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MIHAIL SADOVEANU-EXPRESIE FIDELĂ A SPIRITULUI 
ROMÂNESC 

 
                                              Ludmila BALŢATU,                                                           

Catedra Filologie Română 
 

 The literary writings of M. Sadoveanu present a special interest not 
only to the experts in the material, but also to the ordinary readers of all 
ages. The way of M. Sadoveanu in his becoming a novelist, his formation 
represents itself fragments of the whole Romanian people, s biography. 

The biography of this great writer can be extracted from his literary 
works. 

 M. Sadoveanu communicates with nature by fishing and hunting. 
These hobbies allowed him to understand better the spirit of many people. 

In general, Sadoveanu was very well familiarised with the romanian 
peasant, s life, who was made the central character of his literary writings. 

 
De la începutul apariţiei sale şi până la etapa actuală opera lui 

Mihail Sadoveanu continuă să prezinte, sub toate aspectele, un 
interes deosebit nu numai pentru exigeţii în materie, ci şi pentru 
cititorul de rând de toate vârstele. 

Explicaţia e evident de simplă. Dacă să recurgem la o analiză 
detaliată a creaţiilor sale literare, ne vom convinge de faptul că 
marele scriitor al neamului nostru- Mihail Sadoveanu- reprezintă, 
prin tot ce a întreprins pe parcursul lungii sale vieţi, expresia cea mai 
fidelă a spiritului românesc în toate ipostazele ei. 

Conştientizând din plin aceste adevăruri, în rândurile ce 
urmează ne vom strădui să elucidăm mai întâi de toate farmecul 
plăsmuirilor sadoveniene, să reprezentăm seva din care a fost 
alimentată imaginaţia scriitorului, să demonstrăm caracterul inedit al 
operelor sale reprezentative, punând în acest context un accent 
deosebit pe însăşi biografia scriitorului. 

De la bun început considerăm necesar să remarcăm că, în linii 
generale, calea de formare, de devenire a romancierului M. 
Sadoveanu reprezintă prin sine crâmpeie din biografia întregului 
neam românesc. Şi încă un detaliu, nu mai puţin important: biografia  
acestui scriitor cu literă mare o putem desprinde chiar din opera sa. 
Or, în cartea „ Oameni şi locuri” el i se destăinuie cititorului că 
copilăria sa a fost plină de poveşti şi de icoane de-ale trecutului 
aşezării unde a văzut lumina zilei. Dragostea de carte i-a fost 
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cultivată chiar din primii ani de şcoală de un foarte bun învăţător- 
domnul Busuioc, unul dintre cei mai pricepuţi şi devotaţi pedagogi 
pe care i-a cunoscut în viaţa sa. Scriitorul şi-l aminteşte înalt, bine 
legat, cu mustăcioara neagră, zâmbind cu bunătate, încruntându-se  
câteodată, insuflând discipolilor săi un respect nemărginit. Anume 
prin domnul Busuioc el l-a cunoscut pe Ion Creangă,  acesta ,într-o 
seară, citindu-le discipolilor povestea „Harap Alb”. 

„Ca dânsul, va conchide ceva mai tărziu marele scriitor de la 
Paşcani, poate au fost mulţi. Şi totuşi, dragă prietene, când te 
gândeşti bine, au fost nişte Apostoli, care au îndurat sărăcie şi 
batjocură, care au trecut printr-un vifor de nemulţumiri şi vorbe rele 
şi care totuşi au izbutit să-şi îndeplinească cu bine menirea”[ 1, p.14]. 

Un rol nu mai puţin  important în formarea scriitorului l-a 
jucat şi altă facultate - Fălticenii unde îşi continuă studiile la 
gimnaziul „ Alecu Donici”. O afirmăm aceasta cu certitudine, căci 
anume aici M. Sadoveanu şi-a găsit liniştea necesară pentru creaţie. 
El îşi crea operele sale literare izolându-se totalmente într-o căsuţă, 
zidită chiar în mijlocul unei livezi roditoare. În apropiere era 
pădurea. În zarea dinspre Prut se unduiau dealurile. În acest decor 
fermecător  soseau scurtele mesaje de la G. Ibrăileanu cu rugămintea 
de a trimite cât mai repede materiale pentru revistă. 

Şi, fiindcă ne-am concentrat atenţia pe anii de formare a 
scriitorului M. Sadoveanu  la Fălticeni, nu putem trece cu vederea că: 
un timp oarecare scriitorul a locuit pe o stradă unde, pe vremuri, a 
locuit Ion Creangă- modelul său spitirual artistic. O afirmăm aceasta 
cu certitudine, referindu-ne la următoarele adevăruri: pentru M. 
Sadoveanu, ca şi pentru I. Creangă, întoarcerea spre copilărie 
reprezenta prin sine reîntâlnirea cu vârsta inocenţei, devenită reazem 
moral în momente de cumpănă. 

Reîntorcându-ne la anii de copilărie a lui Mihail Sadoveanu, 
cert e că mai întâi de toate vom remarca  înăscuta  sa capacitate de a 
comunica cu natura, cu vieţuitoarele din codri, lacuri, munţi , şesuri 
şi răuri. Pe foaia albă de hărtie el îşi aduna impresiile în urma 
practicării îndeletnicirilor preferate- vânatul şi pescuitul. 

Or, natura ca temă literară, apare în scrierile lui M. Sadoveanu, 
înserate în volumele „Ţara de dincolo de negură”, „Împărăţia 
apelor”, „Istorisiri de vânătoare”,” Valea Frumoasei” şi multe, multe 
altele. În această ordine de idei Alexandru Philippide ţine să 
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menţioneze: „Sadoveanu, când descrie o privelişte de natură, o cuprinde 
şi o înfăţişează astfel, încât să ni-o comunice în întregime” [2, p.237]. 

Ne vom reîntoarce la ideea comunicării lui M. Sadoveanu cu 
natura prin intermediul pescuitului şi a vănătorii dat fiind faptul că 
aceleaşi îndeletniciri i-au permis lui să înţeleagă mai îndeaproape 
spiritul multor oameni, să le cunoască durerile şi bucuriile, chiar şi să 
participe nemijlocit la obiceiurile şi datinele lor. Incontestabil, 
taifasurile, diversele istorisiri ale oamenilor din diferite  pături 
sociale, care, de altfel, aparţineau şi diferitor generaţii, au constituit 
pentru scriitorul de la Paşcani surse inepuizabile de percepere a 
spiritualirăţii româneşti. Vine să ne convingă în aceasta şi cartea 
„Nada Florilor”, cu subtitulul „ Amintirile unui pescar cu undiţa”, 
unde  el reface  pitorescul fermecător din „Împărăţia apelor”, un 
volum editat cu două decenii mai înainte. În urma citirii aceestei 
opere ne putem convinge că pentru Sadoveanu sunt caracteristice şi 
arta conturării vii a personajelor, măiestria descrierilor de natură, 
tonul echilibrat şi sfătos, valorificarea artistică a graiului popular, 
având o nuanţă regională moldovenească. Mai mult ca atât: 
Sadoveanu a avut un neîntrecut spirit de observaţie, care i-a permis 
să surprindă pănâ în cele mai adânci tainiţe ale sufletului, firea 
omului şi totodată el a fost un excelent  pictor a peisajului românesc, 
pe care l-a zugrăvit măreţ şi sălbatic. Referitor la virtuţile descriptive 
ale lui M. Sadoveanu criticul literar Perpessicius remarcă următoarele: 
„Poezia noastră descriptivă, fie în proză, fie în versuri, nu cunoaşte un 
virtuos mai desăvârşit ca autorul „Baltagului” [3,p.79]. 

Şi, fiindcă a venit vorba de romanul „Baltagul, ne vom 
concentra atenţia la specificul acestei opere literare, subliniind mai 
întâi de toate, că în genere Sadoveanu a cunoscut foarte bine viaţa 
ţăranului român, din care a făcut personajul central al creaţiei sale. 

Ca şi în majoritatea cazurilor, ideea de a crea această operă a 
fost inspirată în urma uneia din drumeţiile sale, mai precis fie spus în 
urma discuţiilor la un han. Scriitorul îşi amintea că la o masă vecină 
doi jandarmi, porniţi în cercetare, povesteau despre moartea unui 
cioban şi făceau presupuneri în legătură cu făptaşii. Această 
întâmplare ar fi constituit doar faptul concret din care a declanşat 
ideea operei. Ne conving în aceasta şi  constatările lui C. Ciopraga. 
El aduce la cunoştinţa cititorului că, fiind scrisă efectiv în 8-9 zile, 
crearea acestei opere a avut o lungă perioadă de gestaţie. Mai mult ca 
atât: ideea continuării acestei opere l-a preocupat pe M.Sadoveanu  
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până la amurgul vieţii, când, după o primă tentativă care eşuează, 
reia tema în „Cântecul mioarei”, dezvoltând-o în conformitate cu 
realităţile ulterioare celui de al doilea război mondial. 

În consonanţă cu cele relatate vom atrage atenţia încă la o 
trăsătură distinctivă a acestei capodopere sadoveniene: subiectul ei e 
de o remarcabilă simplitate, amintindu-l pe cel al baladei populare 
„Mioriţa”. Remarcând fondul autohton al romanului, e necesar 
îndeosebi să  subliniem că, privit din acest unghi, el înseamnă mai 
mult decât un roman de inspiraţie folclorică. Concluzia vine de la 
sine: dincolo de riturile şi de ceremoniile, de temele şi motivele, de 
elementele mitice şi stilistice de sorginte folclorică, şi care îşi au 
locul şi funcţiile lor bine chibzuite în structura operei, stă duhul 
popular românesc în ceea ce avea el specific într-o anume zonă 
geografică şi într-o epocă istorică concretă. Aceste adevăruri le 
putem spicui şi din studiile criticului literar Al. Piru: „ Restituirea 
valorilor morale ale vechii civilizaţii româneşti este şi tema din 
Baltagul, mic epos al transhumaţiei, dar şi elogiu al recuperării 
dreptăţii, naraţiune a răzbunării unei crime, a uciderii, ca în Mioriţa, 
a unui cioban de către tovarăşii lui. Nevasta lui Nichifor Lipan, Vitoria, 
nu tolerează ca ucigaşii să rămână nepedepsiţi şi mortul neîngropat. 
Urmând itinerarul bărbatului ei statornicit de veacuri, energica femeie 
ajunge fără greş la ţintă şi împacă destinul, oficiind cuvenitele rânduieli. 
Deşi timpul acţiunii e aproape de zilele noastre, există tren şi telefon, 
întâmplările au caracter mitic, conduita Vitoriei opunându-se radical 
practicilor civilizaţiei de tip filistin, mercantil” [4,p.212]. 

Fără doar şi poate, romanul „Baltagul”, după cum ne conving 
şi  exigeţii în materie, este, prin  repeziciune şi desăvârşit echilibru al 
expresiei, una dintre cele mai buni scrieri ale lui M. Sadoveani. 

În răndurile ce urmează vom menţiona şi o altă capodoperă a 
lui M. Sadoveanu - „Hanu Ancuţei”. „Originalitatea lui Sadoveanu 
începe să fie, cu această carte, o sinteză de spirit popular şi de 
cultură” [5, p,105], consemna Alexandru Manolescu. La aceste 
aprecieri vom mai adăuga următoarele constatări, spicuite din 
istoricul creării operei: deşi elaborarea propriu zisă a durat şapte ani, 
răstimp în care M. Sadoveanu tipăreşte alte volume şi multe schiţe, 
Hanu Ancuţei închide prima epocă a creaţiei povestitorului şi 
deschide o alta: seria marilor opere sadoveniene. Este capodopera de 
la răscruce. Regăsim în ea aproape toate elementele povestirilor 
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anterioare: lumea ţărănească, natura, sentimentul trecutului, 
înclinarea spre tragic, misterios şi fantastic. 

 „Hanu Ancuţei” cuprinde nouă povestiri spuse de români, 
veniţi din diferite părţi ale ţării şi care nici nu se cunoscuseră înainte. 
Oamenii lui Sadoveanu se adună la han, în jurul focului şi încercările 
vieţii lor se cer povestite pe îndelete. Ei vor să se destăinuie, să se 
exprime, să informeze. 

