privire la aderarea Moldovei la 

Declaraţia Universală a Dreptului Omului. La 2 noiembrie 1990 a 

fost creată Garda Republicană a Moldovei, care devine baza viitoarei 

armatei. La 3 noiembrie 1990 Sovietul Suprem adoptă noua Stemă de 

Stat – simbol stăvechi al românilor basarabeni – Capul de Bour [7, p. 

159; 10, p. 2-3]. La 18 decembrie 1990 Parlamentul adoptă Legea cu 

privire la poliţie, prin care sunt lichidate vechile structuri ale miliţiei 

sovietice, iar noile organe de poliţie sunt scoase din  subordinea 

Ministerului de Interne al U.R.S.S. [7, p. 159]. 

La 23 mai 1991 Legislativul a schimbat denumirea de 

”Republică Sovietică Socialistă Moldova” în ”Republica Moldova”. 

Tot atunci denumirea ”Parlamentului R.S.S. Moldova” a fost 

schimbat în ”Parlamentul Republicii Moldova”. La 5 iunie 1991 

Parlamentul a adoptat Legea cu privire la cetăţenia  Republicii 

Moldova, care a stabilit cetăţenie unică pe teritoriul republicii, 

interzicînd cetăţenia comună a U.R.S.S. Noile instituţiile create dar 

indeosebi forţele democratice reprezentate în legislativ dispuneau de 

voinţa necesară pentru pregătirea actului final – Declaraţia de 

Independenţă, dar şi a noii constituţii [7, p. 159]. 

Punctul culminant în procesul de autodeterminare a R. 

Moldova l-a constituit proclamarea la 27 august 1991 a 

independenţei sale. În actul de independenţă era stipulat că Republica 

Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi 

hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în 

conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul 

său istoric şi etnic al devenirii sale naţionale [1, p. 53-54; 4, p. 235-

246]. Independenţa a fost adoptată cu votul unanim a celor 227 de 

deputaţi prezenţi. În aceeaşi zi la propunerea lui Ion Hadîrcă a fost 

adoptată Hotărîrea cu privire la imnul de stat al R. Moldova 

”Deşteaptă-te, române” [9, p. 34]. Odată cu recunoaşterea de către 

comunitatea internaţională a R. Moldova ca stat suveran şi 
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independent, fiind acceptat şi ca membru al ONU, la 2 martie 1992, 

R. Moldova devine subiect de drept al relaţiilor internaţionale. În 

aceste condiţii, Parlamentul republicii îşi continuă activitatea 

legislativă, pentru crearea condiţiilor de democratizare a ţării şi 

ieşirea din criza constituţională.  

Între anii 1991-1993 au fost adoptate aproximativ 50 de legi, 

decrete, hotărîri, dispoziţii, programe cu privire la democratizarea 

ţării. Dintre cele mai importante apar a fi: Legea cu privire la partide 

şi alte organizaţii sociale-politice (1991), Legea cu privire la culte 

(1992), Legea cu privire la privatizare, Codul funciar al Republicii 

Moldova, Legea cu privire la bănci şi activitatea bancară, Legea cu 

privire la ipozitul asupra venitului, Legea cu privire la privatizarea 

fondului locativ, Legea salarizării, Legea cu privire la programul de 

stat de privatizare, în Republica Moldova în anii 1993-1994 [3, p. 

545; 7, p. 158]. Însă implementarea lor a întîmpinat dificultăţi din 

cauza neînţelegerilor şi conflictelor publice dintre legislativ şi 

puterea executivă [7, p. 160].  

Între timp, comisia creată încă în 1990, care trebuia să 

elaboreze textul noii constituţii, a finalizat lucrul la 12 martie 1993. 

În urma unor discuţii contradictorii, Parlamentul a adoptat proiectul 

ca bază, publicîndu-l în presă şi creînd o nouă comisie însărcinată cu 

finalizarea şi redactarea lui. Proiectul constituţiei a fost supus unei 

analize minuţioase la care au participat şi organisme internaţionale, 

cum ar fi Consiliul Europei, Comisia Internaţională de la Veneţia, 

Universitatea din Sorbona, ş.a. Însă în anul 1993 Constituţia n-a fost 

adoptată, deoarece primul Parlament s-a autodizolvat, nefiind în stare 

să continue procesul de legiferare din cauza contradicţiilor interne 

politice dintre diferite grupări [2, p. 70-73; 6, p. 315-317]. 

Constituţia a fost adoptată de următorul Parlament la 29 iulie 1994, 

iar la 27 august 1994 a intrat în vigoare [7, p. 160-161]. 

Deşi a activat în condiţii dificile, ostile mişcării de emancipare 

naţională a românilor moldoveni, Parlamentul a reuşit să pună bazele 

legislative ale statului, să reglementeze noile relaţii social-

economice, să impulsioneze activitatea executivului şi să elaboreze 

principiile politicii externe ale Republicii Moldova. 
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ÎNCADRAREA FUNCŢIONARULUI PUBLIC ÎN 

APARATUL APL 

 

Natalia SAITARLÎ, 

 Catedra de Administraţie Publică 
 

A good functioning of the public administration is conditioned and 

depends on the improvement of the mechanisms connected with the 

selection of the candidates for a good public function and with the 

employment in function. 

In the present paper we shall describe the process of investigation in 

a public position ruled by the current legislation. Analyzing the succeeded 

and less succeeded reglementations refers to the international experience 

and makes some conclusions good to be mentioned. 

 

Un stat democratic asigură participarea poporului la conducerea 

şi realizarea activităţilor de interes public. Pentru realizarea acestor 

activităţi instituie funcţii publice accesibile tuturor cetăţenilor în baza  

principiului accesului egal la funcţia publică şi în condiţiile stabilite 

de lege. Principiul accesului egal la funcţia publică îşi are originea în 

Europa, în respingerea privilegiilor, ca urmare a Revoluţiei franceze. 

Acest principiu se regăseşte în toate constituţiile scrise ale Statelor 

membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei şi Irlandei, ţări 

în care este consacrat prin lege [1]. 

Accesul la funcţiile publice în ţara noastră este garantat prin 

art. 39 din Constituţie care prevede: ”Cetăţenii Republicii Moldova 

au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice 

nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor”.  

În funcţii publice pot fi angajate doar persoanele care au 

anumite calităţi, instruire profesională necesară, abilităţi specifice 

domeniului dat. De aici rezultă importanţa şi necesitatea aplicării 

principiului de ocupare a funcţiei publice pe baza meritului. 

Egalitatea accesului, sub aspect juridic, trebuie înţeleasă ca o 

egalitate de tratament din partea legiuitorului şi a autorităţilor 

publice, ca o egalitate a şanselor, dar în competiţie nu pot intra decât 

cei care îndeplinesc condiţiile stabilite, urmând ca dintre aceştia, pe 

baza sistemului de merit, să fie aleşi şi apoi încadraţi doar anumiţi 

candidaţi [2]. 

Pentru ca serviciul public să fie legal, este necesar ca funcţiile şi 
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funcţionarii din cadrul acestui serviciu să aibă o învestitură legală.  

Sinteza exigenţelor legale pentru ocuparea unei funcţii publice 

impune satisfacerea mai multor cerinţe. Cerinţele sunt acele elemente 

specifice funcţiei publice, prin care legiuitorul urmăreşte să 

garanteze valorificarea profesională a viitorilor funcţionari şi să 

limiteze arbitrarul în selecţie.  

Funcţionarii publici din aparatul APL, cad sub dispoziţiile 

Legii cu privire la funcţia publică şi funcţionarul public Nr. 158-XVI 

din  04.07.2008, art. 4 (1) [3]. 

Astfel, conform art. 27 din Legea nr. 158-XVI pentru a ocupa 

o funcţie publică, persoana trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii de bază: 

- să fie cetăţean al Republicii Moldova; 

- să cunoască limba de stat; 

- să aibă capacitatea deplină de exerciţiu; 

- să nu aibă vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru 

limită de vârstă; 

- să fie aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea 

funcţiei publice; 

- să aibă studii necesare prevăzute pentru funcţia publică 

respectivă; 

- să îndeplinească cerinţele specifice pentru funcţia  la care 

candidează; 

- să nu aibă antecedente penale nestinse săvârşite cu intenţie;  

- să nu fie privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de 

a exercita o anumită activitate. 

Legea dată, în al. 2, art. 27, precizează că funcţiile publice de 

execuţie din autorităţile publice locale de nivelul întâi, după caz, pot 

fi ocupate de către persoane cu studii medii de specialitate absolvite 

cu diplomă, în celelalte cazuri peroana trebuie să aibă studii 

superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.   

Discutabil este faptul că,  funcţia publică poate fi ocupată de 

către persoana cu antecedente penale stinse, condamnată anterior 

pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie sau care, la moment, nu este 

privată de dreptul de a ocupa anumită funcţie. O astfel de loialitate 

faţă de persoanele condamnate anterior sau private de a ocupa funcţia 

publică nu observăm, spre exemplu, în legislaţia română, care 

prevede “persoana poate ocupa o funcţie publică, dacă n-a fost 
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condamnată pentru...infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

imcompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 

care a intervenit reabilitatea” sau “nu a fost destituită dintr-o funcţie 

publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 7 ani” [4]. 

Împărtăşim părerea, potrivit căreia,  persoana care activează în 

autorităţile publice, este funcţionar public, trebuie să aibă o reputaţie 

împecabilă. Considerăm  că, persoanele condamnate pentru 

infracţiuni săvârşite cu vinovăţie nu trebuie să fie numite în funcţie 

publică, chiar dacă “antecedentele penale sunt stinse” sau care au 

fost mai înainte destituite dintr-o funcţie publică, deoarece instituirea 

unor condiţii de acces la funcţia publică răspunde nu numai unor 

necesităţi de ordin tehnic şi administrativ, dar şi unor criterii de 

eficienţă, prin care se urmăreşte recrutarea persoanelor apte, capabile 

să facă faţă exigenţelor impuse de o funcţie publică, fiind vorba de 

aşa numită condiţie a reputaţiei neştirbite [5]. 

Modalitatea de verificare a îndeplinirii acestor condiţii variază 

mult de la o ţară la alta, atât în ceea ce priveşte autorităţile cu 

atribuţii în acest domeniu, cât şi în ce priveşte forma şi momentul la 

care se realizează [6]. 

Odată întrunite condiţiile de acces la funcţia publică, urmează 

învestitura, ca procedură desfăşurată de către o autoritate sau 

instituţie publică prin care se încredinţează unei persoane exercitarea 

unei funcţii publice în cadrul autorităţii sau instituţiei respective.  

Învestirea poate cuprinde şi o procedură mai complexă, care să 

includă formalităţi anterioare, concomitente sau ulterioare operaţiunii 

propriu-zise de ocupare a funcţiei, dar strâns legate de aceasta, sub 

forma propunerii, avizului, acordului, aprobării, confirmării etc. 

Problema învestirii legale a persoanelor care exercită funcţii în 

organele administraţiei publice, se mai arată în doctrină, prezintă o 

importanţă deosebită ori de câte ori se pune în discuţie validitatea 

actelor juridice emise, a operaţiunilor administrative sau chiar a 

simplelor fapte materiale săvârşite de acestea ori angajarea 

răspunderii pentru consecinţele ce derivă din încălcarea legii [7]. 

În Republica Moldova, ocuparea funcţiei publice vacante se 

face prin (art. 28): 

    a) concurs; 

    b) promovare; 
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    c) transfer. 

Putem să observăm că Legea, în acest articol, nu prevede aşa 

modalitate de ocupare a funcţiei vacante ca numire, deşi în 

continuare, în art. 30, al. 1 se menţionează: „Raporturile de serviciu 

apar în baza actului administrativ de numire în funcţia publică, emis 

în condiţiile prezentei legi”.  

La fel, şi definiţia noţiunii de funcţionar public prevede, că 

funcţionarul public este persoană fizică numită, în condiţiile 

prezentei legi, într-o funcţie publică (art. 2).  

În art., art. 9 (1), 10 se menţionează că categoriile 

funcţionarilor publici de conducere, de execuţie includ persoanele 

numite, iar în art. 44 că „promovarea, transferul, detaşarea sunt căii 

de modificare a raporturilor de serviciu”. 

Potrivit doctrinei,  numirea este un act administrativ individual 

emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, fiind o 

manifestare de voinţă exclusivă şi unilaterală provenită de la acea 

parte a raportului juridic care încredinţează funcţia spre exercitare. 

Modificarea raportului de funcţie sau de serviciu este rezultatul 

aceleiaşi manifestări unilaterale a voinţei autorităţii sau instituţiei 

publice, care poate conferi sau retrage atribuţii, poate încredinţa o 

nouă funcţie titularului în mod permanent (prin transfer) ori în mod 

temporar (prin delegare sau detaşare), în acelaşi loc sau organ, ori în 

alta localitate sau în alt organ [8]. 

Modificarea raportului de serviciu reprezintă modalitatea prin 

intermediul căreia se realizează mobilitatea în cadrul corpului 

funcţionarilor publici. Prin mobilitate în corpul funcţionarilor publici 

se propune eficientizarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor 

publice, ea realizându-se atît în interes public, cât şi în interesul 

funcţionarului public, pentru dezvoltarea carierei în funcţia publică. 

Potrivit art. 14 al Legii franceze din 13 iulie 1983, mobilitatea 

funcţionarilor în sânul fiecărei funcţii publice reprezintă o garanţie 

fundamentală a carierei. Acelaşi articol adaugă faptul că reprezintă o 

garanţie fundamentală accesul funcţionarilor de stat la funcţia 

publică teritorială şi al funcţionarilor colectivităţilor teritoriale la 

funcţia publică de stat. În sistemul francez, mobilitatea este asigurată 

prin accesul direct la un corp, schimbarea corpului funcţionăresc prin 

concurs intern, punerea la dispoziţie, detaşarea şi mutarea.  

Dorim să adăugăm, că în doctrină s-a remarcat, cu deplin 
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temei de altfel, că deşi legea reglementează mobilitatea în funcţia 

publică drept o modalitate de modificare a raportului de serviciu al 

înaltului funcţionar public, în practica ultimilor ani, aceasta este 

tratată ca o veritabilă situaţie de încetare a raportului de serviciu al 

înaltului funcţionar public, respectiv ca o nouă situaţie de încetare a 

raportului de serviciu al înaltului funcţionar public, respectiv ca o 

nouă situaţie de intrare într-un raport de serviciu, cu un alt angajator, 

deoarece funcţionarul public poate să treacă pe un alt post în aceeaşi 

instituţie sau în alta, în mod vremelnic sau definitiv [9]. 

Reieşind din cele menţionate, considerăm că numirea este 

singura modalitate de ocupare a funcţiei publice, care mai des, este 

efectuată prin aşa metodă ca concurs, de exemplu, ocuparea funcţiei 

publice de conducere de nivel superior vacante (art. 8 (3)). 

Promovarea sau transferul sunt modalităţi de modificare a 

raporturilor de serviciu care, la fel, pot fi efectuate prin concurs sau 

examen, toate fiind urmate de un act administrativ unilateral de 

numire în funcţie. 

În toate cazurile „actul administrativ de numire are formă 

scrisă şi trebuie să conţină temeiul legal al numirii, numele 

funcţionarului public, denumirea funcţiei publice, data de la care 

acesta urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, 

perioada de probă, după caz, alte componente stabilite de legislaţie” 

(art. 30 (2) din Legea nr. 158-XVI). 

Astfel, secretarul consiliului local/raional, conform art. 9 din 

Legea nr. 158-XVI şi art., art. 38, 60 din Legea 436-XIV cu privire la 

administraţia publică locală din 28.12.2006, este numit în funcţia 

publică pe bază de concurs, de către consiliul local/raional [10]. 

Concursul se organizează de către comisia de concurs instituită de 

către autoritatea publică, iar procedura de organizare şi de 

desfăşurare a concursului se stabileşte de Guvern (art. 29 (2 c)), 4) 

din Legea nr. 158-XVI). Şi dacă, în acest caz, Legea nr. 158-XVI, 

prevede clar cine este responsabil de a organiza concursul, procedura 

de desfăşurare a concursului, aprobată prin Hotărârea Guvernului (nr. 