Mihail Sadoveanu, concepând „ Hanu Ancuţei”, conştientiza 
faptul că dramele trecutului nu se mai povestesc la vetrele familiare, 
în cercul consătenilor din preajmă. Omul bogat, şi mai cu puţină 
avere, tânăr şi bătrân, preferă să-şi destăinuie sufletul la un pahar de 
vorbă, în cercul unor persoane, pe care le vede pentru prima şi, poate, 
pentru ultima oară. 

Interesante sunt, în această privinţă, constatările lui  
Constantin Ciopraga: „La Hanu Ancuţei, un fel de caravanserai 
moldovenesc, tradiţia ospeţiei era în cinste. Construit pe principiul 
conversaţiei spontane, romanul e în realitate o suită de amintiri, în 
cercul unor parteneri ocazionali. Între zidurile de piatră, în preajma 
lăutarilor şi aproape de coloanele pivniţelor, drumeţii beau vin din 
oale de lut, frig liatrane de berbeci şi viţei, ori pârpâlesc clean şi 
mreană din Moldova. Numele eroilor sunt semnificative, indicând şi 
categoria socială... Sfătoşenia moale, în prelungirea cronicilor 
moldoveneşti, se armonizează cu locurile; sunt evocate suferinţe 
vechi, întâmplări eroice şi drame de iubire... Însă Hanu Ancuţei  e şi 
o carte a filozofiei populare, făcând elogiul vieţii curate, al bunătăţii 
şi prieteniei. Nu vinul şi bucatele cu aer de belşug, în realitate 
frugale, constituie balsamul căutat. Un cuvânt care se aude des e 
acela de înţelepciune, acesta presupunând calităţi umane ţinute în 
cinste...[6, p.56-61]. 

În cheia celor relatate vom sublinia şi următoarele: Hanu 
Ancuţei unifică trei timpuri diferite - al autorului, al povestitorului şi 
al faptelor povestite. Altfel fie spus, aceasta creaţie reprezintă prin 
sine, etapă cu etapă, formarea progresistă a sufletului românesc. 

Or, acelaşi fenomen noi îl putem depista şi în romanele 
istorice sadoveniene. În genere, în literatura română, Mihail 
Sadoveanu este considerat creatorul romanului nostru istoric. În unul 
din discursurile de recepţie la Academie el declara solemn că poporul 
este părintele său literar.... Trecutul pulsează în el ca un sânge a celor 
dispăruţi. Toate laudele primite pentru felul în care a ştiut să 
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înfăţişeze poporul el le întoarce umiliţilor şi ofensaţilor vieţii, 
simţindu-se întru totul  mesagerul durerii lor. 

Înzestrat cu o rară capacitate de a descifra semnele vechimii, 
povestitorul s-a oprit la trei etape mai importante din istoria 
Moldovei: „ Etapa de mare înflorire din timpul lui Ştefan cel Mare, 
zugrăvită în Fraţii Jderi, perioada luptelor pentru ocuparea tronului 
duse de fraţii vitregi ai lui Ioan-Vodă cel Cumplit, Alexandru şi 
Nicoară Potcoavă, oglindite în romanele Şoimii şi Nicoară Potcoavă, 
iar alte cunoscute romane ca Neamul Şoimăreştilor, Zodia 
Cancerului şi Nunta domniţei Rusanda evocă întâmplări legate de 
istoria Moldovei din secolul al XVII-lea” [7,p.184]. 

Este variată şi tematica romanelor istorice sadoveniene. Lupta 
pentru salvarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei 
naţionale  este redată cu o înaltă măiestrie în operele „Fraţii Jderi”, 
”Nicoară Potcoavă”. O înaltă capacitate de a pătrunde în trecutul 
glorios al poporului M. Sadoveanu manifestă prin scrierile sale  
„Zodia Cancerului”, „Nunta domniţei Rusanda”. 

Or, unul din procedeele sadoveniene de construcţie a textului 
îl constituie mitizarea. Fapt demonstrat prin romanul „Fraţii Jderi” 
(vânătoarea bourului, căutarea sihastrului). 

Alt proces istoric important- lupta pentru dreptate socială - îl 
regăsim în plăsmuirile sadoveniene „Neamul Şoimăreştilor”, „Hanu 
Ancuţei”. 

Pentru marele scriitor Mihal Sadoveanu vremurile de demult 
reprezintă prin sine şi loc de evaziune romantică. O putem aceasta 
afirma cu certitudine lecturând romanele „Fraţii Jderi”, „Zodia 
Cancerului”, „Neamul  Şoimăreştilor” etc. 

Luat în totalitate, M. Sadoveanu e un mare povestitor. Critica 
literară de ieri şi de azi de nenumărate ori remarcă capacitatea lui 
enormă de a vorbi autentic, asemănător lui Creangă şi lui Caragiale, 
mai inventiv decât cel dintâi, mai poetic decât cel de-al doilea, deşi 
fără echilibrul artistic al lui Caragiale. Prin gura sa vorbeşte un 
singur om, simbolizând o societate arhaică, dar, spre deosebire de 
Eminescu, societatea aceasta este analizată în toate instituţiile ei. 

Cert e faptul că marele scriitor Sadoveanu şi-a creat un tărâm 
de creaţie personal şi specific, în care : „... s-a  mişcat cu artă şi 
dragoste neţărmuită pentru poporul român, făurindu-şi totodată un 
arsenal de mijloace artistice, la fel de specifice. Cu toate că s-a simţit 
prea acut necesitatea modernizării radicale a literaturii naţionale, ca 
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Alexandru Macedonski, Camil Petrescu ori Hortensia Papadat- 
Bengescu,- Mihail Sadoveanu are locul său-unic şi absolut specific-
între clasici şi moderni” [8,p.242]. 

În momentul de faţă toate aspectele operei lui Sadoveanu 
constituie subiecte ale criticii literare româneşti. O analiză, destul de 
sumară, a celor mai reprezentative contribuţii despre exigezele 
sadoveniene permite desprinderea câtorva coordonate importante: 
Sadoveanu - scriitor naţional şi universal, satul românesc, mediul 
târgurilor, evocarea istoriei, cântecul naturii, limba şi stilul, 
originalitatea artei sadoveniene. 

Din orice punct de vedere am analiza opera acestui uriaş al 
literaturii româneşti şi contribuţiile ce i-au fost dedicate, se poate 
desprinde concluzia generală că Sadoveanu exprimă expresia cea mai 
fidelă a spiritului românesc în toate ipostazele ei. Scriitorul 
reprezintă specificul naţional în perspectiva universală 
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PLANIFICAREA STRATEGICĂ A ACTIVITĂŢII 
CADRULUI DIDACTIC UNIVERSITAR – FACTOR 

ESENŢIAL ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR DE 
SPECIALITATE 

 
Svetlana DERMENJI – GURGUROV, 

Catedra Filologie Română 
 

Chaque cadre didactique universitaire comme manager d'un groupe 
d'étudiants, parmi ses fonctions du base on reconnaît la qualité de cours 
donné, çela en étant constitué de: la qualité de la formation profesionnelle; 
la qualité de la fiche enseignant; la qualité de l' enseignement; la qualité du 
processus educatif; la qualité du feed-back et d'évaluation; la qualité des 
résultats obtenus. 

Dans cet article j'ai  essayé à démontrer ce fait très important dans 
la pratique de chaque enseignant. La qualité du management d'une leçon 
place sur le premier lieu les compétences managériales d'enseignant qui se 
manifeste par un ensemble de connaissances, capacités et attitudes 
conduisant, exprimé en commençant par la première leçon jusqu'à 
l'évaluation finale. 

Les valeurs éducatives cultivées à travers les cours sont 
prémièrement celles intellectuelles, esthétiques en fonction des objectifs 
opérationels et en même temps de celles affectives. 

Les étudiants de la Faculté de Philologie ne sont seulement les 
porteurs des valeurs mais aussi les créateurs des valeurs. Chaque cours/ 
séminaire doit étre une valeur. La communication assidue à travers la leçon 
dévéloppe le promouvoir des valeurs et soutient la formation du goût 
esthétique (notament après la lecture des oeuvres litteraires). 

En réalisant les stratégies d'une façon créative, l'enseignant devient 
un manager de la qualité, ses programes analytiques se transforment en 
éléments de son portofeuille de la qualité. Les strategies utilisée à travers 
les cours et les séminaires nous aideront à atteindre les objectifs opérationels et 
les competences specifiques. Les exemples présentés (à la discipline linguistique 
“La phonetique de la langue roumaine”) démontre ce fait. 

 
         Orice sfat dat cuiva apropiat e impur: te priveşte 

şi pe tine. Dar trebuie să-l dai, dacă trimite mai 
                                  departe pe celălalt, dacă-l sporeşte. De învăţat  

înveţi multe de la toţi. Dar profesor nu e decât 
cel  care te învaţă să înveţi. 

Constantin Noica 
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Învăţământul din Republica Moldova se află într-o permanentă 
dezvoltare, optimizare, perfecţionare. Ne debarasăm de tiparele 
vechi, metodele tradiţionale inadecvate cerinţelor societăţii viitoare.  

Un aspect deosebit de important pentru evoluţia şi perfecţionarea 
şcolii moldoveneşti îl constituie formarea cadrelor didactice. 

Actualmente se accentuează trecerea de la formarea bazată pe 
transmiterea de cunoştinţe la formarea competenţelor transferabile şi 
atitudinale bazate pe valori. Competenţele considerate a fi cele mai 
importante sunt cele axate pe capacitatea de a face faţă sarcinilor 
multiple, comunicarea orală şi scrisă, planificarea, abilităţile de lucru 
cu computerul, gândirea critică etc. 

Programele educaţionale trebuie să asigure şi dezvoltarea altor 
competenţe cum ar fi managementul informaţiei, gestionarea 
propriului proces de învăţare, capacitatea de a face prezentări, 
aptitudini de cercetare etc. 

Planificarea strategică este o importantă treaptă realizată de 
către cadrul didactic. Ea stabileşte direcţia competenţelor specifice, a 
subcompetenţelor şi a obiectivelor operaţionale; acţiunile ce urmează 
a fi desfăşurate, termenul de realizare. Rezultă că optimizarea 
procesului instructiv-educativ se bazează pe planificarea strategică a 
activităţii cadrelor didactice şi a studenţilor cu scopul obţinerii unor 
rezultate maxime, în condiţii concrete. 

Indicatorii de performanţă, termenii de realizare, factorii 
implicaţi în procesul de reformare a învăţământului superior naţional, 
cât şi resursele necesare pentru aceasta sunt prevăzute de Programul 
de realizare a strategiei integrării învăţământului superior din 
Republica Moldova în contextul Procesului de la Bologna, a cărei 
direcţii magistrale de activitate sunt următoarele: 

 Încurajarea competiţiei interuniversitare în condiţii de 
loialitate, corectitudine şi transparenţă; 

 Flexibilitatea curriculei universitare în vederea adaptării 
permanente la cerinţele şi tendinţele dezvoltării curriculare 
pe plan european; 

 Promovarea tehnologiilor didactice active; 
 Promovarea managementului efectiv al calităţii; 
 Realizarea procesului decizional, inclusiv al reformei 

legislative, ţinând cont de impactul posibil a acestora asupra 
sistemului educaţional; 

 Încadrarea studiilor de doctorat în învăţământul superior; 
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 Crearea unui sistem transparent de evaluare internă şi 
externă, de acreditare a învăţământului superior, inclusiv 
prin aplicarea structurilor internaţionale; 

 Perfecţionarea mecanismului de finanţare a învăţământului 
superior; 

 Dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor informaţionale în 
învăţământ.[1, pag. 181] 

Un modul al cursului universitar se structurează în funcţie de 
sarcina dominantă a instruirii care determină sau coincide cu sensul 
„prelegere”. 

Cadrul didactic universitar ia în calcul o serie de variabile, în 
funcţie de care decide: 

 Scopul orei de curs; 
 Obiectivele educaţionale stabilite; 
 Conţinutul instruirii; 
 Metodologia proiectată; 
 Stilul de predare (personalitatea profesorului); 
 Caracteristicile grupului de studenţi (mărimea, 

omogenitatea). 
Sarcina didactică dominantă (văzută ca obiectiv principal al 

prelegerii)propune mai multe obiective operaţionale ce pot fi 
realizate. Evenimentele instruirii (ale modulului universitar) sunt, în 
principal, următoarele: 

 Captarea şi păstrarea atenţiei studenţilor; 
 Enunţarea obiectivelor operaţionale urmărite; 
 Enunţarea bibliografiei selective pentru subiectul propus 

discuţiei; 
 Transmiterea noului conţinut informaţional; 
 Dirijarea învăţării; 
 Intensificarea procesului de retenţie şi transfer; 
 Dezbaterea, discuţia-ghidată ulterioară. 

Ora de curs va finisa cu formularea unor concluzii care vor 
evidenţia temeinicia cunoaşterii şi a modului cum au evoluat 
studenţii într-un anumit interval de timp. Aceste evenimente 
instrucţionale au o funcţie orientativă, nefiind schemă rigidă sau tipar 
fix. Cadrul didactic universitar are latitudinea de a elabora cele mai 
adecvate şi eficiente variante de prelegeri, în funcţie de sarcina 
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didactică dominantă, de situaţia concretă, de tehnologia didactică 
utilizată, de conţinutul instruirii.[2, pag. 231] 

Fiecare cadru didactic universitar, ca manager al grupului de 
studenţi, printre funcţiile sale de bază recunoaşte asigurarea calităţii 
cursurilor predate, aceasta constituindu-se din: calitatea formării 
profesionale; calitatea proiectării orei de curs; calitatea predării 
acesteia; calitatea dirijării procesului de învăţare; calitatea feedback-
ului şi a evaluării; calitatea procesului educaţional în general; 
calitatea rezultatelor obţinute în parte. 

Eficienţa strategiei orei de curs prin diversificarea formelor şi 
metodelor de instruire este o cerinţă acceptată de cadrele didactice care 
conştientizează aportul acestora în eficientizarea procesului educaţional.  

Activităţile individuale şi frontale sunt tradiţional aplicate, 
recunoscându-se utilizarea lor practică, lectorul menţinându-se în 
sfera lui autoritară, de actant principal al procesului. 

Lucrul în perechi sau în grup reprezintă, la seminarii, o noutate 
pentru unii profesori, dar i se recunoaşte randamentul atunci când 
este corect folosit şi dirijat profesionist, iar munca studentului, 
potenţialul său intelectual şi creativ se pune în valoare.  

Astfel cadrul didactic universitar poate îmbina metodele 
tradiţionale cu cele active şi interactive. Va spori randamentul 
didactic al orei de curs atunci când profesorul va utiliza Graficul T, 
Turul Galeriei, Mozaicul, Cercetarea împărtăşită etc. Important e ca 
lectorul să  răspundă ferm: de ce s-a recurs la Turul Galeriei? În ce 
măsură metodele alese îmbunătăţesc competenţele? 

Gradul de funcţionalitate a conţinuturilor şi a strategiilor 
didactice reflectă gradul de respectare a competenţelor, 
subcompetenţelor şi obiectivelor operaţionale stabilite. 

Gradul de motivaţie a studenţilor se relevă prin felul cum „ 
tensiunea lăuntrică dinamizatoare, stimulează şi direcţionează actul 
de învăţare”. Motivele intrinseci sunt superioare celor extrinseci, 
deoarece exprimă voinţa şi plăcerea de-a învăţa. Motivarea la fiecare 
lecţie depinde de măiestria cadrului didactic de a capta atenţia 
studenţilor, de a o menţine pe parcursul întregii prelegeri. 

Calitatea procesului celor trei componente ale demersului 
didactic explicit reflectă axa procesului de învăţământ. Aici mai 
adăugăm şi realizarea evaluărilor curente nr. I şi II.  

Cadrul didactic universitar poate opta pentru modelele în care 
predomină strategiile de comunicare; modele axate pe strategii de 
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acţiune; modele în care prevalează strategii interacţionale sau modele 
cu accent pe strategii de informatizare. 

 Calitatea managementului lecţiei plasează în prim-plan 
competenţele manageriale ale cadrului didactic universitar care 
însumează un ansamblu de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini de lider, 
exprimate de la prima prelegere până la evaluarea finală.  

Valorile educaţionale cultivate pe parcursul prelegerii sunt în 
primul rând cele intelectuale, estetice în funcţie de obiectivele 
operaţionale stabilite, dar nu şi în ultimul rând pe cele afective, care 
nu trebuie să rămână în umbră. Studenţii de la Facultatea de Filologie 
sunt purtători de valori dar şi creatori de valori. 

Fiecare prelegere / seminar trebuie să fie o valoare. 
Comunicarea asiduă  la ore susţine promovarea valorilor şi sprijină 
formarea gustului estetic (mai ales în urma citirii operelor 
literare).[3, pag. 166] 

Realizând strategiile în mod conştient şi creativ, cadrul 
didactic universitar devine un manager al calităţii, iar programele lui 
analitice se transformă în elemente ale portofoliului calităţii, cu 
ajutorul cărora se monitorizează calitatea. 

Competenţele – cheie, stabilite pentru sistemul de învăţământ 
din Republica Moldova, au fost definite pe baza competenţelor-cheie 
formulate de Comisia Europeană şi conform profilului absolventului, 
adaptate specificului educaţional al disciplinei. [ 4, pag. 5 ] 

Competenţele – cheie recomandate formării iniţiale la limba şi 
literatura română ar putea fi formulate în felul următor: 

 Competenţe de comunicare corectă şi elocventă în limba 
română; 

 Competenţe de învăţare/ de a învăţa să înveţi; 
 Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; 
 Competenţe interpersonale, civice şi morale; 
 Competenţe culturale şi interculturale; 
 Competenţe acţional-strategice; 
 Competenţe de comunicare în limbă străină; 
 Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor 

informaţionale. 
Ultima competenţă demonstrează faptul că modernizarea 

învăţământului este un proces complex, în care un rol primordial îi 
revine reconceptualizării actului de predare-învăţare-evaluare în baza 
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implementării pe scară largă a tehnologiei informaţionale şi a 
comunicaţiilor.[5, pag. 5] 

Putem clasifica competenţele în mai multe categorii: 
1. Competenţe de comunicare corectă şi elocventă în limba 

română 
 competenţe de realizare a unor contacte comunicative 

constructive; 
 competenţe de comentare a unor texte literare şi nonliterare, 

recomandate de curriculum la disciplină; 
 competenţe de a recepta anumite valenţe ale frumosului 

artistic din operele literare studiate, de a explica mesajul 
acestora şi de a lansa opinii cu un cunţinut atitudinal. 

2. Competenţe culturale, intercuturale (de a recepta şi de a 
crea valori) 

 competenţe de receptare a literaturii /culturii naţionale şi a 
culturilor europene 

3. Competenţe de învăţare 
 competenţe de a dobândi, produce şi asimila noi cunoştinţe 

şi deprinderi, da a le utiliza în diverse situaţii de comunicare 
prin normele limbii române literare; 

 competenţe de planificare, organizare şi monitorizare a 
învăţării limbii române, de organizare a lecturii ca proces 
de cunoaştere a anumitor valori ale literaturii şi culturii 
române etc. 

Referindu-ne la o disciplină concretă, din cadrul celor 
lingvistice /literare, şi anume la „Fonetica limbii române” am putea 
stabili următoarele competenţe specifice: 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
 definirea noţiunilor de bază ale foneticii; 
 perceperea şi  sesizarea deosebirii dintre sunet şi fonem, 

literă şi sunet; 
 cunoaşterea teoriilor referitoare la silabe; 
 identificarea  şi aplicarea criteriilor de clasificare a vocalelor 

şi consoanelor; 
 despărţirea corectă în silabe; 
 identificarea cuvintelor oxitone, paroxitone, proparoxitone şi 

anteproparoxitone; 
 elucidarea principiilor fonetice; 
 cercetarea alternanţelor fonetice etc. 
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2. La nivel de aplicare: 
 compararea particularităţilor fonetice ale operelor scrise în 

diferite perioade istorice; 
 utilizarea  unui limbaj cultivat în explicarea noţiunilor din 

fonetică / fonologie ca disciplină lingvistică. 
La nivel de integrare: 

 conştientizarea necesităţii studierii nivelului fonetic al limbii; 
 construirea modelelor de comunicare a cunoştinţelor din 

domeniul respectiv; 
 aplicarea în practică a cunoştinţele acumulate la cursul 

respectiv. 
 

Strategiile utilizate în cadrul orelor de curs şi a seminariilor ne 
vor îndrepta spre atingerea obiectivelor operaţionale şi, finalmente, a 
competenţelor specifice. 
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INTEGRALIZAREA COMPETENŢELOR 
TRANSVERSALE LA DISCIPLINA LIMBA LATINĂ 

ASUPRA FORMĂRII COMPETENŢELOR CULTURALE 
 

Ala TABARANU, 
Catedra Filologie Română 

 
The Latin language aims to the deep knowledge of the Romanian 

language, the enlargement of the students, vocabulary, the easier 
assimilation of other foreign languages and, in the long run, to the 
development of cultural competences by means of the knowledge of the 
contribution brought by the Latin culture to the pearls of the modern 
european culture. 

  The study of the Latin language discipline within the university 
education provides  the scientific curiosity development, that is necessary to 
the aquirement of knowledge,  to the understanding  and awareness of the  
Latin language as well as of the roman people to the historic, ethic and 
linguistic fund. 

  
Globalizarea şi  modernizarea permanentă a societăţii creează 

condiţii de cunoaştere ştiinţifică a diversităţii lumii contemporane. 
Pentru a se integra cu succes în această societate, studenţii/educaţii 
au nevoie de competenţe, formarea şi dezvoltarea cărora trebuie 
iniţiată în învăţământul universitar şi continuată pe parcursul vieţii. 

Crearea unui climat universitar în concordanţă cu exigenţele 
ştiinţifice ale societăţii contemporane, pregătirea noii generaţii în 
conformitate cu cerinţele secolului XXI, într-un cuvânt, 
modernizarea învăţământului, înainte de toate reclamă modernizarea 
însăşi a conţinutului învăţământului. Formarea cadrelor necesare unei 
societăţi în plină transformare, cu o temeinică pregătire de 
specialitate, apte pentru restructurare, dezvoltare şi reorganizare, 
reclamă în mod concomitent şi dezvoltarea capacităţilor / competenţelor 
cognitive şi afective ale personalităţii studenţilor şi devine o verigă 
determinantă a perfecţionării întregului sistem de învăţământ, şi totodată 
un factor esenţial pentru dezvoltarea întregii societăţi. 

Tendinţa spre globalizare, multilingvism promovată de 
Comunitatea Europeană tot mai mult reperează pe importanţa acerbă 
în cunoaşterea acestor noţiuni prin inevitabilitatea studierii 
aprofundate a limbii latine. Pornind de la ideea că limba latină e 
matematica minţii, iar limba română e limba latină vorbită în mod 
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neîntrerupt, se motivează importanţa studierii acestei limbi, care e 
considerată pe bună dreptate "limba marilor civilizaţii". În această 
ordine de idei conţinuturile proiectate şi realizate presupun libertatea 
identităţii, o proiectează şi o sugerează prin toate componentele sale. 

Dacă ne referim la disciplina Limba Latină, atunci conţinutul 
academic al acesteia aparţine unui domeniu fundamental – al 
cunoaşterii originilor noastre lingvistice, iar procesul didactic realizat 
este orientat spre formarea personalităţii studentului în „baza 
unicităţii cunoaşterii ştiinţifice”. În procesul predării-învăţării 
conţinuturile contribuie eficient la formarea competenţei de 
cunoaştere ştiinţifică la studenţi în context inter/transdisciplinar. 