201 din 11.03.2009, p.1 ), iar Legea nr. 436-XVI (art., art. 38 (2), 60 

(3)) concretizează vacanţa funcţiei de secretar al consiliului 

local/raional, făcând trimitere la Legea nr. 158-XVI,  atunci ce se 

referă la personalul din cadrul aparatului primăriei sau din aparatului 

preşedintelui raionului, este o neclaritate [11]. Deoarece legiuitorul 
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menţionează numai, că ei sunt numiţi în funcţie de către primar, şi 

respectiv de către preşedintele raionului (art., art. 29 c), 51 (4)), de 

exemplu, „Preşedintele raionului numeşte în funcţii publice, 

modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de 

serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui”, în 

continuare, „condiţiile numirii, promovării personalului primăriei, 

aparatului preşedintelui raionului sînt stabilite de Legea nr. 436-XVI 

şi de regulamentul primăriei/aparatul preşedintelui raionului aprobat 

de consiliul local/raional” (art., art. 40, 51 (3)), fără ca să menţioneze 

şi Legea nr. 158-XVI, deoarece este vorba despre funcţionari publici, 

cum, de exemplu,  în cazul cu personalul preturii “Personalul preturii 

este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii  

nr.158-XVI şi personal contractual, care desfăşoară activităţi 

auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii” (art. 59 (2) din 

Legea nr. 436-XVI). Deşi, conform art. 4 (1) din Legea Nr. 158-XVI, 

cum deja a fost menţionat mai sus, faţă de funcţionarii publicii din 

aparatele autorităţilor administraţiei publice locale se aplică 

prevederile prezentei legi. 

În opinia noastră, ar fi binevenit concretizarea actelor 

normative, care se referă la personalul din aparatele autorităţilor 

publice locale, şi anume: cine din ei este funcţionar public, cine nu, 

adică sub incedenţa cărei legi cad, la fel, este necesar instituirea unei 

proceduri de numire, promovare, transferare unice, care ar eficientiza 

activitatea Primăriilor şi a Aparatelor de lucru ale Preşedinţelor 

raioanelor. Acesta ar putea fi reglementat într-un viitor Cod de 

procedură administrativă, care să consacre în detalii: procedura de 

numire, promovare, transferare a personalului, prin concurs sau fără, 

metode de verificare în cadrul concursului, ca, de exemplu, 

cercetarea pregătirii profesionale, prin îndeplinirea condiţiilor de 

studii, cercetarea referinţelor, a caracterizărilor anterioare ale 

candidaţilor, discuţii cu aceştia, cercetarea activităţii profesioanele 

prin rezultatele obţinute în aceasta, a activităţii de cercetare şi de 

creaţie tehnico-ştiinţifică, precum şi supunerea candidaţilor unor 

teste, dacă este cazul, în raport cu specificul postului scos la concurs, 

etc., pentru ca rezultatul să exprime cţt mai fidel valoarea 

candidaţilor, deoarece cu toate riscurile şi dezavantajele sale, metoda 

concursului tinde să se generalizeze în majoritatea statelor 

contemporane. Dacă concursul se aplică cu obiectivitate şi 
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corectitudine, el constituie cea mai indicată metodă de selecţie a 

personalului afministraţiei publice, întrucât poate asigura acesteia, un 

personal calificat, competent, capabil să obţină rezultate superioare 

în activitate. 

În concluzie putem spune că legislaţia de azi care 

reglementează organizarea, funcţionarea, statutul juridic al alesului 

local şi al funcţionarilor din aparatul executivului local, 

responsabilitatea APL este dispersată în multiple legi, considerăm 

binevenită elaborarea unui Cod al colectivităţilor locale, după 

modelul francez, în care oricine ar putea găsi răspuns la orice 

întrebare ce ţine de guvernarea locală. 
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REGULI GENERALE DE ÎNDEPLINIRE A ACTELOR 

NOTARIALE 

 

 Magda ŞAVGA,  

    Catedra de Drept 

 
According to some opinions, only documents issued by notaries are 

authentic. In anarrow sense, the deed is the document that was submitted 

after preparation of autentificaticon of a notary book. The act or is a simple 

document that people use more often because of the avantages they present 

in relation to documents and under private signature. Autentific form is not 

constitution but a condition of validity of the act, gave l;egal force. 

 

Legea cu privire la notariat nu defineşte actul notarial, însă 

examinând conţinutul Legii cu privire la notariat, putem defini actul 

notarial ca fiind acţiunea notarului sau a altei persoane abilitate prin 

lege, săvârşită în numele RM în strictă conformitate cu legea, 

îndreptată spre ocrotirea drepturilor şi intereselor legale ale 

persoanelor. 

Actul notarial se individualizează prin următoarele trăsături: 

- Se îndeplineşte în numele RM, 

- Se îndeplineşte numai de persoanele şi organele 

prevăzute expres de lege, 

- Se îndeplineşte în strictă conformitate cu procedura 

stabilită de lege.[1] 

Respectarea cerinţelor legale privind locul şi timpul îndeplinirii 

actului notarial constituie o importantă verigă a procedurii notariale. 

Art. 38 din Lege stabileşte că actul notarial se îndeplineşte de persoana 

cere desfăşoară activitate notarială în biroul notarial, sau, după caz în 

instituţia respectivă. La solicitarea persoanelor interesate, actele 

notariale pot fi îndeplinite şi în afara biroului. 

Astfel, prin excepţie, actele notariale pot fi îndeplinite la 

domiciliu, instituţii medicale, etc., cu condiţia că persoanele 

interesate, din motive întemeiate (boală, invaliditate etc.) nu se pot 

prezenta la biroul notarial. Legea nu enumără situaţiile în care 

notarul poate întocmi acte notariale în afara biroului, astfel că 

aprecierea motivelor se va face de notar. Nu se interzice notarilor de 

a întocmi acte notariale şi afara circumscripţiei sale teritoriale. 
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Actele notariale se îndeplinesc în orele de program, însă la 

solicitarea persoanelor interesate, actele notariale pot fi îndeplinite şi 

în afara orelor de program. 

În cazul îndeplinirii actului în afara biroului notarial şi/sau în 

afara orelor de program, în act se va face menţiunea despre locul 

îndeplinirii axctului notarial, cu indicarea adresei şi timpului 

îndeplinirii lui.  

Art. 39 din Lege prevede că actele notariale se îndeplinesc în 

ziua prezentării tuturor documentelor necesare.  

 Notarul poate amîna îndeplinirea actului notarial în cazul: 

- Necesităţii verificării unor date suplimentare cu privire la 

actele şi faptele juridice prin solicitarea de informaţii, 

- Expertizării documentelor prezentate (verificarea 

autenticităţii lor sau emiterii de către organul competent 

etc.) [2] 

Deşi legea nu prevede, credem că cheltuielile legate de 

expretizarea documentelor şi verificarea altor fapte în legătură cu 

amânarea îndeplinirii actului notarial le va suporta persoana 

interesată. 

Îndeplinirea actului notarial se suspendă în baza hotărârii 

instanţei de judecată până la judecarea cauzei. De cele mai dese ori 

suspendă eliberarea certificatului de moştenitor şi luarea măsurilor de 

pază a averii succesorale, atunci cînd între moştenitori există litigii 

ori se contestă valabilitatea testamentului. 

La îndeplinirea actuluzi notarial, notarul este obligat să 

stabilească identitatea persoanei care solicită îndeplinirea actului 

notarial. Stabilirea identităţii constă în verificarea dacă persoana care 

s-a adresat este cea care pretinde a fi. 

Stabilirea identităţii se face în baza actelor de identitate ale 

sistemului naţional de paşapoarte. Actele de identitate ale sistemului 

naţional de paşapoarte sunt: buletinele de identitate, permisele de 

şedere. Persoana este identificată în baza buletinului de identitate 

deoarece acesta cuprinde un volum mai mare de date despre 

persoană, cum ar fi încheierea căsătoriei sau desfacerea ei, date 

despre copii.  

Stabilind identitatea în baza actelor sus-numite, notarul trebuie 

să verifice valabilitatea lor. Notarul va refuza întocmirea actului 

notarial în cazul în care termenul de valabilitate a expirat. 
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Identitatea minorilor care nu au împlinit 14 ani se stabileşte 

prin certificat de naştere şi se confirmă prin declaraţiile 

reprezentanţilor legali. Identitatea minorilor care au împlinit 14 ani 

se stabileşte potrivit regulilor generale. 

Identitatea deţinuţilor se stabileşte în baza buletinului de 

identitate, iar în lipsa acestuia, prin forma nr. 9 – care se eliberează în 

locul actului de identitate. 

Identitatea cetăţenilor străini şi apatrizilor, care au domiciliul 

sau se află temporar în RM, se stabileşte în baza permiselor de şedere 

sau paşaportului naţionalş eliberat în ţara lor de reşedinţă cu 

menţiunea de înregistrare la organele respective conform legislaţiei. 

Notarul este obligat să verifice şi viza de intrare în RM. 

Identitatea persoanelor juridice(societăţi comerciale, 

organizaţii necomerciale, etc.) se stabileşte la prezentarea 

originalelor certificatului de înregistrare şi  a actelor de constituire 

ale întreprinderii.   

La autentificarea actelor juridice notarul trebuie să verifice 

capacitatea de exerciţiu şi capacitatea juridică a persoanelor 

participante la aceste acte. Capacitatea de exerciţiu deplină se 

stabileşte conform legislaţiei civile. [3] 

Stabilirea capacităţii de exerciţiu constă în verificarea vârstei 

şi stării psihice a persoanei. Nu este dificil să stabileşti vîrsta 

persoanei, mai dificil este de a stabili starea psihică a acesteia.  

În cazul în care persoana care desfăşoară activitate notarială 

pune la îndoială capacitatea de exerciţiu a persoanei care s-a adresat 

pentru îndeplinirea actului notarial, ea poate amâna îndeplinirea 

actului notarial în vederea verificării dacă există o hotărâre a 

instanţei de judecată cu privire la recunoaşterea acesteia incapabilă 

sau cu capacitate de exerciţiu limitată, precum şi faptul dacă nu este 

instituită tutelă sau curatelă asupra acestei persoane.(art. 43, alin2) 

Credem că ar fi benefic de a completa această prevedere cu 

următoarea propoziţie: dacă în urma verificărilor se constată că nu 

există asemenea hotărâri, iar notarul constată că esenţa 

consimţământului nu poate fi determinată cu certitudine nici din 

exprimarea exteriorizată şi nici din alte circumstanţe, procedează la 

autentificare numai dacă medicul specialist atestă în scris că persoana 

dispune de discernământ la momentul autentificării actului. [4] 

Capacitatea juridică a persoanelor juridice se verifică după 
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actele de constituire ale acesteia – decizie, contract de constituire, 

statut, act de constituire.  

În cazul încheierii actului juridic de către reprezentant, se 

verifică capacitatea de exerciţiu şi împuternicirile acestuia. 

Împuternicirile reprezentanţilor legali ai minorilor sau 

persoanelor incapabile se atestă prin certificat de naştere, decizia 

autorităţii tutelare privind desemnarea în calitate de tutore sau curator. 

Potrivit art. 44 din Legea cu privire la notariat, la 

autentificarea actelor juridice şi la îndeplinirea altor acte, notarul 

verifică autenticitatea semnăturilor părţilor şi altor persoane care s-a 

adresat pentru îndeplinirea actelor notariale.  

Actele juridice care se autentifică notarial, cererile şi alte 

documente se semnează de către părţi în prezenţa persoanei care 

desfăşoară activitate notarială. Dacă actul juridic, cererea sau un alt 

document sunt semnate în lipsa notarului, semnatarul trebuie să 

confirme că documentul a fost semnat de el, fapt care va fi specificat 

în girul de autentificare.[5] 

Dacă persoana cere solicită îndeplinirea actului notarial, din 

cauza unui defect fizic, unei boli sau din alte motive întemeiate nu 

poate semna personal actul juridic, cererea sau oricare alt document, 

ea poate împuternici o altă persoană să le semneze în prezenţa sa şi a 

persoanei care desfăşoară activitate notarială. Cauza va fi indicată în 

girul de autentificare. 

Dacă persoana care solicită îndeplinirea actului notarial este 

analfabet sau nevăzător, notarul îi citeşte conţinutul documentului, 

aplicând pe el girul de autentificare. 

Dacă surdul, mutul sau surdomutul este analfabet, la 

îndeplinirea actelor notariale este obligatorie prezenţa unui interpret 

special, care poate să-l înţeleagă şi să certifice prin semnătură 

conformitatea documentului cu voinţa părţii. Semnătura interpretului 

se legalizează notarial. 

Potrivit art. 5 din lege, actele solicitate de părţi şi orice alte 

acte de procedură notarială se întocmesc în limba de stat, dar pot fi 

întocmite şi în limba rusă. 

Cetăţenilor care nu vorbesc, sau vorbesc, dar nu sunt capabili 

să înţeleagă limba oficială a actului expus în limba de stat, l-i se 

acordă posibilitatea de a lua cunoştinţă  de cuprinsul actului printr-un 

interpret. Funcţia de interpret poate fi îndeplinită, în afară de notarul 
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care posedă o altă limbă vorbită de solicitant, şi de un angajat din 

cadrul biroului notarial, care cunoaşte limba acelei persoane, precum 

şi de un interpret. În asemenea caz interpretul de asemenea semnează 

actul notarial, semnătura lui fiind legalizată. 

Dacă actul notarial urmează a fi redactat  în limba 

moldovenească sau rusă şi în altă limbă străină paralel, se va redacta 

fie în două coloane, cuprinzând în prima coloană textul în limba 

moldovenească, iar în cea de-a doua textul în limba străină, fie în 

mod succesiv, mai întâi textul în limba moldovenească, continuându-

se cu textul în limba străină.[6] 

Persoana care desfăşoară activitate  notarială este obligată să 

verifice ca actele notariale ce urmează a fi îndeplinite să nu fie 

ilegale, să nu cuprindă clauze contrare legii şi bunelor moravuri. 

Dacă constată contradicţia actului notarial cu prevederile legale, 

notarul trebuie să refuze îndeplinirea actului notarial. Refuzul 

îndeplinirii actului notarial constituie un mijloc de ocrotire a 

drepturilor persoanelor, ce pot fi încălcate prin emiterea actului 

notarial şi o garanţie a respectării legii. 

Potrivit art. 41 din lege, notarul este obligat să refuze 

îndeplinirea actului notarial în cazul dacă: 

- acesta este contrar legii sau nu corespunde acesteia. Se 

consideră că actul notarial este contrar legii dacă legea 

interzice îndeplinirea lui, 

- actul notarial urmează a fi îndeplinit de un alt notar. 

Notarul are dreptul să refuze îndeplinirea actului notarial în 

cazul: 

- solicitării îndeplinirii lui în afara orelor de program, cu 

excepţia cazurilor în care îndeplinirea actului notarial nu 

suferă amânare din motive obiective, 

- ne achitării taxelor şi plăţilor stabilite. 

Deşi legea nu prevede, notarul va refuza îndeplinirea actului 

notarial şi în cazul imposibilităţii identificării părţilor, constatării 

lipsei discernământului sau a actelor necesare pentru autentificarea 

actului. 

De cele mai dese ori refuzul îndeplinirii actelor notariale se 

comunică verbal. La cererea persoanei căreia i-a fost refuzată 

îndeplinirea actului notarial, motivul refuzului se expune în scris. În 

asemenea caz notarul, în termen de 10 zile din ziua adresării pentru 
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îndeplinirea  actului notarial, adoptă o încheiere de refuz, pe care o 

aduce la cunoştinţa persoanei interesate. 

Încheierea va cuprinde  următoarele menţiuni: data adoptării; 

iniţialele notarului; numele, prenumele, denumirea solicitantului; 

denumirea sau sediul acestuia; denumirea actului notarial solicitat a 

fi îndeplinit, motivele refuzului îndeplinirii actului notarial, ordinea 

de atac a refuzului. 