Studiul disciplinei Limba latină în învăţământul universitar 
asigură dezvoltarea la studenţi a curiozităţii ştiinţifice, necesare în 
însuşirea cunoştinţelor, astfel încât aceştea „să ştie” şi să înţeleagă 
conştientizarea apartenenţei limbii romane şi a poporului roman la 
fondul istoric, etic şi lingvistic european, dar şi avantajul studiului 
unei limbi, ale cărei valenţe aplicative sunt rezultatul abordării 
logice, raţionale a faptelor de limbă. Prin studiul acestei discipline se 
dezvoltă deprinderi şi capacităţi care îi ajută pe studenţi „să ştie să 
facă”, diverse activităţi unde vor aplica cunoştinţele obţinute, să 
transfere în atitudini şi comportamente pozitive ceea ce au învăţat.  

Competenţele constituie o inovaţie a învăţământului 
contemporan, una dintre cele mai importante categorii ale didacticii 
actuale, o premisă şi o finalitate a procesului educaţional ca sistem. 
Competenţele şi conţinuturile au cea mai mare importanţă pentru 
dezvoltarea individului, pentru formarea profesională şi pregătirea 
acestuia în vederea responsabilităţilor sociale şi profesionale. 

Noile transformări în viaţa şi activitatea socială, în 
complexitatea epocii contemporane solicită din partea celui ce 
învaţă, înzestrare cu echipament intelectual, afectiv-voliţional, care 
să-l ajute să depăşească problemele pe care i le creează viaţa şi să 
exploreze alternative rezolutive. Omul viitorului trebuie să fie un 
constructor de sisteme ideatice necesare rezolvării problemelor, 
constructor de idei, pe care să le folosească pentru a elabora decizii şi 
a rezolva problemele vieţii prin acţiune proprie [1, pag. 3-7]. 

A face faţă situaţiilor şi cerinţelor societăţii contemporane 
înseamnă a face transferuri eficiente şi rapide prin sintetizarea şi 
generalizarea cunoştinţelor dobândite/însuşite în cadrul limbii latine 
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cu aplicarea lor în situaţiile corespunzătoare. Acestea pot fi realizate 
pe calea formării competenţelor transversale [2,  pag. 62-64]. 

Competenţele şi conţinuturile au cea mai mare importanţă 
pentru dezvoltarea individului, pentru formarea profesională şi 
pregătirea acestuia în vederea responsabilităţilor sociale profesionale. 

Considerăm că nu există disciplină care să nu-şi poată aduce 
contribuţia ei nemijlocită în dezvoltarea competenţelor. Disciplinele 
umaniste au un rol preponderent în realizarea acestui deziderat. 
Limba şi literatura latină oferă posibilităţi pentru formarea 
competenţelor: competenţelor de valorificare / realizare a practicii 
raţionale a limbii; formarea competenţelor literare şi  a culturii 
artistice – estetice generale, formarea reprezentărilor generale ale 
unui univers afectiv şi atitudinal bogat şi coerent, însuşirea unor 
metode şi tehnici de muncă intelectuală etc.  

Astăzi, când modernizarea învăţământului din Republica 
Moldova, în care suntem angajaţi profesional şi spiritual, e în primul 
rând o reformă a mentalităţii, iar schimbările din învăţământ sunt 
axate pe formarea unei personalităţi creatoare, capabilă să se 
readapteze eficient la exigenţele zilei de azi. 

Limba latină urmăreşte o cunoaştere aprofundată a limbii 
române, îmbogăţirea vocabularului studenţilor, asimilarea mai uşoară 
a altor limbi străine şi în fine dezvoltarea competenţelor culturale 
prin cunoaşterea contribuţiei aduse de cultura latină la tezaurul 
culturii moderne europene.  

Limba latină este una dintre limbile cu cele mai vechi tradiţii 
de predare din Europa. Suntem un popor latin, limba noastră este în 
esenţă latină şi aceasta ne impune obligaţii speciale, atât pentru 
prezent cât şi pentru viitor. Destinul nostru naţional şi cultural este 
legat de latinitate, ideea latinităţii străbate istoria noastră. N-am putea 
niciodată cunoaşte limba noastră, structura şi spiritul ei, fără 
cunoaşterea limbii latine. Am putea să-l reproducem pe A. France, 
pentru care limba latină era limba maternă, căci studiind-o vom învăţa să 
fim în acelaşi timp oameni de cultură şi personalităţi conştiente. 

Popoare cu un învăţământ mult mai vechi ca al nostru, cu o 
experienţă mai bogată în această privinţă şi care au mult mai puţine 
legături cu latinitatea, dau acestei discipline o importanţă care ar 
trebui să fie pentru noi „pildă şi mustrare totodată” [3, p.358]. 

Prin învăţarea ei se urmăreşte dezvoltarea multilaterală a 
studenţilor, cunoaşterea limbii latine fiind considerată parte 
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integrantă a culturii generale, ea trebuie să-l apropie pe cel ce o 
învaţă de o limbă (care după ce a dat naştere limbilor romanice, mai 
continuă să le îmbogăţească resursele expresive), de o cultură şi de o 
civilizaţie care a stat la baza celor moderne şi, în mod deosebit, de o 
literatură care uimeşte şi astăzi prin claritate, concizie, sensibilitate. 

La sfârşitul cursului studentul trebuie să posede cunoştinţe 
teoretice din limba latină, adică maxime, fragmente din operele 
poeţilor latini şi poezii traduse din română în latină, şi practice – 
adică gramatica limbii latine; cunoştinţe pe care le va aplica cât la 
traducerea, atât şi la înţelegerea textului, şi pe care va avea 
posibilitatea să le studieze ulterior prin studiul individual pentru a le 
folosi în domeniul său de activitate. 

Toate disciplinele de învăţământ au fără îndoială un scop 
utilitar. Această utilitate, la unele discipline se poate vedea imediat, 
la altele însă ea se simte mai târziu. În genere, la materiile cu caracter 
ştiinţific, cum sunt bunăoară ştiinţele fizice şi biologice, acestea 
putând să aibă o aplicaţie imediată, efectele lor utilitare se văd 
repede; cunoştinţele asimilate pot fi utilizate imediat. Şi în studiul 
limbilor străine, un cuvânt, o expresie, o frază poate fi întrebuinţată 
imediat în viaţa cotidiană. 

La alte discipline, cum sunt spre exemplu matematica şi limba 
latină, utilitatea lor se resimte mult mai târziu. Studentul nu poate 
avea prilej să aplice îndată formule algebrice sau teoremele 
geometrice, sau prilej să facă întrebuinţare imediată de cunoştinţele 
sale de gramatică latină, maxime latineşti sau de aşa numitele 
realităţi clasice. Disciplinele care au drept scop formarea, sub toate 
raporturile, a individualităţii elevului / studentului / educatului 
„rezultatele ce se obţin rămân tăinuite sau ies la iveală numai mai 
târziu. Aplicarea lor nu este imediată sau cel puţin nu se vădeşte 
imediat” [4, p. 481]. 

Formarea competenţelor are loc în cadrul instituţiei de 
învăţământ, însă acestea sunt dezvoltate pe parcursul vieţii. Pe 
parcursul evoluţiei, competenţa se argumentează în structuri sau 
pierde din capacităţi în dependenţă de interesele individului. 
„Psihologia dezvoltării susţine ideea că finalitatea formării / 
dezvoltării competenţei nu se realizează doar în cadrul şcolarităţii, 
dar continuă pe parcursul vieţii” [5, pag. 40]. 

Conceptul de competenţă a fost lansat în 1982 în cadrul unei 
Conferinţe internaţionale asupra evaluării de un grup de cercetători 
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din Franţa. În Republica Moldova termenul competenţă a fost preluat 
mult mai târziu, odată cu realizarea Reformei în învăţământ, fiind 
elaborat Curriculum-ul Naţional axat pe triada cunoştinţe-capacităţi / 
competenţe-atitudini. Roegiers X. defineşte conceptul de competenţă 
„un ansamblu integrat de capacităţi care permit cunoaşterea unei 
situaţii şi găsirea unei soluţii mai mult sau mai puţin pertinente. 
Competenţa este constituită din mai multe capacităţi care 
interacţionează într-o manieră integrată cu scopul realizării unei 
activităţi cu un grad sporit de complexitate”  

Călin M. defineşte conceptul de competenţă „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” [6, pag.205]. 

V. Copilu defineşte competenţa ca interacţiunea a 3C: 
Competenţa = Cunoştinţe, Capacităţi, Comportament. [7, pag. 152]. 

Datorită competenţelor pe care le posedă un individ, el poate 
acţiona eficient, poate gândi critic, poate acţiona eficient, poate lua 
decizii, poate selecta, analiza, sintetiza informaţii etc.  

În cadrul procesului educaţional competenţa se poate  forma 
prin activităţi de integrare, adică printr-o situaţie reală în care 
studentul integrează cunoştinţele, priceperile şi atitudinile. Formarea 
competenţelor poate avea loc la interacţiunea integralizată a 
activităţilor: a şti, a şti să faci, a şti să fii din cadrul disciplinei 
noastre. Competenţele transversale reprezintă demersurile 
fundamentale ale gândirii transferabile de la o disciplină la alta, care 
înglobează interacţiunile cognitive, afective şi sociale. 

Instituţia de învăţământ e obligată să urmărească dobândirea 
competenţelor şi atitudinilor pe care nu se pune accent în domeniul 
ce ţine exclusiv de predarea disciplinelor şi care trebuie, prin urmare, 
să fie prezentate în ansamblul de activităţi educative în competenţe 
transversale, ce reprezintă demersurile fundamentale ale gândirii, 
transferabile de la o disciplină la alta, care înglobează interacţiunile 
cognitive, afective şi sociale [8, pag. 27- 31]. 

Pentru disciplina limba latină competenţele transversale pot fi 
clasificate în următorul fel: 

- competenţe intelectuale; 
- competenţe metodologice, 
- competenţe atitudinale şi comportamentale; 
- competenţe de comunicare ştiinţifică.  
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Competenţa de comunicare ştiinţifică la studenţi în cadrul 
disciplinei limba latină reperează pe: cunoaşterea şi utilizarea 
calitativă şi cantitativă-optimală a terminologiei ştiinţifice în cadrul 
disciplinei; nivelul vocabularului special; cultura exprimării; 
capacitatea creativităţii verbale. 

Competenţa intelectuală ţine nemijlocit de formarea unui 
sistem de cunoştinţe fundamentale de origine teoretică şi deprinderi 
practice specifice activităţii de cunoaştere a studentului, care asigură 
dezvoltarea capacităţilor superioare ale gândirii. Pentru identificarea 
competenţei intelectuale au fost stabilite următoarele caracteristici: 
„cunoştinţe interdisciplinare; raţionament dialectic şi gândire 
ştiinţifică; generalizare, sintetizare, autoevaluare, aplicarea 
cunoştinţelor interdisciplinare”. 

Competenţă metodologică – se referă la formarea unui „sistem 
de metode de cunoaştere ştiinţifică empirice şi teoretice”, de 
cercetare experimentală etc. în scopul dezvoltării capacităţilor 
superioare intelectuale ale studentului. 

În cadrul orelor de limbă latină studenţilor li se dezvoltă şi 
competenţe metodologice, adică de cercetare şi experimentare a unor 
procese, fenomene, legi etc., în scopul formării şi dezvoltării 
intelectuale ale studenţilor. 

Nu o singură dată, a fost apreciată valoarea limbilor clasice 
pentru dezvoltarea intelectuală, considerându-se un privilegiu studierea 
lor. Komensky J.A. spunea că limba latină este o limbă cultă şi îi face pe 
oameni culţi, iar Titu Maiorescu susţinea că latina este „modelul care ne 
arată cum instrucţiunea şi educaţia se întăresc una pe alta”.  

Competenţa atitudinală / comportamentală reprezintă atât 
procesul de formare – ca activitate didactică de cunoaştere, cât şi 
produsul – ca sistem de cunoştinţe fundamentale şi metodologice ce 
contribuie la formarea anumitor atitudini şi comportamente, care se 
manifestă la studenţi în rezolvarea a diverse situaţii semnificative. 
Caracteristicile acestei competenţe sunt: manifestarea interesului şi 
motivaţiei, susţinerea ideilor proprii, promovarea ideilor 
transdisciplinare, convingere. 

Aşadar, competenţele transversale sunt componentele 
indispensabile ale competenţei de cunoaştere ştiinţifică [9, pag. 22-26]. 