Potrivit art. 45 din Legea cu privire la notariat, actele notariale 

întocmite de persoanele care desfăşoară activitate notarială trbuie să 

corespundă următoarelor cerinţe: 

a. textul trebuie să fie scris citeţ, datele, termenele şi 

sumele care se referă la conţinutul documentelor vor fi 

scrise cu litere cel puţin odată, 

b. denumirea persoanelor juridice vor fi scrise fără 

prescurtări, cu indicarea sediului, datelor privind 

numărul de înregistrare şi data înregistrării conform 

certificatului de înregistrare, codul fiscal, 

c. pentru persoanele fizice, părţi ale actului juridic, se vor 

înscrie deplin numele şi prenumele iar la solicitarea 

acestora şi patronimicul lor, domiciliul şi codul de 

identificare, 

d. documentele expuse pe mai multe foi separate, se vor 

coase, se vor numerota şi sigila, 

e. în documentele destinate acţiunii pe teritoriul ţării, 

locurile goale din rîndurile care nu vor fi completate pînă 

la sfârşit şi alte locuri albe, vor fi tăiate cu o linie. La 

documentele destinate acţiunii în străinătate această 

regulă nu se plică. [7] 

Documentele prezentate notarului pentru îndeplinirea actelor 

notariale nu vor fi acceptate de către notar dacă au ştersătuzri şi 

adăugiri, cuvinte suprimate şi alte corectări nespecificate, 

documentele al căror text nu poate fi citit din cauza deteriorării, 

precum şi documentele scrise în creion. 

Legea stabileşte o procedură specială de corectare a greşelilor 

în actele notariale. Astfel, adăugirile şi corectările în actele juridice, 

declaraţii şi alte documente care sunt semnate de către părţi vor fi 

stipulate înaintea semnăturii persoanelor părţi ale actului juridic şi a 

altor persoane care semnează actul şi vor fi repetate la sfîrşitul girului 
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de autentificare. Corectările şi adăugirile făcute în textul 

documentului, care nu se semnează de către părţi (de exemplu, 

certificate) vor fi stipulate numai de notar. 

Rectificările şi adăugirile (competările) vor fi specificate de către 

persoana care desfăşoară activitate notarială la sfîrşitul girului de 

autentificare, printr-o încheiere ataşată la axctul notarial întocmit. 

Încheierea va conţine următoarele date: sediul biroului 

notarial; data îndeplinirii încheierii; numele şi prenumele notarului; 

cine a solicitat rectificarea sau completarea, cauza efectuării 

acestora, numărul de înregistrare conform registrului actelor 

notariale; semnătura notarului; sigiliul notarului.   

Legea înaintează cerinţe special faţă de documentele venite 

din alte state. Potrivit art. 82, Legea cu privire la notariat, 

documentele venite din alte state cu participarea autorităţilor 

competente din acele state sau cele emise de ele se acceptă de către 

notarii din RM numai dacă semnăturile şi sigiliile acelor autorităţi 

sunt suptalegalizate de către misiunea diplomatică sau oficiul 

consular al RM din acel stat sau de către MAE al RM. Fără legalizare 

astfel de documente se acceptă în condiţiile prevăzute de acordurile 

bilaterale sau internaţionale la care RM este parte. 

Funcţiile de legalizare consulară a documentelor le îndeplinesc 

– în RM – Direcţia Consulară a MAE, peste hotare – oficiile 

consulare. [8] 

Girul de autentificare este partea documentului autentificat sau 

legalizat notarial, în prezenţa căruia actului i se atribuie puterea 

juridică corespunzătoare. 

Potrivit art. 46 din lege, la autentificarea actelor juridice, 

legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele, 

semnăturilor de pe documente, traducerilor etc., pe documentele 

respective se aplică girul de autentificare. 

Girul de autentificare are o importanţă decisivă pentru a 

conferi documentului putere juridică, pentru – că prin intermediul lui 

notarul certifică sau autentifică acele fapte sau circumstanţe, care 

prezintă interes pentru solicitanţi. Din momentul înscrierii girului de 

autentificare, semnării de către notar şi aplicării sigiliului, 

documentul dobândeşte autoritate publică şi forţă probantă. 

La întocmirea girului de autentificare trebuie să fie respectate 

cerinţe tehnice şi de conţinut.  
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Cerinţele tehnice.  Girul de autentificare poate fi întocmit cu 

ajutorul mijloacelor tehnice sau poate fiscris de mînă. El se scrie 

nemijlocit sub textul de bază sau semnăturile părţilor. Dacă înscrisul 

de autentificare nu se încadrează pe pagina respectivă, el poate fi 

continuat sau expus pe o altă foaie ce se anexează la documentul de 

bază. 

Cerinţele de conţinut. Girul de autentificare va cuprinde: 

a. Sediul biroului notarial, 

b. Data ]ndeplinirii actului notarial. Dacă în textul 

documentului data întocmirii este indicată cu litere, în gir 

aceasta poate fi indicată cu litere, 

c. Numele şi prenumele notarului, 

d. Locul unde s-a îndeplinit actul notarial, în cazul 

îndeplinirii în afara sediului biroului notarial, 

precizându-se împrejurarea care justifică întocmirea 

actului în acel loc, 

e. Numele sau denumirea părţilor, domiciliul sau sediul 

acestora şi menţiunea faptului prezentării lor în persoană, 

precum şi modul în care li s-a constatat identitatea, 

f. Constatarea îndeplinirii actului notarial şi a citirii 

acestuia de către părţi, 

g. Constatarea că înscrisul a fost semnat în faţa notarului de 

toţi cei ţinuţi să-l semneze, 

h. Menţiunea perceperii taxelor de stat şi a plăţii, precum şi 

cuantumul acestora, 

i. Numărul de înregistrare conform registrului actelor 

notariale, 

j. Semnătura notarului, 

k.  Sigiliul notarului. 

La confirmarea dreptului de moştenire, certificarea faptului 

aflării persoanei în viaţă, aflării persoanei într-un anumit loc, 

identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie şi la primirea 

documentelor la păstrare se eliberează certificatul notarial.   

Potrivit Art. 7 din Legea cu privire la notariat, arhiva 

notarială este parte componentă a Fondului Arhivistic al RM şi 

asigură păstrarea actelor notariale. Deci, arhiva notarială asigură 

păstrarea actelor notariale şi a registrelor pentru toată perioada de 

activitate a notarului. Actele se păstrează în condiţiile care ar asigura 



 299 

integritatea lor, notarul fiind responsabil de păstrarea arhivei şi 

corectitudinea întocmirii ei. Arhiva notarială este proprietate a 

statului  şi se păstrează conform principiului teritorial stabilit de 

Ministerul Justiţiei şi Serviciul de Stat Arhivă.[9] 

Astfel, exemplarele actelor notariale şi actele în baza cărora au 

fost întocmite acestea se păstrează în arhiva notarială în dosare. Pe 

foaia de titlu al dosarului se indică: RM, MJ, denumirea biroului 

notarial şi sediul lui, indicele dosarului (conform nomenclaturii – de 

exemplu procurile aveau indicele 2 - 21), denumirea actelor incluse, 

data începerii şi terminării (adică includerea actelor de la o dată 

până la o anumită dată), termenul de păstrare. 

Dosarele  se formează cu respectarea următoarelor cerinţe: 

- În dosar se includ doar actele pe anul calendaristic curent; - 

Actele se includ în ordine cronologică 

- În dosar se includ acte cu acelaşi indice şi cu acelaşi termen 

de păstrare; 

 - Actele notariale şi documentele care le însoţesc se includ în 

dosar într-un singur exemplar; 

 - Într-un dosar se includ acte ce însumează nu mai mult de 

250 file. Dacă se conţin mai multe file, se formează mai multe dosare 

sub acelaţi indice; 

 - Filele dosarului se numerotează cu creionul, în colţul drept 

de sus al filei. Dacă pe filă există o numărătoare anterioară, care nu 

coincide cu numărătoarea nouă, numărul anterior se taie, iar alături 

se scrie numărul nou; 

 - Dosarul se coase, pe ultima foaie aplicîndu-se înscrisul 

semnat de notar cu următorul conţinut: În prezentul dosar sunt 

cusute, numerotate 200 file, notar, semnătura, data şi sigiliul. 

Nomenclatorul dosarelor şi registrelor notariale conţine 

următoarele rubrici: 

- Denumirea biroului notarial şi sediul lui; 

- Denumirea şi anul pentru care se formează; 

- Indicele documentelor; 

- Termenul de păstrare; 

- Denumirea documentelor şi a actelor notariale; 

Concomitent cu pregătirea dosarelor pentru păstrare în arhivă, 

se efectuiază şi selectarea dosarelor pentru nimicire(dosare a căror 

termen de păstrare a expirat). Distrugerea actelor se efectuiază de o 
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comisie în componenţa căreia intră notarul un reprezentant al 

Serviciului de Stat Arhivă şi a MJ, şi se perfestează printr-un act 

semnat de comisie. 
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ADOPŢIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA – 

MODALITATE DE REALIZARE A INTERESULUI 

COPILULUI DE A FI CRESCUT ŞI EDUCAT ÎN FAMILIE 
 

 Oxana CIUDIN, 

Catedra de Drept 
 

 From of all  the forms of protection of orphans children and 

children deprived of parental care, adoption is the best, because this 

judiciary relationships shall be not for a period certain, but forever, by 

providing them a permanent care of the child in the family.  That is why the 

State contributes to the development of such institutions as the adoption. 
 

Pentru înflorirea armonioasă a personalităţii sale, copilul 

trebuie să crească într-un mediu familial, care să-i asigure un climat 

de fericire, de iubire şi înţelegere. Pe cît este posibil, copilul trbuie 

menţinut şi crescut în familia sa de origine. Dacă acest lucru nu este 

posibil, urmează a i se asigura copilului o familie permanentă, în care 

să fie crescut şi format pentru a deveni folositor societăţii, în care să 

se integreze fără dificultăţi. Adopţia oferă posibilitatea unei familii 

permanente copilului. Prin adopţie, copilul care este lipsit de părinţi 

sau de o îngrijire corespunzătoare este primit în familia adoptatorilor, 

unde urmează a fi crescut ca şi un copil firsc al acestora. [1] 

Copiii minori pot rămîne fără ocrotire părintească din diferite 

motive, cum ar fi: 

- decesul părinţilor; 

- decăderea părinţilor din drepturile părinteşti în baza unei 

decizii a instanţei judecătoreşti; 

- copilul minor nu locuieşte cu părinţii şi ei nu vor să ia 

copilul la educaţie şi întreţinere din motive neîntemeiate; 

- copilul a fost luat de la părinţi în baza unei hotărîri 

judecătoreşti fără decăderea din drepturile părinteşti; 

- părinţii au fost recunoscuţi în modul stabilit de lege ca fiind 

incapabili sau avînd capacitate restrînsă; 

- în caz de boală sau absenţă îndelungată a părinţilor; 

- în cazul refuzului părinţilor de a lua copilul din instituţiile 

curative sau educative; 

- alte cazuri de lipsă a grijii părinteşti (art. 112 Codul 

Familiei); [2], 
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Condiţiile social-economice din ţară (nestabilitatea economiei, 

plecarea populaţiei în străinătate, creşterea criminalităţii etc.) au 

dus la majorarea numărului de minori lipsiţi de grija părintească (la 1 

ianuarie 2012 cifra ajungea la 9 mii de copii).  

Ocrotirea minorilor rămaşi, din diferite motive, fără grija 

părintească constituie în Republica Moldova o preocupare politică, 

socială şi economică de prim ordin. 

Reglementarea juridică a ocrotirii copiilor abandonaţi şi orfani 

este expres prevăzută în art. 49 din Constituţia Republicii 

Moldova, în art. 20 alin. 1 din Convenţia privind drepturile copilului, 

în art. 22 alin. 1 din Legea privind drepturile copilului, în art. 112 

Codul Familiei. 

Preocuparea de problemele minorilor rămaşi fără grija părin-

tească se pune în sarcina autorităţilor tutelare. Conform art. 113 Co-

dul Familiei şi art. 35 Codul Civil, autorităţi tutelare sînt 

organele administraţiei publice locale. Primind informaţia despre 

copilul rămas fără ocrotire părintească, autoritatea tutelară este 

obligată, în termen de 3 zile, să efectueze un control al condiţiilor de 

trai ale copilului în scopul confirmării faptului că copilul este 

întradevăr lipsit de ocrotirea părintească. Autoritatea tutelară, 

concretizînd cauza din care minorul este lipsit de grija părintească, 

controlează dacă copilul are rude, locul aflării lor, dorinţa şi 

posibilitatea de a lua copilul pentru a-1 educa. În lipsa rudelor sau a 

imposibilităţii luării copilului pentru îngrijire şi educaţie de către 

acestea, autoritatea tutelară este obligată să asigure apărarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale copiilor 

Copiii, depistaţi ca fiind lipsiţi de grija părintească, sînt luaţi 

la evidenţă la locul lor de trai. În scopul evidenţei unice a tuturor 

copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, datele despre acestea sînt 

transmise autorităţii centrale pentru protecţia copilului în termen de 

cel mult 10 zile din momentul luării la evidenţă. [3], 

Autoritatea tutelară este obligată, după ce a depistat şi a luat la 

evidenţă copiii lipsiţi de ocrotirea părintească, să le asigure 

plasamentul prevăzut de legislaţia în vigoare. La alegerea formei de 

plasament se va ţine cont, în mod obligatoriu, de provenienţa etnică a 

copilului, de apartenenţa lui la o anumită cultură, de religie, limbă, 

starea sănătăţii şi dezvoltarea copilului, pentru ca acestuia să-i fie 

asigurate condiţii de viaţă care ar asigura continuitatea educaţiei 
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acestuia (art. 115 alin. 2 Codul Familiei). [4] 

Formele plasamentului copiilor rămaşi fără ocrotire 

părintească sînt prevăzute în art. 115 Codul Familiei şi sînt 

următoarele: 

a) adopţia; 

b) tutela asupra copiilor în vîrstă de pînă la 14 ani şi curatela 

asupra copiilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani; 

c) casele de copii de tip familial; 

d) instituţiile de stat pentru copii orfani şi cei rămaşi fără 

ocrotire părintească, de orice tip (educative, de instruire, curative, 

de asistenţă socială). Această formă se aplică doar în cazurile cînd nu 

există alte posibilităţi de plasament familial pentru copil. 

Din toate formele de plasament cea mai reuşită este adopţia, 

deoarece prin adopţie copilului i se oferă o familie în care el creşte şi 

se bucură de grija părintească ca un copil firesc.                                       

Doctrina conferă noţiunii de adopţie o triplă accepţiune: de act 

juridic, de raport juridic şi de instituţie juridică. 

Ca act juridic, noţiunea de adopţie desemnează acordul de 

voinţă al părţilor care participă la încheierea sa şi care, încuviinţat de 

instanţajudecătorească, dă raţiune raportului juridic de adopţie. După 

opinia savantului M.Antokol'skaia, la baza apariţiei adopţiei este 

actul juridic al organului competent despre încuviinţarea adopţiei - 

hotărârea instanţei judecătoreşti şi acordul de voinţă al adoptatorului. 

Ca raport juridic, adopţia constă în legătura de rudenie pe care 

o creează între adoptat şi descendenţii săi - pe de o parte, şi adoptator 

şi rudele sale - pe de altă parte. 

Ca instituţie juridică, adopţia desemnează totalitatea normelor 

juridice care reglementează condiţiile privind naşterea, efectele, 

nulitatea şi desfacerea ei. [5]  

Însumînd cele trei laturi ale noţiunii, putem menţiona că 

 adopţia poate fi definită ca actul juridic încuviinţat de organul respectiv 

competent - instanţa de judecată - în rezultatul căruia între adoptat 

şi descendenţii săi şi adoptator şi rudele acestuia apar drepturi şi obli-

gaţii asimilate de lege cu cele dintre părinţi şi copii şi încetează drepturile 

şi obligaţiile adoptatului faţă de rudele sale de provenienţă. [6] 

Adopţia sau înfierea îşi are rădăcinile din cele mai străvechi 

timpuri şi este cunoscută de toate popoarele. Necesitatea adopţiei se 

baza,după opinia lui Z.Cernilovski, pe tradiţiile şi obiceiurile 
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strămoşilor care erau obligatorii după deces întru "pomenirea 

sufletului". Obiceiurile urmau să fie îndeplinite numai de către fii, şi 

dacă acestea nu erau în familie, adopţia era modul cel mai natural de 

a-i avea. De aceea şi denumirea instituţiei era înfierea, ceea ce 

însemna luarea în familie a unui fiu. Pe parcursul istoriei, adopţia a 

urmărit diferite scopuri: politice, economice, de succesiune la tron, 

ceea ce presupunea adopţia copiilor de gen masculin. In perioada 

contemporană, cînd scopul adopţiei este de a-i oferi copilului minor, 

vitregit de soartă, o familie pentru a-i asigura o creştere şi dezvoltare 

armonioasă, indiferent de sexul copilului, este mai completă 

denumirea de adopţie. [7] 

Un alt aspect al adopţiei constă în aceea că cuplurile care nu 

au copii şi doresc să se realizeze ca părinţi au această posibilitate. De 

obicei sînt adoptaţi copii orfani, copii abandonaţi sau părinţii 

cărora au fost decăzuţi din drepturile părinteşti. Adopţia are ca scop 

înlăturarea pricinilor care influenţează negativ la formarea 

personalităţii copilului. Actul juridic de adopţie are o însemnătate 

pozitivă nu numai în cazurile cînd copilul este orfan sau lipsit de 

grija ambilor părinţi, dar şi în cazul lipsei unuia din părinţi. Astăzi, în 

ţara noastră, ca şi în lumea întreagă, sînt destul de frecvente 

divorţurile. După datele oficiale ale organelor de înregistrare a 

actelor de stare civilă ale Republicii Moldova în ultimii 5 ani 

numărul căsătoriilor desfăcute depăşesc 40 la sută din numărul 

căsătoriilor încheiate. Avînd în vedere că majoritatea soţilor care 

desfac căsătoria au copii, devine evident faptul că numărul copiilor 

care sînt lipsiţi de ocrotirea părintească creşte. Şi aici adopţia de către 

soţul părintelui îi permite copilului, care suferă cel mai mult în 

rezultatul divorţului, să-şi recapete familia integră, ceea ce 

influenţează pozitiv procesul de educare, creştere şi formare a 

personalităţii copilului. 

A.Neceaeva consideră că la temelia adopţiei se află nu 

simpla transformare a relaţiilor de familie, dar înlăturarea lacunelor 

în familia incompletă sau crearea unei noi familii pentru copil. De 

aceea este în interesul adoptatului ca să aibă nu orice educator, dar 

unul care corespunde celor mai înalte cerinţe înaintate faţă de un 

educator; transmiterea lui nu în orice familie, dar într-o familie 

sănătoasă, unde domneşte o atmosferă de înţelegere reciprocă şi 

bunăvoinţă. Adopţia nu poate servi mijloc de refugiu al unei familii 
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în care predomină neînţelegerile. Acest criteriu a impus legislatorul 

să stabilească cerinţe deosebite faţă de adoptator, indiferent dacă el 

este soţul părintelui, rudă sau oricare altă persoană. Cerinţele sînt 

cele prevăzute de lege în mod direct; vîrsta, capacitatea de exerciţiu 

etc, cît şi cele care urmează a fi concretizate de autoritatea tutelară; 

date despre starea sănătăţii, capacităţile morale care ar putea asigura 

educarea copilului în familie, condiţiile de trai etc. [8] 

Adopţia este un act juridic complex. Încheierea lui necesită să-

vîrşirea a două operaţii juridice: 

a) actul juridic al părţilor în vederea adopţiei; 

b) încuviinţarea acestui act de către instanţa judecătorească. 

Fiecare dintre cele două operaţii este un element esenţial al adopţiei. 

Aceste două operaţii nu numai că se săvîrşesc în momente diferite, 

dar au şi o natură juridică deosebită. Astfel, prima operaţie 

juridică este un act de dreptul familiei, pe cînd cea de a doua operaţie 

este un act de drept procesual civil. 

Consider că adopţia este un act de dreptul familiei, deoarece 

el se încheie la consimţămîntul părţilor, la constatarea faptului că 

copilul este adoptabil iar persoanele care s-au adresat cu cererea de 

adopţie au calitatea de adoptatori şi numai după îndeplinirea tuturor 

condiţiilor de fond urmează adoptarea hotărîrii de adopţie de către 

instanţa judecătorească. Deoarece adopţia ia naştere din momentul 

cînd hotărîrea instanţei judecătoreşti devine definitivă, ea poate fi 

considerată act juridic care valorează efecte juridice atunci cînd sînt 

îndeplinite toate cerinţele legii materiale şi ale legii procedurale 

Pentru încuviinţarea adopţiei este necesară prezenţa anumitor 

circumstanţe pe care le prevede legislaţia şi care pot fi clasificate în: 

- condiţii de fond sau condiţii pozitive, adică acele 

circumstanţe care trebuie să existe pentru încheierea actului juridic 

de adopţie; 

- impedimente sau condiţii negative - acele împrejurări de fapt 

sau de drept existenţa cărora nu permite încheierea adopţiei; 

- condiţii de formă sau condiţii de procedură. 

Atît condiţiile de fond, cît şi impedimentele la adopţie sînt 

reglementate de legea materială, iar condiţiile de formă - de legea 

materială şi de legea de procedură civilă. 

Condiţiile de fond ale adopţiei 

Art. 10.  din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99  
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din  28.05.2010   prevede în alin (1): Copilul adoptabil este  Persoana 

care poate fi adoptată doar pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani.  

(2) Prin derogare de la alin.(1), persoana care a dobîndit 

capacitate deplină de exerciţiu pînă la vîrsta de 18 ani poate fi 

adoptată numai în cazul în care adoptator este persoana sau familia 

care a crescut-o, dacă a convieţuit cu acestea nu mai puţin de 3 ani 

pînă la depunerea cererii de adopţie.  

(3) Separarea fraţilor prin adopţie, precum şi adopţia acestora de 

către persoane sau familii diferite sînt interzise, cu excepţia cazurilor 

cînd această cerinţă contravine interesului superior al copilului sau 

cînd unul dintre fraţi nu poate fi adoptat din motive de sănătate.  

Articolul 12. din legea susmeţionată reglementează condiţiile 

ce trebuie îndeplinite de adoptatori şi anume, alin (1) prevede că 

adopţia este permisă numai persoanelor care au capacitate deplină de 

exerciţiu, au atins vîrsta de 25 de ani şi sînt cu cel puţin 18 ani mai în 

vîrstă decît cel pe care doresc să-l adopte, dar nu cu mai mult de 48 

de ani.  

Alin. (2) prevede că prin derogare de la dispoziţiile alin.(1), 

instanţa de judecată poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de 

vîrstă între copil şi adoptator este mai mică de 18 ani, dar în nici un 

caz mai puţin de 16 ani.  Alin (3) Prin derogare de la dispoziţiile 

alin.(1), în cazul adopţiei este suficient ca doar unul dintre soţi să 

aibă împlinită vîrsta de 25 de ani. Alin. (5)  prevede că adoptatorii 

trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale 

necesare dezvoltării multilaterale şi armonioase a personalităţii 

copilului. Alin. (6) spune că adopţia copilului de către soţi este 

permisă numai în cazul în care căsătoria lor durează de cel puţin 3 

ani pînă la momentul depunerii cererii de adopţie,iar alin. (7) impune 

că cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova 

pot adopta copii în condiţiile prezentei legi dacă domiciliază în 

Republica Moldova de cel puţin 3 ani pînă la depunerea cererii de 

adopţie. Aliniatul (8) din acelaşi art.12 prevede că  tutorele sau 

curatorul, părintele educator din casa de copii de tip familial, 

asistentul parental profesionist au dreptul prioritar de a adopta 

copilul pe care îl au în îngrijire sau în plasament, cu excepţia 

cazurilor în care el este adoptat de rudele sale de pînă la gradul IV 

inclusiv. Dacă persoana specificată este în acelaşi timp şi rudă a 

copilului de pînă la gradul IV, dreptul prioritar de a-l adopta i se 
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păstrează. [9] 

Consimtămîntul la adopţie este o altă condiţie impusă în 

vederea realizării procsului de adopţie. Încheierea actului juridic de 

adopţie necesită manifestarea de voinţă a unor anumite persoane, 

care se manifestă după caz. Pentru a porni actul juridic de adopţie, 

conform art 23 din legea 99 din 28.05.2010 este nevoie de:  

a) consimţămîntul părinţilor biologici sau, după caz, al 

tutorelui sau al curatorului copilului ai cărui părinţii sînt decedaţi, nu 

sînt cunoscuţi, sînt declaraţi dispăruţi fără urmă sau decedaţi, sînt 

declaraţi incapabili, în condiţiile legii;  

b) consimţămîntul adoptatorului;  

c) consimţămîntul copilului adoptabil care a împlinit vîrsta de 

10 ani.  

(2) Persoanele al căror consimţămînt la adopţie este solicitat 

urmează să fie informate corespunzător asupra consecinţelor 

consimţămîntului lor, în special asupra ruperii, ca urmare a adopţiei, 

a legăturilor de rudenie dintre copil şi familia lui biologică.  

(3) Autorităţile teritoriale de la domiciliul persoanelor 

menţionate la alin.(1) sînt obligate să asigure consilierea şi 

informarea acestora pînă în momentul exprimării consimţămîntului 

la adopţie şi să întocmească rapoarte în acest sens.  

(4) Consimţămîntul persoanelor indicate la alin.(1) este 

exprimat în scris, în mod liber şi necondiţionat, autentificat conform 

prevederilor legislaţiei sau confirmat de autoritatea teritorială de la 

domiciliul acestora.  

(5) Consimţămîntul persoanelor indicate la alin.(1) obţinut 

prin corupere, înşelăciune, fraudă, contra bani, altor bunuri sau 

contra avantaje de orice fel promise înainte sau după obţinerea 

consimţămîntului nu este valabil.  

(6) Instanţa de judecată competentă poate solicita confirmarea 

consimţămîntului şi la examinarea cauzei în instanţă, asigurînd 

confidenţialitatea informaţiilor despre adoptatori şi despre părinţii 

biologici. 

 Impedimente la adopţie.  

Articolul 11. din legea cu privire la adopţie reglementează 

interdicţiile referitoare la adopţia copiilor, astfel în alin (1) prevede 

că adopţia între fraţi este interzisă; alin(2) adopţia unui copil de către 

mai mulţi adoptatori este interzisă, cu excepţia cazului în care 
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aceasta se face de către ambii soţi simultan; alin. (3) prin derogare de 

la alin.(2), poate fi încuviinţată o nouă adopţie în cazul în care:  

a) adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat, adopţia 

anterioară fiind considerată desfăcută la data rămînerii irevocabile a 

hotărîrii judecătoreşti de încuviinţare a noii adopţii;  

b) adopţia anterioară a încetat ca urmare a declarării nulităţii ei. 

În alin. (4) al art. 12 din legea nr. 99 din 28.05.2010   sunt 

reglementate impedimentele impuse persoanelor care doresc să 

adopte, astfel legea spune că nu pot adopta copii persoanele:  

a) decăzute din drepturile părinteşti;  

b) care suferă de boli psihice şi de alte maladii ce fac 

imposibilă îndeplinirea drepturilor şi a obligaţiilor părinteşti (lista 

contraindicaţiilor medicale pentru persoanele care intenţionează să 

adopte copii se aprobă de Guvern);  

c) care se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, 

inclusiv de la plata pensiei de întreţinere a copiilor biologici;  

d) care au adoptat anterior copii, însă nu şi-au exercitat 

corespunzător obligaţiile părinteşti şi sînt decăzuţi din exerciţiul 

acestor drepturi sau copilul este luat din grija lor în temeiul unei 

hotărîri judecătoreşti, fără decădere din drepturi;  

e) exonerate de obligaţiile de tutore sau de curator din cauza 

îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor;  

f) care au prezentat documente sau informaţii false pentru 

încuviinţarea adopţiei;  

g) care au fost condamnate pentru săvîrşirea unor infracţiuni 

intenţionate: contra vieţii şi sănătăţii persoanei; contra libertăţii, 

cinstei şi demnităţii persoanei; referitoare la viaţa sexuală; contra 

familiei şi copiilor. [10] 

Alături de îndeplinirea condiţiilor de fond şi lipsa 

impedimentelor, pentru valabilitatea adopţiei se cer întrunite şi cîteva 

condiţii de formă. Acestea îşi iau începutul de la depunerea cererii de 

adopţie de către persoana sau familia care a hotărît să adopte unul 

sau mai mulţi copii. Dorinţa persoanelor de a adopta este un element 

al capacităţii juridice familiale şi poate fi realizat de către orice 

persoană care corespunde cerinţelor legii privitor la adopţie. Ea se 

manifestă printr-o cerere scrisă depusă la autoritatea tutelară de la 

domiciliul copilului sau al solicitantului. În ultimul caz, de regulă, 

copilul locuieşte deja în familia viitorilor adoptatori. La cerere se 
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anexează actele necesare (buletinul de identitate, acte ce confirmă 

locul de trai, veniturile, starea sănătăţii a celor care doresc să adopte 

etc), potrivirea adoptatorului cu copilul adoptabil (art. 27); 

încredinţarea copilului în vederea adopţiei (art 29); obţinerea avizului 

privind adopţia, care este eliberat de autoritatea teritorială de la 

domiciliul (art 30) şi încuviinţarea adopţiei în instanţă de judecată 

reglementată de (art. 30), care de fapt constituie cea de-a treia 

circumstanţă cerută pentru a fi ănfăptuită în cazul realizării 

procesului de adopţie. [11] 

În prezenta lucrare mi-am propus să indic doar condiţiile de 

fond, impedimentele şi procedura de adopţie naţională, urmînd ca 

adopţia internaţională ă fie tratată într-o lucrare ulterioară. 
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EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAŢIEI FISCALE: ASPECTE 

COMPARATIVE LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA ŞI 

LEGISLAŢIA ROMÂNIEI 

 

                                                                             Olesea BLAŞCU, 

Catedra de Drept 
 

Chaque citoyen est obligé de cotiser volontairement à la formation 

du budget national par le biais des impots. En cas de nonpaiement des 

impots en temps voulu aux autorités fiscales ont le droit d’engager une 

procédure de forclusion assujettissement à l’ impot de la manière requise 

par le droit fiscal . 

 

“Arta taxării e ca atunci când jumuleşti o gâscă vie şi obţii 

 cea mai mare grămadă de pene cu cele mai puţine ţipete.” 

Jean-Baptiste Colbert 

 

Potrivit normelor constituţionale şi prevederilor Codului fiscal 

al Republicii Moldova şi Codului de procedură fiscală a României 

sistemul fiscal reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, altor 

venituri ale bugetului public, naţional, a principiilor, formelor şi 

metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora, precum şi 

totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor.[3] 

Executarea silită în cadrul raporturilor fiscale reprezintă 

calea subsidiară excepţională de recuperare a creanţelor fiscale, ea 

fiind declanşată exclusiv în cazul neachitării de bună voie – la 

termenele legale – a impozitelor şi taxelor datorate bugetului 

statului.[5] 

Conform art.58 alin.(1) din Constituţia RM [1]şi art.56 alin.(1) 

din Constituţia României[2], cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin 

impozite şi taxe, la cheltuielile publice.  