Aceste patru competenţe transversale constituie competenţa 
generală – unicitatea cunoaşterii ştiinţifice prin care se formează 
viziunea de ansamblu şi un transfer al cunoştinţelor fundamentale în 
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diverse situaţii semnificative ale realităţii contemporane [2, pag. 62-64]. 
Una din competenţele urmărite în predarea limbii latine 

trebuie să-l constituie formarea unei personalităţi cu un bogat orizont 
cultural, care să conştientizeze rolul culturii antice în apariţia şi 
dezvoltarea culturii naţionale şi europene. Pe lângă familiarizarea cu 
anumite elemente de cultură antică, acest obiectiv presupune 
organizarea procesului didactic în aşa mod încât studentul să ia 
contact (prin texte adaptate sau originale) cu mitologia greco-
romană, mitologie care a servit şi continuă să servească drept sursă 
de inspiraţie pentru creatorii din diferite domenii. Miturile antice, 
redând simbolic aspiraţiile omului şi propunând diverse modele de 
comportament, nu reprezintă nişte structuri închise, ci, dimpotrivă, 
permit exprimarea propriilor viziuni prin intermediul prototipurilor 
lor. Aşadar, observă, că e necesar studierea coordonatelor mitologice pe 
motiv că: un număr mare de eroi şi situaţii mitice au devenit simboluri 
literare, convenţii artistice, fără cunoaşterea şi înţelegerea lor e 
imposibilă interpretarea mesajului unor opere de valoare, descifrarea 
unor imagini, comentarea unor maxime de circulaţie internaţională.  

Nivelul cultural al studenţilor poate fi amplificat în baza 
cugetărilor, aforismelor şi maximelor latineşti. Marile personalităţi 
au meditat asupra problemelor, fenomenelor spiritului uman, 
formulând un şir de cugetări, consideraţii şi opinii care s-au perindat 
de-a lungul secolelor ajungând până la noi în formă de aforism, 
maximă şi expresie înaripată etc. Mărgăritarele spiritului antic reflect 
adevărul despre realitatea umană, despre vibraţiile inimii, despre 
bucuria şi durerea de a fi homo sapiens, despre cultură, istorie etc. 
Cugetările şi meditaţiile lumii antice exprimă ideea universală, 
abordată de-a lungul secolelor de marii noştri înaintaşi şi anume: 
poziţia omului în spaţiul universal, viziunea lui asupra lumii şi 
efortul său întru perfecţionarea individuală şi generală. Înţelepciunea 
lor străbate peste secole fiind în unison şi armonie cu timpurile 
noastre.  Comunicarea prin maxime semnifică „punctul arhimedic” 
al culturii lingvistice a omului şi a societăţii. 

Predarea învăţarea limbii latine se vede ca angajată în 
promovarea valorii morale în învăţământul universitar. Aceasta 
datorită realităţii că valoarea morală semnifică valoarea supremă a 
fiinţei, valoarea valorilor, deoarece ea condiţionează umanizarea 
fiinţei, obligând-o moraliceşte în toate acţiunile sale. De aceea, 
educaţia universitară se fondează pe principiile acestei valori, iar 
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secvenţele morale care reprezintă corpusul şi constructul maximelor 
latineşti selectate avansează asumarea valorii respectivă. Valorile au 
fost una dintre temele constante ale meditaţiei filosofice din 
Antichitate şi de aceea funcţionarea societăţii antice era asigurată prin 
intermediul respectării valorilor umane, precum adevărul, binele, 
frumosul, la care Evul Mediu mai adaugă sentimentul sacrului.  

Trebuie să menţionăm că realizarea principiilor continuităţii şi 
coerenţei în reforma învăţământului ne conduce la necesitatea axării 
procesului educaţional pe formarea de competenţe: la moment, 
problema formării competenţelor rămâne a fi larg deschisă pentru 
cercetarea ştiinţifică [5, pag. 38]. 
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M. KOGĂLNICEANU  ŞI  UNIREA PRINCIPATELOR 
ROMÂNE 

 
Alexandru  TECUCI, 

                                                   Catedra Filologie Română 
 

110 ani de la moarte scriitorului,  
istoricul şi omul politic M. Kogălniceanu 

 
 L’union  des principautés Roumaines a été un des thèmes douloureux 
dans la vie des Roumains. L’ idée de s’unir est une vieille idée. Pour cet idéal 
ont lutté A. Rousseau et N. Balcescou, V. Alecsandri et C. Negri, M. 
Cogalniceanu et Alexandre Ioan Couza  etc. 
 Au temps quand cette idée s’est réalisée, le 24 janvier 1859, M. 
Cogalniceanu vivait  le bonheur d’un idéal. Et  à cette  occasion de majeure 
importance dans la vie du pays, le grand homme politique mentionnait: 
„Cette religion politique, messieurs, je ne la fait  d’aujourd’hui ou d’hier; 
moi, il y a déjá 20 ans, en 1837, dans „L’histoire des pays Roumains”, j’ai 
opté pour la Cause de l’Union. En 1840 j’ai fondé „La Dacie littéraire”, 
qui avait l’objectif de préparer l’Union entre les branches spécifiques de la 
famille roumaine. En 1848, comme rédacteur des „ Désire de la patrie 
nationale de Moldova” j’ai écrit que le plus grand des désirs pour moi c’est 
la couronne des réformes: l’Union des Principautés. En 1855 j’ai fondé „L’ 
Etoile du Danube”, le premier journal politique, sur laquel on avait 
l’inscription: L’Union. En 1857, j’ai été membre actif du  Comité Central 
de l’Union de Iaşi. 
 Vers la fin de sa vie, en analysant son activité, M. Cogalniceanu 
accentuait que son nom va être proclamé au – dessous des siècles, car il 
était lié de l’Etat Roumain et de l’Union des Principautés Roumaines. Et ça 
est devenu réalité! 

 
“E scrisă-n ceruri   sfînta Unire! 

E scrisă-n inimi cu foc ceresc! 
O! Românie! L-a ta mărire 

Lucrează braţul dumnezeiesc!”  
(“Moldova în 1857” V.ALECSANDRI) 

 
 Astăzi mult se vorbeşte de Unirea Basarabiei cu România. 
Unora li se înfierbîntă frunţile şi leşină, cînd aud de această idee, alţii 
nu pot dormi ceasuri întregi după miezul nopţii. Unii se ţin băţoşi că 
numai ei ţin la ideea Unirii, dar la alţii nu le pasă de biata 
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Moldovioară. Unii cred, că aceasta e o idee nouă, alţii se întreabă, de 
unde s-a luat şi ce ne trebuie nouă, celor din Republica Moldova. 
Unii se tem ca dracul de tămîie, alţii îi apucă sughiţul şi nu pot trăi 
fără ea. Şi unii şi alţii nu au dreptate. Ideea Unirii, ideea de întregire 
a neamului nostru e veche, continuă ca şi vremea, ea a fost grija de 
fiecare zi a strămoşilor noştri, că altfel nu mai existam ca popor pînă 
în ziua de azi. Această idee a fost în atenţia fiecărui trăitor de pe 
acest pămînt românesc, ea a fost idealul naţional al poporului. Lupta 
pentru această idee s-a dat  cînd mai acut, cînd mai moderat, dar ea a 
fost vie, depindea de momentul intrigii şi de buruiana străinismului, 
care ne înăduşea. Azi ea  ne-a împînzit şi Moldova noastră. E o  
pecingină ce  ne mănîncă pe dinăuntru şi pe dinafară. Ea e o 
pecingine rîioasă şi produce mîncărime grozavă. Deci, trebuie 
lecuită. Putem scăpa de “această rîie”, vorba lui Alexandru 
Lăpuşneanu, numai prin unirea tuturor românilor. 

Cînd la 24 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza este recunoscut 
ca domn şi de către munteni, M.Kogălniceanu trăia fericirea unui 
ideal împlinit: Unirea. Cu ocazia acestui act de uriaşă importanţă în 
viaţa ţării M.Kogălniceanu spunea cu emoţie: “Această religiune 
politică, domnilor, nu o profesez de astăzi sau de ieri; cu douăzeci de 
ani mai înainte, în 1837, în “Istoria Ţărilor Române” am pledat 
pentru cauza Unirii. La 1840 am fondat “Dacia Literară”, menită de a 
pregăti Unirea între deosebitele ramuri ale familiei române. La 1848 
ca redactor al “Dorinţelor partidei naţionale din Moldova”, emigrată 
în Cernăuţi, am înscris că cea mai mare dorinţă, e coroana marilor 
reforme: Unirea Principatelor. La 1855: am fondat “Steaua Dunării”, cel 
întîi ziar politic, pe al cărui steag era înscris: Unirea… la 1856 şi 1857, 
cînd unioniştii erau persecutaţi în averea şi persoana lor, eu am fost 
membru activ al Comitetului Central al Unirii din Iaşi” [2 p.102].
 Deci, cum se vede din mărturisirea marelui luptător pentru 
unire, cel care a trecut prin inima sa aceste momente ale vremii, el 
era pentru Unirea principatelor româneşti, fiindcă aceasta era calea 
înfloririi neamului nostru. El a fost cel care a stat la leagănul Unirii 
de la 1859, Unirea care ne mai ţine şi azi, că suntem oameni cu 
demnitate, că suntem români şi punctum. 

Problema unirii este abordată în multe discursuri, intervenţii, 
amendamente şi propuneri ale lui M.Kogălniceanu. Pilonii Unirii în 
concepţia lui M.Kogălniceanu au fost sudaţi cu dragoste de neam şi 
de pămînt, cu setea mare de libertate şi independenţă, cu cunoaşterea 
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profundă a istoriei noastre zbuciumate, cu lupta pentru adevăr. În 
“Discurs cu privire la acordarea de drepturi politice pentru toţi 
locuitorii ţării”, atacîndu-l le logofătul Sturza, care specula în 
cuvîntările sale, că este român şi că vorbeşte româneşte. 
M.Kogălniceanu zice: “Neam de neamul meu a fost român…Sînt 
răzăs, vechi băştinaş de e Cogâlnic; şi prin urmare, dacă acest titlu 
este îndestul pentru triumful unei opinii, apoi opinia mea trebuie să 
triumfeze. Însă chestia nu este cine este român mai mult sau mai 
puţin: pe băncile adunării noi nu suntem veniţi decît ca români: 
chestia este cine apără o idee mai dreaptă” [2. p.29].  Ideea Unirii, 
după cum relatează însuşi scriitorul şi omul politic, a apărut în 
tinereţe, M.Kogălniceanu era un spirit curios. Avid de noutăţi şi 
foarte înclinat spre analiza faptului social. O influenţă benefică a 
avut mediul berlinez pentru coacerea ideilor progresiste. În 
străinătate este atras de aspectele urbanistice şi face unele constatări  
dureroase despre ţara lui. Între anii 1845-1846, fiind la Paris face 
legătură cu Nicolae Bălcescu şi Ion Ghica, cu societatea “Frăţia”, 
care erau preocupaţi cu emanciparea ţării şi de unirea principatelor 
române. Încă în anul 1843, cînd este numit profesor de istorie 
naţională la Academia Mihăileană, el îşi propune să propage ideile 
îndrăzneţe de popor, de limbă, istorie, obiceiuri, tradiţii, datine, 
literatură veche şi noţiunea de stat românesc. 