Impozitele şi taxele, percepute în conformitate cu legislaţia 

fiscală reprezintă condiţia indispensabilă pentru existenţa statului, de 

aceea obligaţia de a plăti impozitele şi taxele, fixată în Constituţia 

RM şi cea a României, se extinde asupra tuturor contribuabililor, ca 

o modalitate de revendicare necondiţionată de către stat, a drepturilor 

sale. Deci urmărirea contribuţiilor financiare nu poate fi calificată ca 

fiind o lipsire a proprietarului de bunuri în mod spontan, dar 

reprezintă o constrîngere necondiţionată de exercitare a plăţilor ce 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert
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derivă dintr-o obligaţie constituţional-publică. Creanţa fiscală a 

contribuabilului şi dezideratul organului fiscal rezultă nu dintr-o 

convenţie sau înţelegere, dar exclusiv din lege şi, ca urmare, raportul 

privind neexecutarea creanţei fiscale ţine de dreptul public. De aici 

decurge abilitarea organului fiscal cu dreptul de a proceda autoritar 

în raporturile fiscal-patrimoniale, ceea ce nu suprimă şi nu reduce 

drepturile şi libertăţile cetăţeanului. 

În materia executării obligaţiilor fiscale, regula de bază constă 

în executarea de bună voie, din proprie iniţiativă de către debitor-

contribuabil a obligaţiilor ce îi revin acestuia. De regulă, executarea, 

respectiv stingerea acestor obligaţii, se face prin plată. Totuşi, dacă 

debitorul nu execută obligaţia sa, în cuantumul şi la termenul stabilit 

de lege, creditorul, pentru a valorifica dreptul său subiectiv 

patrimonial pe care îl are asupra debitorului, poate recurge la 

anumite mijloace pe care legea i le pune la dispoziţie pentru a-l sili 

pe ultimul la executare.[8] 

În susţinerea executării de bună voie a obligaţiei fiscale 

scriitorul şi istoricul francez Francois-Marie Voltaire a spus: 

„Achitarea impozitului înseamnă a da o parte din averea sa pentru a 

păstra restul”.[7]  

Analizînd prevederile art.193 Cod Fiscal al RM [3] şi art.141 

Cod de procedură fiscală al României [4] cu privire la condiţiile 

declanşării executării silite a obligaţiei fiscale observăm că condiţiile 

se aseamănă, cu excepţia uneia, că în România este obligatorie 

prezenţa titlului executoriu al creanţei bugetare, pe cînd în RM se 

face în temeiul unei hotărîri emise de conducerea organului fiscal pe 

un formular tipizat aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 

Declanşarea şi desfăşurarea procedurii executării silite a 

creanţelor bugetare restante potrivit legislaţiei române este 

condiţionată de întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

 Existenţa titlului executoriu al creanţei bugetare; 

 Creanţa fiscală să fie exigibilă; 

 Pornirea executării silite înainte de împlinirea termenului de 

prescripţie a obligaţiei bugetare restante;  

 Îndeplinirea actelor procedurale premergătoare executării 

silite.[6] 

Condiţiile declanşării executării silite a obligaţiei fiscale 

potrivit art.193 Cod Fiscal al RM sînt: 
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 existenţa restanţei, ţinîndu-se cont de prevederile; 

 neexpirarea termenelor de prescripţie stabilite în prezentul 

cod; 

 necontestarea faptului de existenţă a restanţei şi mărimii ei; 

 contribuabilul nu se află în proces de lichidare (dizolvare) 

sau de aplicare a procedurilor de depăşire a insolvabilităţii, 

conform legislaţiei.[3] 

Modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscale potrivit 

legislaţiei fiscale a RM şi a României sunt diferite, astfel potrivit 

art.194 Cod fiscal al RM acestea sunt: 

a) încasare a mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale 

contribuabilului, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi 

provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea 

sau majorarea capitalului social); 

b) ridicare de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar; 

c) urmărire a  bunurilor  contribuabilului, cu  excepţia  celor 

consemnate la lit.a) şi b); 

d) urmărire a datoriilor debitoare ale contribuabililor prin 

modalităţile prevăzute la lit.a), b) şi c).[3] 

Codul de Procedură Fiscală a României prevede următoarele 

modalităţi de executare silită a obligaţiei fiscale: 

a) poprirea; 

b) urmărirea bunurilor mobiliare; 

c) urmărirea bunurilor  imobiliare; 

d) urmărire a altor bunuri.[4] 

Organul fiscal este în drept să aplice una sau mai multe 

modalităţi de executare silită a obligaţiei fiscale.[5] 

Organele fiscale din România care administrează creanţe 

fiscale sunt abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să 

efectueze procedura de executare silită. 

Organele sus menţionate sunt denumite organe de executare 

silită.[9] 

Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent 

organul de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile 

urmăribile, coordonarea întregii executări revenind organului de 

executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul 

sau organul de executare competent. În cazul în care executarea silită 

se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de 
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către organul de executare coordonator. 

Când se constată că domiciliul fiscal al debitorului se află în 

raza teritorială a altui organ de executare, titlul executoriu împreună cu 

dosarul executării vor fi trimise acestuia, înştiinţându-se, dacă este 

cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu.[8] 

Executarea silită se face de organul de executare competent 

prin intermediul executorilor fiscali. Aceştia trebuie să deţină o 

legitimaţie de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea 

activităţii.Executorul fiscal este împuternicit în faţa debitorului şi a 

terţilor prin legitimaţia de executor fiscal şi delegaţie emisă de 

organul de executare silită. 

În Republica Moldova executarea silită a obligaţiei fiscale o 

efectuează: 

 organul fiscal prin intermediul executorilor fiscali; 

 Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi 

Corupţiei, dispunînd de drepturile organului fiscal, 

efectuează executarea silită a obligaţiei fiscale calculate de 

organele sale; 

 serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din 

cadrul primăriilor în limitele competenţei sale.[9] 

Avînd în vedere faptul că modalităţile de executare a obligaţiei 

fiscale în legislaţia fiscală română şi cea a RM sunt prevăzute diferit, 

în continuare le vom analiza separat. 

Codul de procedură fiscală al României prevede următoarele 

modalităţi de executare silită a obligaţiilor fiscale: 

a) poprirea 

b) urmărirea bunurilor mobiliare 

c) urmărirea bunurilor imobiliare 

d) urmărirea altor bunuri[4] 

Poprirea. Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume 

urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în 

valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute 

şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe 

care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor 

raporturi juridice existente. Sumele reprezentând credite 

nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii 

internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt 

supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva 
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beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării silite. În 

cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi în 

valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor 

în valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb 

afişat de acestea pentru ziua respectivă. Sumele ce reprezintă venituri 

băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de 

orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială 

sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute de Codul de 

procedură civilă. Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice 

sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare, 

printr-o adresă care va fi comunicată terţului poprit. Totodată, va fi 

înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi. Poprirea înfiinţată 

anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea 

copiei certificate de pe titlul executoriu, făcută terţului poprit, şi 

înştiinţarea despre aceasta a debitorului. Poprirea se consideră 

înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul 

poprit. În acest sens, terţul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, 

cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.[9] 

După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat: 

a) să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine 

exigibilă, organului fiscal, suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat 

de organul de executare; 

b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, 

înştiinţând despre aceasta organul de executare. 

Dacă debitorul face plata în termenul prevăzut în somaţie, 

organul de executare va înştiinţa de îndată în scris băncile pentru 

sistarea totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor. 

În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi, 

băncile vor urmări executarea acestora din încasările zilnice realizate 

în contul debitorului. 

Urmărirea bunurilor mobile. Sunt supuse executării silite orice 

bunuri mobile ale debitorului, cu excepţiile prevăzute de lege. 

În cazul debitorului persoană fizică nu pot fi supuse executării 

silite, fiind necesare vieţii şi muncii debitorului, precum şi familiei 

sale: 

a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea 

studiilor şi la formarea profesională, precum şi cele strict necesare 

exercitării profesiei sau a altei ocupaţii cu caracter permanent, 
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inclusiv cele necesare desfăşurării activităţii agricole, cum sunt 

uneltele, seminţele, îngrăşămintele, furajele şi animalele de producţie 

şi de lucru; 

b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al 

debitorului şi familiei sale, precum şi obiectele de cult religios, dacă 

nu sunt mai multe de acelaşi fel; 

c) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de 

două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, 

alimentele strict necesare până la noua recoltă; 

d) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru 

încălzit şi pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarnă; 

e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate 

îngrijirii persoanelor bolnave; 

f) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale 

altele decât Codul de Procedură Fiscală. 

Bunurile debitorului persoană fizică necesare desfăşurării 

activităţii de comerţ nu sunt exceptate de la executare silită.[4] 

Executarea silită a bunurilor mobile se face prin sechestrarea şi 

valorificarea acestora, chiar dacă acestea se află la un terţ. Sechestrul 

se instituie printr-un proces-verbal. Pentru bunurile mobile anterior 

sechestrate ca măsură asigurătorie nu este necesară o nouă 

sechestrare. Executorul fiscal, la începerea executării silite, este 

obligat să verifice dacă bunurile anterior sechestrate se găsesc la 

locul aplicării sechestrului şi dacă nu au fost substituite sau 

degradate, precum şi să sechestreze alte bunuri ale debitorului, în 

cazul în care cele găsite la verificare nu sunt suficiente pentru 

stingerea creanţei. Bunurile nu vor fi sechestrate dacă prin 

valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile 

executării silite.[10] 

Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lăsate în custodia 

debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul 

de executare sau de executorul fiscal, după caz, ori vor fi ridicate şi 

depozitate de către acesta. Atunci când bunurile sunt lăsate în 

custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii şi 

când se constată că există pericol de substituire ori de degradare, 

executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor. În cazul în 

care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valută, 

titluri de valoare, obiecte de metale preţioase, pietre preţioase, 
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obiecte de artă, colecţii de valoare, acestea se ridică şi se depun, cel 

târziu a doua zi lucrătoare, la unităţile specializate. Cel care primeşte 

bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru. În cazul 

în care custodele este o altă persoană decât debitorul sau creditorul, 

organul de executare îi va stabili acestuia o remuneraţie ţinând seama 

de activitatea depusă.[9] 

Urmărirea bunurilor imobile. Sunt supuse executării silite 

bunurile imobile proprietate a debitorului. În situaţia în care debitorul 

deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită 

se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma 

partajului judiciar, respectiv asupra sultei. Executarea silită imobiliară 

se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii bunului imobil, 

prevăzute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât 

odată cu imobilul. În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi 

supus executării silite spaţiul minim locuit de debitor şi familia sa, 

stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare. Cele menţionate 

nu sunt aplicabile în cazurile în care executarea silită se face pentru 

stingerea creanţelor fiscale rezultate din săvârşirea de infracţiuni.[6] 

La instituirea sechestrului şi în tot cursul executării silite, 

organul de executare poate numi un administrator-sechestru, dacă 

această măsură este necesară pentru administrarea imobilului 

urmărit, a chiriilor, a arendei şi a altor venituri obţinute din 

administrarea acestuia, inclusiv pentru apărarea în litigii privind 

imobilul respectiv. Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, 

debitorul ori altă persoană fizică sau juridică. Administratorul-

sechestru va consemna veniturile încasate la unităţile abilitate şi va 

depune recipisa la organul de executare. Când administrator-

sechestru este numită o altă persoană decât creditorul sau debitorul, 

organul de executare îi va fixa o remuneraţie ţinând seama de 

activitatea depusă.[10] 

 Urmărirea altor bunuri.  
Executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de 

rădăcini. Executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse 

de rădăcini, care sunt ale debitorului, se efectuează în conformitate 

cu prevederile prezentului cod privind bunurile imobile. Pentru 

executarea silită a recoltelor şi a fructelor culese sunt aplicabile 

prevederile prezentului cod privind bunurile mobile. Organul de 

executare va hotărî, după caz, valorificarea fructelor neculese sau a 
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recoltelor aşa cum sunt prinse de rădăcini sau după ce vor fi culese. 

Executarea silită a unui ansamblu de bunuri.  Bunurile mobile 

şi/sau imobile, proprietate a debitorului, pot fi valorificate individual 

şi/sau în ansamblu dacă organul de executare apreciază că astfel 

acestea pot fi vândute în condiţii mai avantajoase. Organul de 

executare îşi poate schimba opţiunea în orice fază a executării, cu 

reluarea procedurii.[4] 

Potrivit art.194 Cod fiscal al RM modalităţile de executare a 

obligaţiei fiscale sunt: 

 a) încasare a mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale 

contribuabilului, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi 

provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea 

sau majorarea capitalului social); 

b) ridicare de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar; 

c) urmărire a  bunurilor  contribuabilului, cu  excepţia  celor 

consemnate la lit.a) şi b); 

d) urmărire a datoriilor debitoare ale contribuabililor prin 

modalităţile prevăzute la lit.a), b) şi c).[3] 

Încasarea de mijloace băneşti de pe conturile bancare ale  

contribuabilului. Începînd cu ziua următoare celei în care a apărut 

restanţa sau în care s-a aflat despre apariţia ei, organul fiscal este în 

drept să înainteze ordine incaso trezoreriale la conturile bancare (cu 

excepţia contului de împrumut, a contului provizoriu (de acumulare a 

mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului 

social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi 

ai activităţii de întreprinzător) ale contribuabilului dacă acesta dispune 

de ele şi dacă organul fiscal le cunoaşte. În cazul în care contribuabilul 

deţine la contul său bancar mijloace băneşti, instituţia financiară 

(sucursala sau filiala acesteia) este obligată să execute, în limita 

acestor mijloace, ordinul incaso trezorerială a organului fiscal în 

decursul zilei operaţionale în care a fost primită. În cazul în care 

contribuabilul nu deţine la contul său bancar mijloace băneşti pentru a 

stinge, total sau parţial, obligaţia fiscală, instituţia financiară (sucursala 

sau filiala acesteia) remite organului fiscal, în ziua primirii, ordinul 

incaso trezorerială, făcînd pe ea menţiunea despre lipsa, totală sau 

parţială, a mijloacelor. În cazul suspendării operaţiunilor la contul 

bancar pentru nestingerea obligaţiei fiscale, instituţia financiară 

(sucursala sau filiala acesteia) informează imediat organul fiscal 
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despre înscrierea în contul contribuabilului a mijloacelor băneşti. 

Procedura încasării incontestabile a mijloacelor de la conturile bancare 

se stabileşte prin lege. 

Prevederile menţionate nu se aplică în cazul în care în contul 

bancar al contribuabilului sînt înscrise mijloace băneşti încasate de la 

comercializarea bunurilor gajate, în limita sumelor direcţionate spre 

plata cheltuielilor aferente vînzării bunului gajat şi în limita creanţelor 

care se plătesc din produsul vînzării bunului gajat.[5] 

Ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în 

numerar. Executarea silită a obligaţiei fiscale prin ridicarea de 

mijloace băneşti în numerar este aplicată contribuabilului persoană 

juridică sau persoană fizică subiect al activităţii de întreprinzător. 

Pentru ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar, 

inclusiv în valută străină, funcţionarul fiscal controlează locurile şi 

localurile în care contribuabilul păstrează numerarul, precum şi 

reţeaua lui comercială.[11] 

Funcţionarul fiscal predă mijloacele băneşti ridicate instituţiei 

financiare (sucursalei sau filialei acesteia) proxime, care este obligată 

să le primească şi să le transfere la bugetele respective pentru stingerea 

restanţelor. Valuta străină se predă la cursul stabilit de Banca 

Naţională a Moldovei în ziua predării. Dacă depunerea mijloacelor 

băneşti în numerar la instituţia financiară (sucursala sau filiala 

acesteia) în ziua ridicării lor este imposibilă, ele vor fi predate casieriei 

organului fiscal pentru ca aceasta să le transmită instituţiei financiare 

în următoarea zi lucrătoare.[8] 

Urmărirea  bunurilor  contribuabilului, cu  excepţia  celor 

consemnate mai sus. În acest sens art.199 Cod fiscal [3] prevede 

regulile generale de sechestrare a bunurilor. Îndeplinirea hotărîrii 

organului fiscal de sechestrare a bunurilor contribuabilului se 

efectuează, dacă legislaţia nu prevede altfel, în prezenţa 

contribuabilului (a reprezentantului acestuia), a persoanei lui cu 

funcţie de răspundere, iar în cazul în care contribuabilul este 

persoană fizică neînregistrată ca subiect al activităţii de întreprinzător 

- a unui membru major al familiei lui. 

Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu 

funcţie de răspundere se eschivează de a fi prezenţi la sechestrarea 

bunurilor, aceasta se efectuează fără consimţămîntul sau în absenţa 

lor. Deschiderea fără consimţămîntul contribuabilului  
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(reprezentantului acestuia), al persoanei lui cu funcţie de răspundere 

ori în lipsa acestora a încăperilor şi a altor locuri în care se află 

bunurile, precum şi sechestrarea lor, se efectuează în prezenţa a doi 

martori asistenţi. Dacă bunurile contribuabilului se află la domiciliul 

sau la reşedinţa lui sau a unor alte persoane, sechestrarea bunurilor se 

va face numai cu consimţămîntul contribuabilului sau al persoanei 

căreia îi aparţine domiciliul sau reşedinţa. Dacă persoana fizică nu 

permite accesul în domiciliul sau în reşedinţa sa pentru a i se 

sechestra bunurile, funcţionarul fiscal consemnează faptul într-un 

act. În astfel de cazuri, organul fiscal va intenta o acţiune în justiţie. 

După ce instanţa judecătorească emite o hotărîre de executare silită a 

obligaţiei fiscale, aceasta este îndeplinită în conformitate cu legislaţia 

de procedură civilă. 

Dacă contribuabilul nu şi-a stins obligaţia fiscală şi dacă 

acţiunile de sechestrare a bunurilor nu au fost atacate în decursul a 30 

zile lucrătoare din data sechestrării, organul fiscal este în drept să 

comercializeze bunurile sechestrate. În cazul cînd acţiunile organului 

fiscal sînt contestate, comercializarea bunurilor menţionate în 

contestaţie sau în cererea de chemare în judecată se suspendă pînă la 

soluţionarea cauzei. 

În cazul în care, în urma examinării contestaţiei sau a cererii 

de chemare în judecată, de pe unele bunuri a fost ridicat sechestrul, 

organul fiscal este în drept să sechestreze alte bunuri ale 

contribuabilului. Bunurile sechestrate de organul fiscal nu se 

urmăresc de alte autorităţi publice, nici chiar în temeiul unei hotărîri 

judecătoreşti.[3] 

Urmărirea datoriei debitoare. Urmărirea datoriei debitoare de 

la persoane care au sediu în Republica Moldova se face în baza listei 

debitorilor, prezentate de contribuabil, sau a altor informaţii de care 

dispune organul fiscal. În conformitate cu tratatele internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, pot fi urmărite datoriile debitoare 

de la persoane din străinătate, precum şi de la debitorii autohtoni în 

beneficiul contribuabililor străini. Urmărirea datoriei debitoare se 

efectuează şi atunci cînd însuşi debitorul are restanţe.[8] 

Pentru urmărirea datoriei debitoare, contribuabilul este obligat 

să prezinte organului fiscal lista debitorilor, semnată de el (de 

reprezentantul său), de persoana sa cu funcţie de răspundere. La 

cererea organului fiscal, datele din listă sînt confirmate documentar. 
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Lista debitorilor trebuie să conţină, după caz: 

a) denumirea (numele, prenumele) debitorului, sediul (adresa), 

codul fiscal, informaţia de contact; 

b) conturile bancare ale debitorului, denumirea, sediul şi codul 

instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) în care 

sînt deschise conturile; 

c) data apariţiei datoriilor debitoare, suma totală şi scadenţa 

lor; 

d) măsurile întreprinse de contribuabil pentru a i se plăti 

datoria debitoare; 

e) data ultimei verificări reciproce.[5] 

Executarea silită a obligaţiei fiscale se consideră imposibilă 

dacă: 

a) persoana lichidată nu are succesor; 

b) persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător  este 

declarată insolvabilă şi nu dispune de bunuri; 

c) persoana fizică ce nu este subiect al activităţii de 

întreprinzător nu posedă bunuri care ar putea fi sechestrate conform 

prezentului capitol; 

d) persoana fizică ce nu este subiect al activităţii de 

întreprinzător şi-a părăsit domiciliul, nu poate fi găsită şi nu are 

bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentului capitol; 

e) persoana fizică a decedat şi nu există alte persoane obligate 

prin lege să-i stingă obligaţia fiscală.[3] 

Suma obligaţiei fiscale a cărei executare silită este imposibilă, 

precum şi suma obligaţiilor fiscale stinse prin scădere sînt luate la o 

evidenţă specială, în modul stabilit de Guvern, pînă la expirarea 

termenului de prescripţie.  
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PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RISCURILOR 

COMERCIALE PRIN INTERMEDIUL CLAUZELOR 

ASIGURATORII 

 

Silvia SAVVA,  

Catedra de Drept 

 
La participation dans le commerce international implique beaucoup 

de professionnalisme, de compétence, d'intelligence, de pragmatisme et 

aussi la disponibilité de l'exposition au risque. Compte tenu du fait que la 

grande majorité des contrats commerciaux internationaux conclus à moyen 

et à long terme, la possibilité que ces contrats seront touchés par les risques 

est beaucoup plus élevé. 

Le professionnalisme des commerçants est démontré par les moyens 

qu'il choisit pour se protéger contre les risques potentiels. Un de ces moyens 

est d'inclure dans les contrats commerciaux des clauses qui sont conçus pour 

neutraliser les conséquences des risques, qui sont les clauses assurant. 

 

Evoluţia societăţii în ansamblu are la bază o serie de domenii 

în care trebuie să se înregistreze un progres semnificativ. Între 

acestea, un rol deosebit de important îl au relaţiile comerciale ale 

căror flux şi intensitate sunt într-o continuă creştere. Operaţiunile 

comerciale în general şi cele comerciale internaţionale în special au 

ca finalitate asigurarea unui nivel cît mai ridicat de colaborare între 

parteneri comerciali în cadrul unor pieţe naţionale, cît şi în cadrul 

unor pieţe internaţionale. 

Participarea la relaţiile comerciale internaţionale implică o mare 

doză de profesionalism, abilitate, inteligenţă, pragmatism şi nu în 

ultimul rînd disponibilitate de a fi expus riscului. Scopul general al 

oricărei activităţi comerciale fiind obţinerea unor profituri, este evident 

că, cu privire la asemenea situaţii deseori pot apărea şi pierderi, şi 

aceasta nu neapărat din cauza culpei vreuneia din părţi, ci din motive 

independente de voinţa acestora, dar care se răsfrîng negativ asupra 

relaţiei comerciale dintre partenerii contractuali. Ţinînd cont de faptul 

că marea majoritate a contractelor comerciale internaţionale se încheie 

pe termen mediu şi lung, posibilitatea ca asemenea contracte să fie 

afectate de eventuale riscuri este mult mai mare. 

Aspectele pe care ni le propunem să le scoatem în evidenţă în 

prezenta lucrare sunt legate de prezentarea conceptului de risc şi a 



 323 

categoriilor de riscuri care pot afecta echilibrul contractual, precum 

şi a posibilităţii pe care o au partenerii contractuali de a se proteja 

împotriva unor asemenea riscuri prin intermediul clauzelor 

asiguratorii. 

Cît priveşte noţiunea de risc, în literatura de specialitate se 

întîlnesc diverse abordări ale acestui concept, fiecare autor, avînd la 

bază explicaţia dată de DEX, oferind o interpretare aparte, raportată 

propriilor convingeri şi viziuni. 

Una dintre cele mai des citate definiţii ale riscului este cea 

propusă de C. Bîrsan şi D. Al. Sitaru [1], care prezintă riscurile ca 

fiind „evenimente ce pot să se producă după încheierea contractului, 

independent de culpa vreuneia dintre părţi şi care, dacă se realizează, 

pot provoca pierderi pentru cel puţin una dintre părţi”. 

Dicţionarul juridic [2] dă următoarea explicaţie termenului de 

risc: „În materia dreptului comercial, riscul este un pericol ce 

planează asupra oricărei relaţii contractuale şi, în general asupra 

oricărei operaţii comerciale a cărei executare se prelungeşte în timp, 

susceptibil să genereze fortuit anumite inconveniente privind 

aducerea la îndeplinire de către debitor a obligaţiilor  

contractualmente asumate faţă de creditor şi a căror apariţie 

determină inevitabil anumite pierderi pentru contractul a cărui 

prestaţie nu se  poate executa”. 

Se observă totuşi, la majoritatea definiţiilor date riscului 

anumite elemente comune cum ar fi: 

- producerea unui eveniment  ulterior încheierii 

contractului, dar anterior încetării acestuia; 

- evenimentul să se fi produs independent de culpa părţilor; 

- producerea evenimentului să fi provocat un dezechilibru 

contractual. 

Prezintă interes identificarea tipurilor de riscuri şi a modalităţii 

în care acestea pot influenţa executarea corespunzătoare a 

contractului comercial internaţional. 

Literatura de specialitate [3] clasifică riscurile în următoarele 

categorii: 

1. Riscuri economice care se subclasifică în: 

- riscuri valutare – reprezentînd posibilitatea înregistrării de pierderi 

în operaţiuni comerciale internaţionale din cauza modificării cursului 

de schimb a monedei de plată faţă de moneda de referinţă (sau de 
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calcul); 

- riscuri nevalutare – ce se concretizează în pericolul de a se produce 

modificări de conjunctură economică pe o anumită piaţă comercială 

susceptibile să influenţeze prestaţia asumată de una dintre părţi. Sunt 

menţionate drept exemplu la această categorie de riscuri: modificarea 

preţurilor la materiile prime, la energie, combustibili, schimbarea 

tarifelor de transport, a taxelor vamale, modificarea dobînzilor 

bancare, etc. 

2. Riscuri politico-administrative – reprezintă măsurile adoptate 

de state sau de organizaţii internaţionale în perioada de timp dintre 

momentul perfectării contractului şi momentul finalizării executării lui 

(de ex.: conflicte militare, greve, blocade economice, etc.) 

3. Evenimente naturale – sunt riscuri generate de evenimente 

ale naturii (de ex.: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, etc.) 

Deşi diferite prin natura, originea lor, toate aceste tipuri de 

riscuri odată produse pot avea drept consecinţe pierderi semnificative 

pentru cel puţin una din părţile contractante. Avînd în vedere faptul că 

vorbim despre relaţii comerciale internaţionale, la care participanţii au 

un nivel de profesionalim ridicat, ar fi incorect să afirmăm că riscul 

afectează contractele doar în măsura în care semnatarii lor sunt 

comercianţi incompetenţi, lipsiţi de cunoştinţe şi experienţă, şi aceasta 

datorită caracterului imprevizibil pe care îl au riscurile. 

Cu siguranţă, încheierea unui contract comercial internaţional 

este rezultatul unor demersuri precontractuale în care comerciantul 

investighează piaţa, analizează toate aspectele ce ţin de viitorul 

contract, efectuiază anumite prognoze menite să-i ofere o imagine cît 

mai clară cu privire la modalitatea în care  se va desfăşura  

eventualul contract şi asupra profitului pe care acesta i-l va aduce. 

Profesionalismul comercianţilor se demonstrează prin mijloacele 

pe care le alege acesta pentru a se proteja de eventualele riscuri. 

Unul dintre aceste mijloace este includerea în contractul 

comercial a unor clauze care au un asemenea rol şi anume de a oferi 

părţilor posibilitatea de a face faţă unor asemenea „lovituri”, de a crea 

pîrghii, mijloace de neutralizare a consecinţelelor acestora şi de 

prestabilire a echilibrului contractual. În literatura de specialitate aceste 

clauze sunt întîlnite sub numele de clauze asiguratorii. 

Clauzele asiguratorii pot fi clasificate în funcţie de diverse 

criterii: [4] 



 325 

a) În funcţie de felul riscurilor vizate se disting: 

- clauze de asigurare împotriva riscurilor valutare sau clauze 

de variaţie a schimbului – sunt cele care urmăresc ca finalitate 

principală menţinerea valorii contractului. Fac parte din această 

categorie: clauza aur, clauze de consolidare valutară, clauza de 

opţiune a locului de plată, etc.; 

- clauze de asigurare împotriva unor riscuri nevalutare, de 

regulă de natură economică. Intră în această categorie: clauza de 

revizuire a preţului, clauza de postcalculare a preţului, clauza ofertei 

concurente, clauza clientului celui mai favorizat, etc. 

- clauza de forţă majoră – urmăreşte ca finalitate 

neutralizarea consecinţelor negative pe care le antrenează realizarea 

anumitor riscuri decurgînd din măsuri politico-administrative sau din 

producerea unor evenimente naturale. 

b) În funcţie de finalitatea urmărită se disting: 

- clauze de menţinere a valorii contractului care cuprind: 

* clauze pur monetare – reprezentînd stipulaţii contractuale ce 

vizează evitarea riscurilor decurgînd din fluctuaţia valorii de schimb 

a monedei de plată faţă de moneda de referinţă (de ex.: clauze 

valutare, clauza de opţiune a monedei de plată, etc.) 

* Clauze de menţinere a puterii de cumpărare a monedei de plată – 

reprezentînd stipulaţii contractuale menite să apere valoarea 

funcţională a acesteia, adică a corelaţiei  existentă la momentul 

perfectării contractului între cuantumul obligaţiei pecuniare a uneia 

din părţi şi preţul real al bunurilor şi serviciilor pe o anumită piaţă 

(de ex.: clauza de revizuire a preţului, clauza de postcalculare a 

preţului, etc.) 

* clauze de adaptare a contractului la noile împrejurări – sunt 

stipulaţii ce vizează întreg ansamblul contractual fiind de natură să 

conducă la reaşezarea lui în noi parametri (de ex.: clauza ofertei 

concurente, clauza clientului celui mai favorizat, etc.) 

Includerea clauzelor asiguratorii în contractele de comerţ 

internaţional constituie o posibilitate lăsată la îndemîna părţilor, pe 

care acestea pot să o utilizeze în virtutea principiului libertăţii 

contractuale potrivit propriei voinţe după cum, tot părţile pot decide 

dacă clauzele vor opera automat sau în urma unor negocieri prealabile. 

I.  Clauze asiguratorii menite să contracareze riscurile valutare 

Aşa cum s-a menţionat anterior aceste clauze urmăresc 
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menţinerea valorii contractului. Pot fi prezentate la această categorie 

de clauze: 

1. Clauze valutare (de consolidare valutară) [5]– au menirea 

să protejeze părţile semnatare ale unui contract comercial 

internaţional împotriva riscului ce poate rezulta din variaţia monedei 

de plată în raport cu moneda de cont, aleasă de comun acord de către 

contractanţi. Potrivit literaturii de specialitate [6] moneda de cont 

este moneda aleasă de părţi şi care permite a determina cantitatea de 

unităţi monetare pe care o va primi creditorul. Moneda de plată este 

moneda care permite determinarea cantităţii şi naturii semnelor 

monetare primite de către creditor. 

Doctrina distinge trei varietăţi de clauze valutare, şi anume [7]: 

- Clauza monovalutară – presupune luarea în considerare de 

către părţi a două monede diferite: una de plată, mai puţin stabilă şi 

alta de cont, mai puţin fluctuantă (de ex.: leu - dolar) 

- Clauza multivalutară bazată pe un coş valutar convenit de 

părţi. Sintagma „coş valutar” este denumirea convenţional atribuită 

mai multor valute luate la un loc şi utilizate ca etalon monetar în 

relaţiile internaţionale. Alegerea valutelor se face de comun acord de 

către părţi, în funcţie de interesele lor, ţinînd cont de fluctuaţia pe 

piaţă a respectivelor monede. Faţă de clauza monovalutară această 

clauză prezintă un grad de siguranţă mai sporit, datorat plusului de 

stabilitate a coşului valutar comparativ cu o singură monedă. 

- Clauza multivalutară bazată pe un coş valutar 

instituţionalizat – se deosebeşte de precedenta prin faptul că la o 

asemenea clauză monedele care alcătuiesc coşul valutar precum şi 

modalitatea de calcul a modificărilor de curs sunt stabilite de un 

organ internaţional specializat (de ex. FMI), dînd naştere unei unităţi 

de cont instituţionalizată. Motivaţia introducerii acestei unităţi de 

cont rezidă în necesitatea sporirii lichidităţii statelor şi de creare a 

unor instrumente de evidenţă şi de decontare cu mai mare stabilitate 

avînd independenţă faţă de evoluţia unei anumite economii naţionale. 

Pot fi menţionate cu titlu de exemplu de asemenea unităţi de cont 

instituţionalizate: DST (Drepturile Speciale de Tragere)- introduse în 

practica relaţiilor valutare de FMI în 1969, ECU (European Currency 

Unity) – introdusă de Sistemul Monetar European în 1979, etc. Spre 

deosebire de precedentele, această din urmă clauză prezintă avantajul 

unei mai mari stabilităţi, clarităţi, previzibilităţi datorate faptului că 
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organele care le-au emis, prin publicaţiile periodice, aduc la 

cunoştinţă celor interesaţi informaţii actualizate referitoare la aceste 

unităţi de cont. 

2. Clauza aur – este o stipulaţie contractuală în virtutea căreia 

preţul contractual se exprimă fie într-o valută, luîndu-se aurul ca 

etalon al acelei valute, fie direct în aur, urmînd a fi plătit în monedă 

aur [8]. Clauza aur este funcţională doar în măsura în care moneda de 

plată este exprimată în aur printr-o paritate oficială, or îndeplinirea 

acestei condiţii presupune în mod necesar ca aurul să îndeplinească 

rolul de etalon monetar. 

3. Clauza de opţiune a monedei liberatorii – în temeiul acestei 

clauze preţul contractului este exprimat în mai multe monede, în 

baza parităţii existente la momentul încheierii contractului, ca mai 

apoi, la scadenţă, creditorului să i se ofere dreptul de a alege moneda 

de plată a preţului. Această clauză îl avantajează pe creditor, acesta 

putînd să aleagă moneda a cărei valoare i-ar oferi un beneficiu sporit. 

4. Clauza de opţiune a locului de plată – îi oferă creditorului 

dreptul să încaseze la scadenţă valoarea creanţei în locul pe care 

creditorul îl alege, în moneda locală. 

II Clauze asiguratorii menite să contracareze  riscurile 

nevalutare.  

Riscurile nevalutare cel mai frecvent se manifestă sub forma 

riscului de preţ, concretizat în fluctuaţia permanentă a preţurilor. De 

asemenea, pot surveni noi împrejurări în măsură să modifice 

condiţiile cu privire la îndeplinirea prestaţiilor asumate de părţi, 

condiţii care pot fi mult mai oneroase sau chiar imposibil de 

executat. Pot fi incluse la această categorie următoarele clauze: 

1. Clauza de recalculare sau de revizuire a preţului (clauza de 

indexare a preţului). Literatura de specialitate [9] prezintă această 

clauză sub două aspecte: 

- clauza de revizuire cu indexare unică – are menirea de a 

evita dificultăţile provocate de variaţia de preţuri şi presupune 

raportarea preţului contractual la preţul curent al unei unităţi de 

măsură uzuale, al unui produs de bază ca: tona de cărbune, barilul de 

petrol, etc. Deseori, în practică este utilizat ca element de referinţă 

principala materie primă utilizată în realizarea mărfii care face 

obiectul contractului. 

- clauza de revizuire  cu indexare cumulativă – este binevenită 
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în situaţia în care preţul contractual depinde de valoarea unei pluralităţi 

de elemente cum sunt: forţa de muncă, materia primă, etc., care se 

subsumează în valoarea obiectului contractual. 

2. Clauza de postcalculare a preţului – are ca finalitate 

menţinerea preţului mărfii (serviciului sau lucrării) la parametrii 

conjuncturii existente pe piaţă în momentul finalizării executării 

prestaţiei asumată de debitor. În virtutea acestei clauze, creditorul 

(vînzător, furnizor, etc.) dobîndeşte dreptul de a stabili preţul ori de 

a-l definitiva, fie ulterior executării integrale a obligaţiilor 

contractuale, fie la termene intermediare convenite de partenerii 

contractuali, urmînd ca în acest scop să se ia în calcul şi toate 

modificările factorilor economici de influenţare survenite între 

momentul încheierii contractului şi cel al executării lui. 

3. Clauza clientului celui mai favorizat – este stipulaţia 

contractuală în baza căreia promitentul se obligă faţă de ccontractantul 

său să-i acorde cele mai favorabile condiţii pe care le-ar acorda, pe 

parcursul executării contractului, altor parteneri cu care ar încheia o 

operaţiune similară. De regulă, această clauză operează automat, 

cocontractantul beneficiind de condiţiile mai favorabile încă din 

momentul în care acestea au fost oferite celorlalţi parteneri comerciali. 

4. Clauza ofertei concurente – este stipulaţia contractuală prin 

care vînzătorul îşi asumă obligaţia de a acorda cumpărătorului 

aceleaşi condiţii pe care i le-ar oferi acestuia din urmă, pentru aceeaşi 

marfă, alţi furnizori concurenţi în materie. Dacă o astfel de ofertă se 

prezintă de către cumpărător vînzătorului acesta o poate accepta, 

aliniind contractul la condiţiile ofertei concurente. În cazul cînd 

vînzătorul refuză oferta concurentă, cumpărătorul este în drept să 

încheie un nou contract cu ofertantul terţ. 

5. Clauza de hardship (impreviziune) – este stipulaţia 

contractuală graţie căreia devine posibilă modificarea  conţinutului 

contractului atunci cînd pe parcursul executării sale se produc, fără 

culpa contractanţilor, evenimente ce nu puteau fi prevăzute în 

momentul stabilirii raportului juridic de obligaţie, dar care, 

schimbînd substanţial datele şi elementele avute în vedere de părţi în 

momentul contractării, crează pentru unul dintre contractanţi 

consecinţe mult prea oneroase pentru a fi echitabil ca acesta să le 

suporte singur [10]. 

În temeiul clauzei de hardship, fiecare dintre părţile 
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contractante este îndreptăţită în ceea ce priveşte solicitarea adaptării 

la noile împrejurări a contractului încheiat. Partea contractantă 

afectată de situaţia de hardship trebuie, într-un interval de timp 

rezonabil, să comunice partenerului său contractual despre 

intervenţia evenimentului imprevizibil şi consecinţele nedorite pe 

care acesta la poate provoca. De asemenea, va solicita adaptarea 

contractului la noile împrejurări şi va propune soluţii în acest sens. 

Pentru evitarea cazurilor de dezacord, se recomandă [11] de a fi 

stipulată în contract obligativitatea efectuării unei expertize a 

evenimentului ce ar perturba executarea obligaţiilor contractuale. 

III Clauza de forţă majoră 

În doctrina juridică [12] clauza de forţă majoră este definită 

drept o stipulaţie contractuală, avînd caracterul unui succedaneu sau 

substitut de clauză de adaptare atunci cînd conţine prevederea 

potrivit căreia contractul se suspendă în caz de forţă majoră, urmînd 

ca el să continuie după perioada de suspendare, în noile condiţii care 

vor fi negociate între timp. 

De asemenea, unii autori [13] tratează elementele 

caracteristice forţei majore şi anume: caracter imprevizibil, 

insurmontabil şi exterior celui care îl invocă al unor fapte intervenite 

ulterior încheierii contractului şi care au împiedicat executarea 

acestuia, fără nici o vină din partea debitorului, aflat în imposibilitate 

absolută de a executa contractul. Împrejurările cele mai frecvent 

invocate ca fiind cazuri de forţă majoră sunt: calamităţile naturale, 

conflicte armate, conflicte de muncă, actele puterii publice, 

dificultăţi de transport şi de aprovizionare, aceste exemple avînd 

rolul de a oferi o imagine mai clară asupra a ceea ce poate constitui 

forţă majoră. 

Cît priveşte dovada forţei majore, aceasta poate fi certificată de 

documente ce provin de la autorităţile competente ale ţării respective. 

Afectarea prestaţiei debitorului de un eveniment de forţă 

majoră are ca efect exonerarea debitorului de această obligaţie şi 

aceasta, doar în cazul în care debitorul a avertizat despre existenţa 

cazului de forţă majoră şi dovedeşte forţa majoră. 

Includerea în contract a clauzei de forţă majoră trebuie să fie 

însoţită şi de precizarea termenului şi modului în care debitorul să fie 

obligat să anunţe cazul, şi aceasta pentru a oferi posibilitatea 

cocontractantului de a lua toate măsurile necesare evitării 
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eventualelor pagube ce s-ar fi produs ca urmare a neexecutării 

contractului. Părţile contractante au obligaţia de a conlucra  în scopul 

diminuării prejudiciului pe care îl suferă şi creării condiţiilor 

necesare pentru reluarea executării prestaţiilor. 

În comerţul internaţional, survenirea  unei împrejurări de forţă 

majoră nu conduce, în principiu, la rezilierea contractului, ci la 

suspendarea lui. Pe durata suspendării părţile sunt libere să încheie 

contracte similare cu alţi parteneri. În situaţia în care, după expirarea 

termenului prevăzut în contract, evenimentul de forţă majoră nu a 

încetat, contractul va fi reziliat sau renegociat. De regulă, dreptul de 

a solicita rezilierea este recunoscut cocontractantului părţii care s-a 

prevalat de clauza de forţă majoră, dar mai rar ambelor părţi. 

Cu siguranţă, clauzele asiguratorii nu sunt singurele instrumente 

pe care comercianţii le pot folosi pentru a se proteja de riscuri, totuşi, 

rolul acestora este unul semnificativ, dovadă fiind şi frecvenţa utilizării 

lor în operaţiunile comerciale internaţionale. 
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ACCEPTAREA SUCCESIUNII : ASPECTE 

TEORETICO-PRACTICE 

                             

  Maxim TODOROV, 

Catedra de  Drept 
 

Aplicarea legislaţiei civile ce vizează acceptarea succesiunii denotă 

o serie de contradicţii, mai ales la capitolul practică judiciară neuniformă. 

În cadrul acestei lucrări vom arăta că hotărîrea judecătorească de 

constatare a faptului juridic de acceptare a succesiunii, serveşte drept temei 

sufiecient pentru înregistrarea drepturilor reale , în special a dreptului de 

proprietate în registrul bunurilor imobile , fără a mai fi necesar 

reconfirmarea hotărîrii prin certificat de moştenitor.În afară de aceasta 

vom propune şi sugestii pentru soluţionarea acestei probleme în practica 

judiciară a R.M.  
 

Dreptul succesoral reprezintă una din cele mai importante 

instituţii ale dreptului civil ce reglementeză naşterea modificarea şi 

stingerea raporturilor de drept succesoral. Regulile succesiunii, 

reglementate de cartea a IV a Codului Civil al R.M., constituie cadrul 

normativ principal care reglementează raporturile juridice ce apar în 

urma decesului persoanei fizice. Cu toate acestea , există şi alte acte 

normative care vin să completeze prevederile Codului Civil al R.M. 

la acest capitol , precum : Legea nr.1453 din 08.11.2002 cu privire la 

notariat,  Codul de Procedură Civilă al R.M. nr.225 din 30.05.2003, 

Legea nr.1543 din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile. În 

cadrul acestui articol vom  aborda tematica acceptării succesiunii 

prin prisma aspectelor teoretice prevăzute de legile menţionate mai 

sus , precum şi corelarea acestora cu practica judiciară a R.M. 

În prezenta lucrare nu se vor trata  laturi conceptuale legate la 

general de succesiune,  ci se va cerceta  exclusiv  tematica acceptării 

succesiunii la dimensiunea teoretică şi practică. Pentru a examina 

dimensiunea teoretică este necesar de a prezenta reglementările civile 

ce vizează acceptarea succesiunii. 

Astfel , Codul Civil al R.M. stipulează la art.1516 că :  

 alin.2  ,,Succesiunea este acceptată de succesor 

indiferent de faptul dacă este succesor testamentar sau legal’’. 

 alin.3 ,, Succesiunea se consideră acceptată cînd 

moştenitorul depune la notarul de la locul deschiderii succesiunii o 
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declaraţie de acceptare a succesiunii sau intră în posesiunea 

patrimoniului succesoral.’’ 

 alin.4  ,, Dacă succesorul a intrat în posesiunea unei 

părţi din patrimoniu, se consideră că a acceptat întregul patrimoniu, 

oriunde s-ar afla şi din ce ar consta .’’ 

Art.1517 continuă ideile expuse mai sus cu următoarele 

,,Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni de la data 

deschiderii ei.’’ Din toata materia în cauză , ne interesează  

procedura succesorală ce se declanşează la decesul persoanei , fie că 

de cujus lasă testament,  fie că se aplică normele succesiunii legale. 

Dar pentru a începe studiul tematicii, vom arăta mai întîi cum se 

realizează în prezent  procedura succesorală pe un exemplu concret, 

corelată cu prevederile legislaţiei.Vom analiza două ipoteze : prima 

se referă la faptul cum are loc acceptarea succesiunii prin depunerea 

declaraţiei de acceptare a succesiunii la notar în termen de 6 luni de 

la data deschiderii succesiunii, şi a doua vizează acceptarea 

succesiunii prin intrarea în posesia patrimoniului succesoral. 

Prima situaţie : Să presupunem că X (autorul) a decedat fără să 

întocmească anterior testament, lăsînd un patrimoniu succesoral 

constituit din casă de locuit individuală şi teren aferent din 

intravilanul oraşului.  X are un singur moştenitor H, care a depus o 

declaraţie de acceptare a succesiunii în termen de 6 luni de la 

deschiderea succesiunii la unul din notarii din raza teritorială de 

aflare a bunurilor succesorale ( potrivit art.1516 alin.3 Cod Civil al 

R.M.şi art.55 , 56 al Legii nr.1453 din 08.11.2002 cu privire la 

notariat ). La declaraţia de acceptare a succesiunii s-au anexat   şi alte 

acte necesare notarului,  pentru verificarea decesului celui care a 

lăsat moştenirea , timpul şi locul deschiderii succesiunii, raporturile 

de rudenie, existenţa testamentului după caz , compunerea masei 

succesorale şi costul ei (art.65 alin.1 al Legii nr.1453 din 08.11.2002 

cu privire la notariat). 

După 6 luni de la deschiderea succesiunii notarul potrivit 

art.1556, 1557 Cod Civil al R.M. eliberează moştenitorului H 

certificat de moştenitor, care în baza certificatului de moştenitor 

înregistrează casa şi lotul de teren aferent în registrul bunurilor 

imobile cu drept de proprietate dobîndit prin succesiune legală (în 

temeiul art. 28 alin.1 lit.c al Legii nr.1543 din 25.02.1998 cadastrului 

bunurilor imobile). 
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A doua situaţie : Să presupunem că Y a decedat, lăsînd în 

urma sa un patrimoniu succesoral constituit din 2 cote de teren 

echivalent. Y are un moştenitor legal S , care a acceptat succesiunea 

în termen de 6 luni de la data deschiderii ei , prin intrarea în posesia 

patrimoniului succesoral (prelucra cotele de teren echivalent , achita 

impozitele regulat etc.), însă a omis să se adreseze la notar cu o 

declaraţie de acceptare a succesiunii. Potrivit art.58 lit.b) al Legii 

nr.1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat, notarul refuză să 

deschidă procedura succesorală dacă declaraţia de acceptare a 

succesiunii a fost depusă după expirarea termenului prevăzut de 

legislaţie. Astfel, unica soluţie a moştenitorului legal S,  este să se 

adreseze instanţei de judecată cu o cerere de constatare a faptului 

juridic de acceptare a succesiunii în condiţiile art.281 alin.2 lit.f) şi 

art. 282 Cod de Procedură Civilă al R.M. După primirea hotăririi 

judecătoreşti care constată faptul juridic de acceptare a succesiunii, 

moştenitorul S o  depune la notarul de la locul deschiderii moştenirii, 

împreună cu alte acte care confirmă decesului celui care a lăsat 

moştenirea, timpul şi locul deschiderii succesiunii, raporturile de 

rudenie, existenţa testamentului după caz, compunerea masei 

succesorale şi costul ei (art.65 alin.1 al Legii nr.1453 din 08.11.2002 

cu privire la notariat). Ca urmare , notarul eliberează certificat de 

moştenitor, care serveşte drept temei de înregistrarea a dreptului de 

proprietate asupra cotelor de teren echivalent după S,  drept dobîndit 

prin moştenire (în temeiul art. 28 alin.1 lit.c al Legii nr.1543 din 

25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile). 