Trezirea conştiinţei naţionale a palpitat mereu în inima 
tribunului M.Kogălniceanu. Iată cum acuză societatea timpului său 
de lipsă de mîndrie naţională: “Toate elementele de naţionalitate şi 
de patriotism sunt de mult pierdute! Legile fundamentale ale ţării se 
calcă în picioare: adunările obşteşti sub numele de Divanuri, se fac 
numai nişte formalităţi fără interes. O aristocraţie ignorată, sprijinită 
de Poartă şi de cler, pe de o parte, ţine în lanţuri un popor de mai 
mult de două milioane de oameni, iară pe de alta, se face stabilă chiar 
binelui, ce unii domni vroiesc a-l face: drepturile ţării, care mai de 
care se sileşte să le vîndă mai cu mic preţ şi mai degrabă: izvoarele 
de înavuţire publică întrebuinţează numai în folosul unor familii 
privilegiate”[3.p.120]. După ce ţine o frumoasă prelegere  de istorie 
naţională în final el conchide că lecţiile sale vor cuprinde întotdeauna 
numai adevărul, “iară cînd nu-l voi putea zice, voi tăcea, şi d-voastră 
veţi înţelege pentru ce” [2. p.39]. Ideile lui Kogălniceanu sunt 
actuale şi azi. Parcă azi “elementele de naţionalitate, de patriotism” 
ne sunt călcate în picioare? Parcă azi nu se îmbogăţesc numai unii, 
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iar alţii visează la o fărîmă de pîine? În acel timp ca şi azi erau mulţi 
rătăciţi, care nu cunoşteau istoria neamului românesc. Era ura de 
neam, de care nu ne putem debarasa  nici azi, erau şi atunci vînzători 
de ţară de alde Păpuşoi, Stepaniuc, Stati, Nazariea şi ideea Unirii se 
înfăptuia anevoios. Mulţi discutau problema dată, fiind întunecaţi la 
minte, necunoscînd istoria, ori chiar din ambiţii politice ca şi azi. Nu 
întîmplător parlamentarul M.Kogălniceanu spunea: “În acest timp de 
haos limanul de mîntuire, altarul de rezumat pentru noi este studiul 
istoriei, singurul oracol care ne mai poate spune viitorul”. 
Cercetătorul  literar D. Ppovici în cartea „Romantismul românesc” 
susţine cu ardoare această idee: „Pentru el însuşi, studiul istoriei 
fusese totdeauna salvator, la el recursese ori de cîte ori prigonirile 
dinafară şi tulburările dinlăuntru se înverşunau împotriva lui. Itoria 
constituie entru dînsul un izvor de înţelepciune” [5. p.413]. 

Izbucnirea revoluţiei de la 1848 face din el un element 
primejdios. Guvernul pune un preţ de o mie de galbeni şi un rang 
boieresc pentru capul lui Kogălniceanu. De aceea el se refugiază la 
Cernăuţi, de unde va scrie “Dorinţele partidei naţionale”, în care se 
expune programul viitoarei activităţi politice a naţionaliştilor 
moldoveni. Din cele 35 de puncte ale programului reiese că 
M.Kogălniceanu este pregătit pentru luptă, de a apăra drepturile 
românilor. În program se accentua strînsa corelaţie dintre factorul 
social şi cel naţional. El crea  Unirea Principatelor şi socotea aceasta 
ca singura cale pentru consolidarea unei ţări mari. 

Apreciind rolul Unirii Moldovei cu Ţara Românească, luptînd 
împotriva forţelor reacţionare, el a expus pe larg punctul său de 
vedere cu privire la importanţa acestui act politic. Ideea Unirii e 
petrificată în discursurile: “Discurs cu privire la Unirea 
principatelor”, “Dorinţele ţării asupra viitoarei organizaţii a 
principatelor române”, “Discurs cu privire la problemele mari ce 
trebuie rezolvate de către adunare”, “Discurs ţinut din partea 
deputaţilor moldoveni în adunarea de la Bucureşti” etc. Cartea 
“Discursuri parlamentare din epoca Unirii” este o mărturie vie, unde 
sunt încrustate realizările epocale din istoria poporului nostru, lăsate 
de pana lui M.Kogălniceanu, atît în plan politic cît şi pe cel cultural. 

La 7 octombrie 1857 în şedinţa Adunării ad-hoc a Moldovei 
M.Kogălniceanu zicea: “Luînd în privire că dorinţa cea mai mare, 
cea mai generală, acea hrănită de toate generaţiile trecute, acea care 
este sufletul generaţiei actuale, acea care împlinită, va face fericirea 
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generaţiilor viitoare, este Unirea Principatelor într-un singur stat, o 
unire care este firească, legiuită şi neapărată, pentru că în Moldova şi 
în Valahia sîntem acelaşi popor omogen, identic ca nici un altul, 
pentru că avem acelaşi început, acelaşi nume, aceeaşi limbă, aceeaşi 
religie, aceeaşi istorie, aceeaşi civilizaţie, aceleaşi instituţii, aceleaşi 
legi şi obiceiuri, aceleaşi temeiuri şi aceleaşi hotare de păzit, aceleaşi 
dureri în trecut, acelaşi viitor de asigurat şi în sfîrşit, aceeaşi misie de 
îndeplinit…” [2. p.12]. El mai susţinea în acelaşi discurs: “Unirea are 
să introducă putere şi viaţă în toate vinele corpului naţional şi social 
al României” [1.p.190]. Această mare idee ne-a făcut să cerem 
Unirea Ţărilor noastre”. Într-un moment de mulţumire sufletească, 
cînd este ales deputat a trei judeţe, M.Kogălniceanu afirmă: “Am 
plătit Unirea cu jumătate din starea mea”. Ideea Unirii românilor a 
zvîcnit continuu în cele 930 de discursuri, amendamente, moţiuni, 
propuneri rostite cu ardoare de inimosul orator al Moldovei. 

Pămîntul ţării noastre nu o dată a fost invadat de străini 
cotropitori. Aici îşi găseau cuibul rămăşiţele altor neamuri, care 
trăiau şi se lăfăiau în bunurile ţării noastre. La obrăznicia lor 
M.Kogălniceanu se întreba: “De unde vine această pretenţie a 
străinilor, că îndată la venirea lor să le dăm casele, mesele, cinstirile 
noastre? De unde vine? Din scîrbosul obicei, ce am luat de o bucată 
de vreme, de a ne extazia înaintea orişicărui vînturatic străin”[2. p. 
112]. În alt discurs analistul Kogălniceanu menţiona că: “Străinii vor 
năvăli şi naţia noastră este pierdută”. În acest caz nu-l părăseşte pe 
scriitorul nostru optimismul, că “steaua românilor” a răsărit şi că ei 
trebuie să se unească. Iată cum caracterizează această situaţie la 
1857: “România n-a pierit, cînd turcul şi fanariotul au năvălit asupra 
ţării, cînd drepturile noastre erau sfîşiate, cînd hotarele noastre erau 
înconjurate de cetăţi turceşti şi cînd în Iaşi şi Bucureşti doi ordinari 
străini, veniţi de la Stambul, ne dau legi în limba grecească; şi tocmai 
astăzi, în secolul dreptăţii şi al luminilor, avem să ne temem că 
naţionalitatea română poate pieri, astăzi, cînd ea a primit consfinţirea 
cea mai solemnă, cînd Principatele Române s-au pus sub scutul 
Europei?” Dezideratul  Kogălniceanu e actual şi pentru zilele noastre 
cînd ni e gîndul la Unirea Europeană [2. p. 35]. 

Dragă M.Kogălniceanu! Scumpul şi mult stimatul meu 
scriitor! Ce ai zice azi, cînd în Moldova ta dragă s-a răspîndit ciuma 
strainismului? Astăzi ca şi atunci mai mulţi venetici la Tiraspol, 
Tighina, Dubăsari, Rîbniţa, Comrat ne fac legi în limba rusă, ne  
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omoară mamele şi copiii. Ne închid şcolile româneşti, sufletele 
neamului nostru ard în mare durere şi pară. Oare vei fi şi astăzi 
optimist ca şi în timpurile despre care scrii? Dacă da, vino, iubitul 
meu scriitor, în parlamentul Moldovei şi mai spune încă o dată şi 
parlamentarilor noştri, că Unirea e scrisă în codul de legi date de 
Dumnezeu! Vino şi spune-le, căci ei ne bucăţesc Moldova în 
republicuţe “nistrene”, “găgăuze” şi altele. Astăzi fiecare venetic e în 
stare să-şi facă republica lui. Vino şi adu în parlamentul democrat 
ideile tale nemuritoare, vino şi spune-le că noi trebuie prin orice pas 
făcut, prin orice faptă realizată şi, mai ales, prin voturile noastre să 
dovedim, că nu suntem nici ruşi, nici turci, nici bulgari, nici găgăuzi, 
nici ucraineni pe acest pămînt, că suntem români şi români voim să 
murim. Poate vor înţelege şi ei rostul Unirii, că tare îs înguşti la 
gîndire, vorba poetului M.Eminescu, sunt “cu creier de copil”, dar 
sunt în parlamentari. 

În volumul “Dicursuri parlamentare din epoca Unirii” 
M.Kogălniceanu pune diferite probleme ale timpului, pe care le-a 
trăit, cum ar fi: suveranitatea statului, independenţa administrativă şi 
legislativă în toate chestiunile interne, egalitatea drepturilor civile şi 
politice, libertatea presei, lichidarea privilegiilor personale, 
împroprietărirea  ţăranilor, elaborarea noii Constituţii şi alte chestiuni 
legate de făurirea statului naţional român ca ideal al vieţii sale. 
Rezolvarea acestor chestiuni putea avea sorţi de izbîndă numai dacă 
în viaţa de toate zilele ar fi fost instaurată şi consfinţită Unirea. 
Unirea “dorită de veacuri de toţi românii… ai amînduror principate, 
o Unire pe care, după spiritul timpurilor, cu armele în mînă au voit s-
o apere, să o săvîrşească Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, care şi 
ajunsese a se întitula: cu mila lui Dumnezeu domn al Ţării 
Româneşti, şi Moldovei, şi Ardealului. Prejudecăţile veacului şi 
intrigile străinilor pînă acum au stăvilit această Unire. Astăzi însă 
împrejurările ne sunt mai favorabile, că să putem realiza aceea ce 
strămoşilor noştri le-a fost cu putinţă numai de a dori” [3. p.106]. 
Am scăpat momentul atunci, l-am înfăptuit la 1918, dar invidia 
străinilor prin planurile mîrşave ale lui Stalin şi Hitler din nou ne-a 
răzleţit. A venit un alt moment istoric, să nu pierdem această şansă. 

La 24 ianuarie 1859 s-a înfăptuit Unirea. Marea bucurie e 
creionată în multe pasaje din cuvîntările parlamentare. Lupta pentru 
consolidarea celor cucerite continuă. “Votul de la 24 ianuarie a fost o 
sublimă protestaţie în contra hotărîrii acelora ce au vrut să ţie 
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despărţite două ramuri ale aceluiaşi copac, două fiice ale aceleiaşi 
mume” [2. p.82]– spune M.Kogălniceanu. 

Unirea principatelor între anii 1837-1859 devine pentru 
M.Kogălniceanu o “religiune politică a naţiunii române”. Acest gînd 
este confirmat îndeosebi în “Discursul referitor la articolul I din 
constituţie”. Kogălniceanu îşi dă bine seama de dualitatea legilor de 
pe teritoriul principatelor unite şi cere să fie îndeplinite strict de 
întreaga Românie. 

Ideea de întregire a neamului nostru a fost un crez al 
deputatului M.Kogălniceanu în Adunarea ad-hoc, ca fruntaş al 
mişcării Comitetului Unirii, ca prim-Ministru al Moldovei, ca 
Ministru de externe, ca preşedinte al Academiei Române etc. În anul 
1878, ca Ministru de externe, confirmă crezul său despre Unire încă 
o dată. Aici ţine “Discursul la congresul din Berlin”, unde se 
menţionează nedreptatea de la 1812, cînd “unii se pare să au voit a 
trage concluzia: cum că Basarabia ar fi o regiune turcă sau tătară” şi 
au vîndut-o ruşilor. În numele celor 10 mii de români căzuţi la 
Plevna, el cere libertatea şi independenţa Basarabiei şi alipirea ei la 
Patria-mamă, România, dar imperiul rus nici n-a vrut să audă. De la 
marele reformator al statului român, cel ce a luptat toată viaţa pentru 
idealul naţional al poporului român au ajuns pînă la noi în secolul al 
XX-lea cuvintele sale profetice: “Numele meu este şi va fi totdeauna 
lipit de legea rurală şi de proclamarea Unirii. Şi acest nume, ţin a-l 
lăsa intact copiilor mei”. Noi, fiind copii al lui Kogălniceanu, să 
ducem mai departe torţa aprinsă cu migală de marele fruntaş al 
secolului al XIX-lea şi să înfăptuim, ce n-a făcut el. 