În principiu aşa se realizează în prezent procedura succesorală 

prin cele 2 modalităţi  de acceptare a succesiunii : fie prin depunerea 

declaraţiei de acceptare la notarul de la locul deschiderii succesiunii, 

fie prin intrarea în posesia patrimoniului succesoral. Ambele  

modalităţi necesită într-un final certificat de moştenitor,  cel puţin 

aşa reiese din practică. 

Cu toate acestea practica judiciară a cauzelor legate de 

acceptarea moştenirii nu este uniformă, evidenţiînd şi alte soluţii cu 

acelaşi efect, dar cu o procedură mult mai simplificată. Astfel,  într-o 

serie de hotărîri judecătoreşti emise de Judecătoria Buiucani,  

petiţionarii  solicitau constatarea faptului juridic de acceptare a 

succesiunii precum şi obligarea Oficiului Teritorial Cadastral de a 

înregistra dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile 
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succesorale. Judecătoria Buiucani admitea ambele pretenţii,  obligînd 

OTC de a înregistra dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile 

dobîndite prin succesiune. În alte cazuri Judecătoria Buiucani,  din 

oficiu arăta în hotărîrea de acceptare a succesiunii (cauza examinată 

în procedură specială ) că aceasta serveşte drept temei pentru 

înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor succesorale 

imobile în registrul bunurilor imobile. În acest fel, se eluda faza 

notarială cu emiterea certificatului de moştenitor precum şi 

cheltuielile legate de aceasta (taxele notariale care sunt suficient de 

costisitoare). Or, în mod normal cu hotărîrea judecătorească de 

constatare a faptului juridic de acceptare a succesiunii,  moştenitorul 

ar trebui să se adreseze la notar, care la rîndul său elibera certificat de 

moştenitor. Aşa cel puţin se procedeaza în practica cotidiană. 

Aici şi începe problematica în cauză, întrucît unele instanţe 

constată doar acceptarea succesiunii cu ideea că moştenitorul 

urmează să meargă la notar pentru a primi certificat de moştenitor, 

iar altele consideră că hotărîrea judecătorească examinată în 

procedură specială este temei suficient pentru a înregistra în registrul 

bunurilor imobile dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile 

succesorale. Evident, legislaţia la acest capitol nu ne oferă un răspuns 

concret şi nici Hotărîrea Explicativă a Plenului CSJ cu privire la 

practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la 

examinarea cauzelor despre succesiune nr.13 din 03.10.2005 nu 

reflectă vreun răspuns plauzibil la dilema în cauză.  Unica soluţie 

este interpretarea normelor materiale şi procedurale stipulate de 

Codul Civil al R.M., Legea nr.1453 din 08.11.2002 cu privire la 

notariat,  Codul de Procedură Civilă al R.M. nr.225 din 30.05.2003, 

Legea nr.1543 din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile. 

Deci, reiterăm că  în practică, acceptarea succesiunii fie prin 

depunerea declaraţiei de acceptare la notar, fie prin intrarea în posesia 

patrimoniului succesoral implică în mod obligatoriu  certificat de 

moştenitor. În continuare vom încerca să argumentăm că acceptarea 

succesiunii prin intrarea în posesia patrimoniului succesoral care a fost 

constatată în procedură specială prin hotărîre judecătorească nu 

necesită a fi confirmată suplimentar prin certificat de moştenitor, ci 

constituie temei suficient de înregistrare a bunurilor imobile 

succesorale în registrul bunurilor imobile, precum şi primirea de alte 

bunuri succesorale. 



 336 

În susţinerea ideii expuse mai sus,  relevăm  principalele 

argumente legate de temeinicia hotărîrii judecătoreşti de acceptare a 

succesiunii de a servi drept motiv suficient pentru confirmarea 

realizării transmiterii succesiunii către moştenitori ce nu necesită a fi 

reconfirmată prin certificate de moştenitor şi anume : 

- Codul Civil al RM prevede la art.320 ”Modurile de dobîndire 

a dreptului de proprietate” alin. (2) că ”Dreptul de proprietate se 

poate dobîndi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, 

succesiune, accesiune, uzucapiune, precum şi prin hotărîrea 

judecătorească atunci cînd aceasta este translativă de proprietate.” 

Respectiv, succesiunea şi hotărîrea judecătorească translativă de 

proprietate sunt indicate ca două modalităţi distincte de dobîndire a 

dreptului de proprietate. Moştenirea (succesiunea) este definită de     

art.1432 Cod Civil ca ”transmitere de drepturi pentru cauză de 

moarte, universală, unitară şi indivizibilă”, de aici rezultă că prin 

succesiune drepturile defunctului sunt transmise succesorilor săi.  

- În conformitate cu prevederile art. 1516 alin.(3) Cod Civil al 

R.M. ”Succesiunea se consideră acceptată cînd moştenitorul depune 

la notarul de la locul deschiderii succesiunii o declaraţie de acceptare 

a succesiunii sau intră în posesia patrimoniului succesoral”. Din 

această prevedere rezultă că există doar două posibilităţi alternative 

de acceptare a succesiunii,  prima prin depunerea unei declaraţii la 

notar şi a doua prin intrarea nemijlocită în posesia patrimoniului 

succesoral. Astfel, aceste posibilităţi sunt independente una de alta şi 

nu necesită a fi cumulate sau suprapuse din punct de vedere juridic 

(prin acte juridice), pentru a accepta succesiunea defunctului. 

Suprapunerea în cazul nostru vizează eliberarea certificatului de 

moştenitor în baza hotărîrii judecătoreşti de acceptare a succesiunii. 

Or, nu este clar pentru ce este necesară reconfirmarea încă o dată a 

celor expuse în hotărîrea judecatoarească. Această idee este susţinută 

şi de prevederile art. 285 alin. (2) Cod de Procedură Civilă al RM, 

care prevede că ”Hotărîrea judecătorească este un document ce 

confirmă faptul constatat, serveşte drept temei pentru înregistrarea,  

după caz, a faptului în organele respective, după rămînerea 

irevocabilă a hotărîrii fără a substitui documentele pe care aceste 

organe le elibereaza”. Sintagma ,,după caz’’ în viziunea noastră se 

referă la cazurile în care faptele constatate  în procedură specială şi 

anume acceptarea moştenirii constituită din bunuri imobile,  necesită a 
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fi înscrise , înregistrate pentru a produce efecte juridice depline. 

Considerăm ca hotărîrea judecătorească de acceptare a succesiunii 

intra în sintagma respectivă, întrucît există registrul bunurilor imobile 

şi alte registre în care se pot opera modificări pentru a definitiva 

transmiterea de drepturi şi obligaţii patrimoniale de la defunct la 

moştenitori. De aici rezultă că faptul juridic constatat de instanţa de 

judecată în procedură specială, nu necesită de a mai fi dovedit prin alte 

mijloace de probă, la organele care efectuează înregistrarea. 

 - Art. 1556 din Codul Civil al RM prevede : ”Persoanele 

recunoscute ca moştenitor pot cere notarului…eliberarea 

certificatului de moştenitor”. De aici rezultă că legiuitorul a prevăzut 

obţinerea certificatului de moştenitor drept o oportunitate a 

succesorului defunctului, dar nu şi o obligaţie a acestuia. Respectiv 

obţinerea certificatului de moştenitor, în cazul existenţei unei hotărîri 

judecătoreşti irevocabile de acceptare a succesiunii, este practic 

inutilă. În esenţă notarul constată aceleaşi circumstanţe (data , locul 

deschiderii succesiunii, rudenia, masa succesorală etc.), care au fost 

deja constatate de instanţa de judecată. Cu atît mai mult, că Legea nr. 

1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat, nu reglementează o 

procedură de eliberare a certificatului de moştenitor, după obţinerea 

hotărîrii judecătoreşti de acceptare a succesiunii prin intrare în 

posesie, ci numai menţionează în art. 58 alin. (1) lit. (b) obligaţia 

notarului de a refuza deschiderea procedurii succesorale în cazul în 

care ”declaraţia de acceptare a succesiunii a fost depusă după 

expirarea termenului prevăzut de legislaţie”.Din aceste considerente 

moştenitorul care a omis termenul de 6 luni pentru depunerea 

declaraţiei de acceptare la notar, are posibilitatea de a constata 

acceptarea succesiunii doar prin intermediul instanţei de judecată, şi 

doar în cazul în care a intrat în posesiunea nemijlocită a bunurilor 

succesorale. 

- Articolul 28 alin. (1) lit. (d) al Legii cadastrului bunurilor 

imobile Nr.1543-XIII  din 25.02.1998, menţionează expres că 

hotărîrile instanţei de judecată, sunt temei suficient pentru 

înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile. Este de 

menţionat faptul că legiuitorul nu a specificat că hotărîrea 

judecătorească trebuie să fie una translativă de proprietate, iar 

interpretarea restrictivă a legii în acest caz este una inadmisibilă, 

deoarece intenţia legiuitorului este una clară şi nu lasă loc de 
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interpretare. Respectiv  hotărîrea judecătorească , irevocabilă, de 

acceptare a succesiunii poate servi drept temei pentru înregistrarea 

dreptului de proprietate în Registrul Cadastrului bunurilor imobile. 

În principiu, unanimă în această problemă este şi practica de 

examinare a pricinilor de Curtea Supremă de Justiţie, astfel, în 

Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova ” Moştenitorul a acceptat 

succesiunea dacă el a intrat de fapt în posesia sau administrarea 

bunurilor succesorale” nr. 2ra-1091/2005 din 26.10.2005: ”Colegiul 

consideră inoportun de a se pronunţa referitor la pretenţiile 

reclamantei P.M. privind obligarea organului cadastral teritorial de 

a înregistra drepturile asupra întregului imobil şi evacuarea 

intimatului C.A. din întregul imobil din motivul că art.28 alin.(1) lit. 

d) Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.98 prevede 

că înregistrarea dreptului asupra bunului imobil se face în temeiul 

hotărîrilor instanţelor de judecată. Deci dreptul de proprietate a 

reclamantei P.M. asupra ½ cote-părţi din imobilul nr.69, strada 

Valea Dicescu, mun. Chişinău va fi înregistrat la prezentarea 

prezentei decizii.”.De asemenea ,  putem aduce ca exemple un şir de 

hotărîri privind constatarea faptului juridic de acceptare a 

succesiunii, a instanţelor de fond, care au servit drept temei pentru 

efectuarea rectificărilor corespunzătoare în Registrul Bunurilor 

imobile şi/sau temei pentru obligarea organelor cadastrale de a 

efectua înregistrarea dreptului de proprietate (Hotărîrile Judecătoriei 

Buiucani din : 11.06.2010 dosar nr.2-2067/10 ; 30.03.2010 dosar                 

nr. 2.1595/2010 ; 25.03.2011 dosar nr.2-1841/2011; 15.07.2011 

dosar nr.3159/2011 ; 14.06.2010 dosar nr. 2-2589/10; din 07.04.2010 

dosar nr. 2-1553/10; din 23.12 2010 dosar nr. 2-4417/10; din 

20.09.2010 dosar nr. 2-2155/10 etc.). 

Ar putea exista păreri , că acceptarea succesiunii prin intrarea 

în posesia patrimoniului succesoral şi constatarea ei prin hotărîre 

judecătorească, ce ar servi drept temei de înregistrare a bunurilor 

imobile în registrul bunurilor imobile ar fi mult mai favorabilă 

moştenitorilor sub aspectul cheltuielilor suportate (taxa de stat pentru 

examinarea unei astfel de pricini fiind 100 lei). Cu toate acestea dacă 

privim problema în complexitatea ei , vom vedea că moştenitorii vor 

fi nevoiţi să achite onorariul unui avocat care s-ar ocupa cu procesul 

civil de acceptare a succesiunii. Astfel, cheltuielile pe care le-ar face 
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un moştenitor care a depus o declaraţie de acceptare a succesiunii la 

notar în termen de 6 luni de la data deschiderii acesteia , se 

echivalează în principiu cu cheltuielile de asistenţă juridică pe care le 

va achita moştenitorul în legătură cu achitarea onorariului avocatului 

ce se va ocupa de procesul civil de acceptare a succesiunii prin 

intrarea în posesia patrimoniului succesoral. 

Ideea că hotărîrea judecătorească de acceptare a succesiunii 

poate servi drept temei de înregistrare a dreptului de proprietate în 

registrul bunurilor imobile poate fi dedusă şi din literatura de 

specialitate autohtonă. Comentariul Codului Civil al R.M.  în vol.II la 

art.1520 menţionează printre altele: ,,Dacă acesta primeşte certificatul 

de moştenitor eliberat de notar sau este recunoscut ca moştenitor prin 

hotărîrea instanţei de judecată , însă nu-şi înregistrează în mod 

intenţionat aceste drepturi în condiţiile art.290 , atunci sîntem în 

prezenţa unui abuz de drept din partea moştenitorului’’. Prin această 

frază se arată actele care servesc drept temei de înregistrare a 

drepturilor , respectiv certificat de moştenitor sau hotărîrea instanţei de 

judecată. 

La judecătoria Cahul s-a înaintat o cerere prin care s-a solicitat 

obligarea OTC Cahul să se înregistreze dreptul de proprietate asupra 

bunurilor imobile în baza hotărorii judecătoreşti de acceptare a 

succesiunii. S-au invocat în cerere argumentele expuse mai sus , la 

care instanţa a respins acţiunea reţinînd că servesc temei pentru 

înregistrare potrivit art.320 C.C. hotărîrile judecătoreşti translative de 

proprietate. Judecătorul nu a realizat că reclamanta a facut trimitere 

la SUCCESIUNE ca mod de dobîndire a dreptului de proprietate, 

succesiune a cărei transmitere de la autor la moştenitor se realizează 

inclusiv prin intrarea în posesia patrimoniului succesoral confirmat 

prin constatarea faptului juridic de acceptare a succesiunii de către 

instanţa de judecată. Mai arată judecătorul, că hotărîrea judectorească 

de acceptare a succesiunii doar constată faptul acceptării succesiunii 

ceea ce-i permite ulterior succesorului de a solicita deschiderea la 

notar a dosarului succesoral şi obţinerea certificatului de moştenitor. 

Care ar fi temeiul legal al unei asemenea interpretări sumare 

judecătorul nu menţionează. 

Problema există , iar practica judiciară nu este deloc uniformă 

la acest capitol, ceea ce creiază o disproporţie evidentă de valoare. 

Acceptarea succesiunii prin intrarea în posesia patrimoniului 
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succesoral şi prin depunerea unei declaraţii de acceptare a 

succesiunii la notar trebuie să fie echivalente şi după costul 

procedurii în cauză.Dacă vom recunoaşte obligativitatea 

certificatului de moştenitor în cazul ambelor moduri de acceptare 

atunci intrarea în posesia patrimoniului succesoral ar fi drept o 

sancţiune pecuniară pentru moştenitorul ce nu s-a adresat la notar în 

termen de 6 luni de la data deschiderii succesiuni. Asta deoarece el 

va fi ţinut să achite atît serviciile unui avocat , cheltuieli de judecată 

cît şi serviciile notarului care i-a eliberat certificat de moştenitor. 

În aceste condiţii incerte de aplicare a legislaţiei considerăm a 

fi necesară o menţiune explicativă a Plenului CSJ a R.M. , sau o 

implicare a legiuitorului moldovenesc în vederea aplicării uniforme 

de către instanţele judecătoreşti a normelor succesorale materiale şi 

procedurale. În caz contrar , vom avea hotărîri contradictorii care nu 

fac altceva decît să submineze autoritatea legii în R.M. 
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