Credem că e de mare importanţă ca tinerii mileniului al treilea 
să cunoască opinia privigitoarei a Moldovei la înscăunarea 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza: 

 “ Măria ta, 
După una sută cincizeci şi patru ani de dureri, de umiliri şi de 

degradaţie naţională, Moldova a reintrat în  vechiul său drept consfinţit 
prin capitulaţiile sale, dreptul de a-şi alege pre capul său, pre domnul. 

Prin înălţarea ta pre tronul lui Ştefan cel Mare s-a reînălţat 
însăşi naţionalitatea română. Alegîndu-te de capul său, neamul nostru 
a voit să împlinească o veche datorie către familia ta, a voit să-i 
răsplătească sîngele strămoşilor tăi vărsat pentru libertăţile publice. 
Alegîndu-te pre tine  domn în ţara noastră noi am vroit să arătăm  
lumei aceea ce toată ţara doreşte: la legi nouă om nou. 
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O, doamne! mare şi  frumoasă îţi este misia; constituţia din 7 
(19) august  ne însemnează o epohă nouă şi măria ta  eşti chemat să o 
deschizi! Fii dar omul epohei; fă ca legea  să înlocuiască arbitrariul; 
fă ca legea să fie tare, iară, tu, măria ta, ca domn fii bun, fii blînd, fii 
bun mai ales pentru acei  pentru care mai toţi domnii trecuţi au fost 
nepăsători sau răi. 

Nu uita că dacă cincizeci de deputaţi te-am ales domn,  însă ai 
să domneşti peste două milioane de oameni. 

Fă dar ca domnia ta să fie cu totul de pace şi de dreptate, 
împacă patimile şi urile dintre noi, şi reintrodu în mijlocul nostru 
strămoşească frăţie. 

Fii simplu, măria ta, fii bun, fii domn cetăţean; urechea ta să 
fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la minciună şi linguşire. 

Porţi un frumos şi scump nume, numele lui Alexandru cel 
Bun. Să trăieşti dar mulţi ani ca şi dînsul; să domneşti  ca şi dînsul, şi 
fă, o, doamne, ca prin dreptatea Europei,  prin dezvoltarea  
instituţiilor noastre, prin simţimintele tale patriotice să mai putem 
ajunge la acele timpuri glorioase ale naţiei noastre, cînd Alexandru 
cel Bun zicea ambasadorilor împăratului din Bizanţia că: “România 
nu are alt ocrotitor decît pre dumnezeu şi sabia sa”. Să trăieşti măria ta!” 
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                       CONSIDERAŢII REFERITOR  LA  
                  DISTRIBUŢIA  VERBELOR ASPECTUALE 
 

                                            Elena ZGÂRCIBABĂ-BOGDAN, 
                                  Catedra Filologie Română 

 
L’aspect est une catégorie grammaticale spécifique pour les  langues 

slaves. Tenant compte du fait qu’il n’est pas caractéristique pour la langue 
roumaine, il a été traité dans les traveaux de la linguistique roumaine 
récemment.  

L’aspect a été reconnu comme la catégorie grammaticale qui peut 
être exprimée par des moyens grammaticales (le mode et les temps des 
verbes), lexicales (les adverbes, les locutions adverbiales) et lexico-
grammaticales (les verbes d’aspect ).  

Cet article a le but de mettre en discussion la distribution  des  
verbes semi-auxiliaires d’aspect.           

                                           
Obiectul discuţiei noastre în acest articol îl constituie problema 

particularităţilor distribuţionale ale semiauxiliarelor aspectuale. 
Dacă luăm în discuţie formele verbale prin intermedil cărora 

poate fi actualizat verbul de bază al unui predicat verbal compus, 
putem aminti că cea mai răspândită este părerea că verbul de bază al 
PVC poate fi la infinitiv, conjunctiv, supin şi participiu. Pentru 
infinitiv, conjunctiv, supin pledează I. Coteanu [1, p. 248-249], N. 
Mătcaş [2, p. 262]  ş. a. 

C. Săteanu susţine că o condiţie esenţială în distribuţia unui 
semiauxiliar este să apară un termen pleremic reprezentat prin 
participiu, infinitiv (eventual conjunctiv, sinonim al infinitivului), 
distribuţia cu indicativul, imperativul, optativul fiind imposibilă [3, 
p. 245]. 

Gh. Nedioglu a luat în discuţie doar structuri care au în 
distribuţie un conjunctiv [4]. 

C. Dimitriu admite că verbul de bază al unui PVC poate fi un 
infinitiv fără prepoziţia a, un participiu invariabil şi un supin [5, p. 
187-188;  6, p. 422]. 

În unele limbi indo-europene (franceză, engleză, germană, 
rusă etc.), PVC se formează, în special, cu infinitivul. Structura 
alcătuită dintr-un verb modal şi un infinitiv în limba franceză 
reprezintă o constrângere sintagmatică. În limba spaniolă verbele 
modale se distribuie cu un infinitiv, cu participiul şi gerunziul [7, p. 
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53-59], pe când în limba română distribuţia semiauxiliarelor stă sub 
semnul eterogenităţii. Ea reclamă şi un grad mai labil al fuziunii 
dintre cele două elemente, fapt care a provocat şi discuţiile 
controversate privind acceptarea sau neacceptarea PVC.  

În pofida omogenităţii perifrazei verbale cu funcţie de PVC, 
alcătuit din semiauxiliar şi infinitiv în alte limbi romanice, se 
constată discuţii controversate în interpretarea soluţiei de ansamblu a 
structurii date, cum ar fi în  limba franceză  sau  în limba spaniolă. 

Distribuţia verbelor aspectuale din limba română cu modul 
conjunctiv prezintă o particularitate specifică în comparaţie cu 
celelalte limbi romanice, iar menţinerea lui în calitate de element al 
PVC poate fi probat prin mai multe argumente: 

1.  Construcţia alcătuită din două verbe, dintre care al doilea este 
un infinitiv e o formă perifrastică verbală cu originea în limba latină; 

2.   În procesul evoluţiei limbii române, infinitivul a fost, în 
bună parte, înlocuit prin conjunctiv - fenomen cunoscut în lingvistică 
sub denumirea de „influenţă balcanică" sau „trăsătură balcanică"  ori 
„latinitate orientală"; 

3.  Perifraza verbală (verb modal + conjunctiv), evoluând, şi-a 
lărgit aria distribuţională în sensul atragerii unui număr tot mai mare 
de verbe în calitate de regent al conjunctivului; 

4. Unele verbe care regentau infinitivul în latină au evoluat în 
limba română spre întrebuinţarea nominală a infinitivului: încep să 
mănânc (încep a mânca). 

Astfel, cele afirmate conduc la recunoaşterea (fie şi tangenţial) 
cauzelor înlocuirii infinitivului prin conjunctiv, a punctelor de vedere 
referitoare la disputa aceasta pentru a îndreptăţi utilizarea 
conjunctivului în calitate de verb dictal în componenţa predicatului 
verbal compus. După cum susţine I. Diaconescu, „interferenţa dintre 
infinitiv şi conjunctiv porneşte din latină şi se accentuează în 
română, iar în urma unei perioade de alternanţă, în baza 
asemănărilor, începe procesul de înlocuire a infinitivului prin 
conjunctiv" [8, p. 218], fenomen ce s-a observat deja în secolul al 
XVI-lea, după cum notează şi S. Berejan [9, p. 16]. 

Principalele ipoteze referitoare la cauzele fenomenului dat sunt: 
1.   Influenţele greceşti asupra limbilor balcanice; 
2.   Substratul lor comun; 
3.   Tendinţele unei evoluţii interne. 
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Despre o „profundă influenţă a limbii greceşti în istoria 
românei primitive"  vorbeşte W. Dietrich, oprindu-se la multiple 
aspecte ale asemănării dintre greacă şi română. Alf Lombard 
semnalează „evidente şi tulburătoare potriviri dintre cele patru limbi 
apropiate geografic: româna, bulgara, neogreacă şi albaneza" (printre 
ele- înlocuirea infinitivului prin conjunctivul cu „să"). 

Pe de altă parte, C. Frâncu notează că: „Fenomenul înlocuirii 
infinitivului prin conjunctiv, deşi prezent în limbile romanice, nu 
trebuie scos din mediul romanic, căci el era inclus în posibilităţile 
tipului romanic, dar a fost actualizat numai în anumite arii" ..., iar 
„influenţa grecească nu a făcut decât să amplifice răspândirea unei 
inovaţii interne..." [10, p. 105]. Aceeaşi idee e promovată şi de D. 
Copceag în intenţia de a demonstra că româna a constituit un teren 
prielnic pentru înlocuirea infinitivului prin conjunctiv, fenomen 
existent încă în latina clasică (volo+verb la o formă personală. 
Opinia poate fi argumentată prin cunoştinţele actuale în domeniul 
dialectologiei romanice comparative, care „permit a considera 
valabilă ipoteza unei explicaţii pe plan romanic a aspectelor 
balcanice" din limba română [11, p. 365]. 

Discutând din perspectivă semantică, este necesar a sublinia că 
se combină cu verbe de aspect majoritatea verbelor care au conţinut 
semantico-lexical complet (altfel spus, nu au nevoie de alte 
compliniri de tip verbal, tipul a auzi, a învăţa, a lucra etc.), verbele-
operatori copulativi sau pasivi (începe să fie înţelept, începe să 
devină mai înţelegător, începe să fie înţeles /citat etc.) şi substantive 
care aparţin unor anumite clase semantice (tipul petrecere, criză etc., 
tipul ploaie, ninsoare etc.. Verbele selecţionează elemente din clasa 
aspectualelor, alcătuind împreună cu acestea sintagme prin care se 
exprimă următoarele valori aspectuale: incoativ, continuativ sau  
terminativ [12, p. 459]. 

De remarcat faptul că în limbă există restricţii în ceea ce 
priveşte distribuţia acestor verbe. Unele verbe nu se pot combina cu 
toate cele trei grupe de verbe aspectuale: începe să scrie, continuă să 
scrie,  încetează să scrie,  dar nu putem spune Lacul începe să sece,  
continuă să sece,  încetează să sece.  

În funcţie de trăsăturile semantice ale verbelor care prezintă 
configuraţie semantică completă (aşa-numitele verbe „pline") sunt 
selectate şi acceptate anumite unităţi lexicale. Este vorba de verbele 
durative care se pot combina cu verbele de aspect, prezentând o 
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acţiune la începutul ei, continuarea acesteia, precum şi sfârşitul ei: 
începe să citească, continuă să citească, termină de citit. În schimb, 
verbele momentane nu posedă această capacitate . 

Prin urmare, posibilitatea de a se combina cu verbe de aspect 
este o caracteristică a verbelor durative.. Mai ales verbele agentive 
pot fi asociate cu aspectualele incoative a se apuca, a da, a se da, a 
se lua, a prinde, a se pomi, a se pune şi cu aspectualele terminative a 
ajunge, a apuca, a isprăvi, a se opri, a termina: 

În cazul verbelor  care exprimă fenomene meteorologice 
aspectul terminativ este redat mai ales prin construcţii cu substantive 
corespondente însoţite uneori de verbe aspectuale specifice : 

A început să plouă. / Continuă să plouă. / Încetează să plouă. / 
Încetează a ploua., dar Ploaia a încetat, şi Ploaia a stat. [17, p. 460]. 

Structurile realizate prin combinarea aspectualelor incoative 
sau terminative cu verbele de stare exprimă „intrarea" şi, respectiv, 
„ieşirea" dintr-o anumită stare - permanentă sau temporară: pe Ana 
începe s-o doară capul, continuă s-o doară capul, încetează s-o 
doară capul  [12, p. 461]. 

Prin combinarea celor două unităţi verbale (verb de aspect şi 
verb plin) se obţine o structură, susţinută de relaţia sintactică de 
subordonare. Între cele două verbe se instituie o relaţie sintactico-
semantică complexă. Verbul de aspect se inserează în structura 
verbului pe care îl însoţeşte, „îmbogăţindu-i" configuraţia semantică 
cu trăsăturile care dau seama de faza de desfăşurare a procesului. 
Inserţia verbului de aspect nu modifică tiparul semantico-sintactic al 
verbului principal (plin), nu-i influenţează structura tematică şi nu 
acţionează asupra caracterului lui tranzitiv, intranzitiv, personal, 
impersonal, reflexiv sau prepoziţional [12, p. 462]. 

În construcţiile cu verbele aspectuale, conjunctivul îşi pierde 
capacitatea de a reda valori modale sau temporale; conjunctivul 
prezent funcţionează doar ca nume al acţiunii al evenimentului sau al 
stării. Acest fenomen  de „golire de semnificaţie modală" a 
conjunctivului - permite ca, în context cu verbele aspectuale, 
conjunctivul şi infinitivul să fie substituibile: se apucă să scrie / se 
apucă a scrie, începe să spună / începe a spune, se porneşte să strige 
/ se porneşte a striga, continuă să tăgăduiască / continuă a tăgădui, 
urmează să povestească / urmează a povesti, n-a apucat să vină / n-a 
apucat a veni, nu conteneşte să-l laude /nu conteneşte a-l lăuda, nu 
încetează s-o iubească / nu încetează a o iubi. 
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În structurile cu verb aspectual identitatea de persoană şi 
număr dintre conjunctiv şi aspectual este un reflex al relaţiei 
semantico-sintactice dintre cele două unităţi lexicale şi este 
manifestarea faptului că cele două forme verbale (aspectualul şi 
conjunctivul) „se raportează" la acelaşi subiect. [17, p. 463]. 

În cazul infinitivului, formă verbală nepersonală, aspectualul 
controlează subiectul (Pisica începe a mieuna.). 

Structurile alcătuite din verb aspectual şi conjunctiv sau 
infinitiv nu sunt însă grupuri sintactice cu grad înalt de sudură, nu 
prezintă trăsături „amalgamate". Ambele forme (conjunctivul şi 
infinitivul) păstrează morfemele libere (a şi, respectiv, să) care 
funcţionează şi ca mărci sintactice de legare faţă de aspectualul 
regent. Cliticele pronominale, adverbul de negaţie şi (semi)adverbele 
nu sunt deplasate înaintea verbului de aspect: Ea începe să-l asculte., 
dar Ea îl începe să asculte.; Copilul a început să nu mai vină la 
şcoală., dar Copilul nu a mai început să vină la şcoală.; Nu 
încetează a spune., dar Nu încetează spune.; îndrăzneala lui continuă 
a mă uimi, dar îndrăzneala lui nu  continuă a uimi. [12, p. 463]. 

Verbele aspectuale constituie centre sintactice (cu alte cuvinte 
sunt regenţi) pentru formele verbale de supin,  alcătuind împreună cu 
acestea o construcţie cu un grad ridicat de sudură. Verbul de aspect 
impune propriul regim prepoziţional şi controlează subiectul supinului: 
El se apucă de cântat. El s-a pus pe lucrat. El se opreşte din citit. etc.  

Nu toate verbele aspectuale care reclamă forme de conjunctiv 
sau de infinitiv realizează şi construcţia cu supinul. Nu intră în astfel 
de construcţii incoativul a începe, continuativele a continua şi a 
urma, terminativele a ajunge, a conteni, a înceta, în schimb, apar 
numai cu supinul incoativele a se da (se dă la scris şi la citit), a se 
lua de (s-a luat de băut) şi terminativele a isprăvi (isprăveşte de 
mâncat), a se opri (se opreşte din alergat), a sfârşi (sfârşeşte de 
scris), a termina (termină de construit casa / termină de a-şi construi 
casa.). De fapt, există o corelaţie între aspectualele care acceptă 
construcţia cu substantive verbale şi cele care cer supinul: se pot 
combina cu forme de supin majoritatea verbelor de aspect care sunt 
asociate substantivelor temporale.  

În concluzie putem menţiona că distribuţia verbelor aspectuale se 
proiectează în dependenţă de forma din paradigmă pe care o îmbracă 
acestea, de natura verbului din distribuţia lor, de contextul în care apar şi 
de semantica verbului plin din cadrul predicatului verbal compus. 
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INTERFERENŢE ALE CREAŢIEI LUI COSTANTIN 
NEGRUZZI CU ROMANTISMUL FRANCEZ 

 
Snejana POŞTARU, 

Catedra Filologie Română 
 

Costache Negruzzi  par ses oeuvres artistiques et les écrits 
journalistiques, a eu un rôle important dans la constance des norms 
littéraires de la langue, en tant que ses traductions, surtout dans son époque 
ont contribute à l’échange des valeurs spirituelles et à l’enrichissement et 
l’évolution réciproque des literatures. 
 C. Negruzzi est un prosateur plus complexe et plus fort qu’on le 
croit, avec une vision totalisatrice sur les limites et les possibilités de 
l’épique. Il est un précurseur et un modèle pas seulement dans l’univers de 
la nouvelle mais aussit de celui de l’essai, de la fable et de la prose 
épistolaire et surtout son talent d’auteur de pastiche et  bricoleur de mottos 
culturelle, qui annonce pas seulement le genie de Caragiale mais aussi 
toute notre prose corinthienne de l’après guerre.Sa prose combine les 
éléments classiques et romantiques, illuministes et realistes, dans un 
éclétisme fort naturel. 
 

Costantin Negruzzi este primul nostru prozator complet, de o 
rară disponibilitate a gustului tematic şi a stilului, pentru care epicul 
pare să nu aibă secrete. El este un precursor şi un model 
 nu doar în aria nuvelei, ci şi în cea a eseului, tabletei şi a prozei 
epistolare, ca să nu mai vorbim şi de talentul lui de pastişor şi  
bricoleur de citate culturale, care anunţă nu doar geniul lui Caragiale, 
ci şi toată proza noastră corintică postbelică. 

Afirmaţia lui Vasile Alecsandri conform căreia „ pentru a 
judeca şi a preţui meritul unui autor, trebuie a cunoaşte bine timpul 
în care el a scris, gradul de cultură a limbei în care el a fost îndemnat 
a scrie şi dificultăţile de tot soiul, prin care geniul său şi-a făcut drum 
să iasă la lumină[...], relevă faptul că [...]  Negruzzi care a fost unul 
din acei pionieri de literari din România care a înzestrat patria lui cu 
produceri atât mai preţioase, că ele au fost rodul unui timp contrar 
dezvoltării spiritului [1,p.41]. Într-adevăr, prin scrierile publicistice 
şi operele sale artistice, Constantin Negruzzi a avut un rol important 
în statornicia normelor limbii literare, iar traducerile lui, mai ales în 
contextul epocii date, au contibuit la schimbul de valori spirituale, 
precum şi la îmbogăţirea şi evoluţia reciprocă a literaturilor.  
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 Înainte de a-şi începe activitatea literară proprie, Negruzzi s-a 
exercitat, de timpuriu, ca traducător din cele două limbi pe care le 
cunoştea mai bine, franceza şi greaca modernă. Credem, aşa cum 
observă şi Alexandru Piru, „ că titlul sub care reuneşte în manuscris 
primele tălmăciri, Zăbăvile mele..., este împrumutat unei cărţi de 
mare circulaţie la noi  la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul 
secolului al XIX-lea, Zăbava fanteziei, traducere, prin intermediar 
grecesc, a operei lui Francesco Loredano, De gli scherzi geniali” [2, 
p.110]. Autorii traduşi sunt enciclopedişti (iluminişti) clasici, 
Madame de Genlis cu Zuma sau discoperire scorţîşoarii 
tămăduitoarei de friguri, adecă a  hinii (Zuma ou la découverte du 
quinquina), legenda chininei pe care o mai tălmăcise înainte şi 
Teodor Racoce în Chrestomaticul românesc (1820), Lesage cu 
comedia într-un act Crispin rival stăpînă-său (Crispin rival de son 
maître), Dimitrie Darvari, interpretul şi localizatorul lui Teofrast, cu 
Moraliceşti haractiruri, modelul caracterelor lui Paris Mumuleanu, şi o 
povestire anecdotică asemănătoare celor din Sindipa : Pentru bărbatul 
cel greu, care luând o fimei guralivă să duci să cei moarte la giudecată. 

Pentru Memnon ou la Sagesse humaine de Voltaire, tradus în 
1823, Negruzzi recurge la intermediarul grecesc în versuri, publicat 
de Evghenie Vulgaris, dar pentru Pirostia Elenei (Le trépied 
d'Hélène) de Marmontel, s-a servit de original.  

I se mai atribuie lui C. Negruzzi traducerea, în aceeaşi fază a 
începuturilor, a nuvelei Ţelestina (Celestine, nouvelle espagnole, de 
cavalerul de Florian), a idilei Satirii (un satir povesteşte, bând 
împreună cu altul, metamorfoza în trestie a nimfei Sirinx), a unor 
anecdote, a unui fragment din romanul Memoriile Fannyei Hill de 
John Cleland intitulat Duchesa Milanului (1826) şi a câtorva rânduri 
din tragedia Adrian în Siria. Poate că tot în această epocă ar trebui să 
aşezăm versiunea rămasă printre manuscrisele lui Negruzzi a patru 
fabule franţuzeşti : Cucoşu şi puica de Grécourt, Ursu şi oaspeţii săi 
de Pessellier, Potârnichea şi rândunica de D'Erbigny şi Lupu şi 
Mielu de La Fontaine. 

Observăm că problemele traducerii artistice, aşa cum arată 
Haralambie Corbu, „capătă o deosebită semnificaţie în stadiul iniţial 
al dezvoltării unei literaturi naţionale. De alegerea autorilor şi 
operelor traduse depinde, într-o mare măsură, orientarea şi căile de 
dezvoltare a propriei culturi naţionale”[3, p.63], iar Negruzzi, după 
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cum vom vedea, a avut intuiţia geniului şi a spiritului în selectarea 
operelor traduse. 

Întâia traducere literară publicată a lui Negruzzi este Triizeci 
de ani sau Viaţa unui jucătoriu de cărţi, melodramă în trii zile după 
Trente ans ou la vie d'un joueur (Paris, 1827), de Victor Ducange şi 
M. Dinaux, reprezentată la Iaşi în 1833 de trupa franceză a lui 
Fourreaux. Apărută în 1835 în tipografia Albinei, traducerea lui 
Negruzzi nu s-a jucat decât în 1844, cînd curentul pentru 
reprezentaţiile în limba română se accentuase (în 1863 se tipărea o 
nouă ediţie). Cu excepţia unor franţuzisme (a opri pentru arrêter - 
aresta ; a lăsa pentru quitter - părăsi ; n-am  umor s-ascult pentru 
humeur - chef), traducerea e cursivă; mai ciudat pare interesul lui 
Negruzzi pentru o piesă tenebroasă, cu crime şi pedepse fatale, dacă 
nu ne-am transpune în mentalitatea publicului epocii, foarte dispus a 
vărsa lacrimi pentru întâmplările senzaţionale, mai mult sau mai 
puţin motivate şi a primi lecţiile morale rezultate din ele. (Ucigaşul, 
Jorj de Germani, atins de răul veacului, moare în flăcările unei colibe 
trăsnite împreună cu diabolicul Varner, geniul său rău, „înşăliitor si 
birbant”.) Cuvintele lui Jorj de la sfârşit („Ah! ...Nu mă tânguiţi... Mi 
s-a căzut pedeapsa aceasta groaznică. Fiul meu... să urăşti jocul” ) 
sunt adăugate de traducător ”, susţine Alexandru Piru [ 2, p.112 ]. 

Mai importante decât acestea sunt traducerile celor două 
drame romantice ale lui Victor Hugo, Maria Tudor şi Angelo, tiranul 
Padovei, ambele publicate în Bucureşti, în tipografia lui Eliade, în 
1837. În Maria Tudor Negruzzi fusese cucerit, desigur, de elogiul 
egal al sentimentului de dragoste la un cap încoronat, ca şi la o tânără 
fată din popor (fiica naturală, ce-i drept, a reginei), iar  în  Angelo, 
tiranul Padovei,  îl impresionase apărarea dreptului la dragoste al 
unei curtezane. Amândouă piesele având acţiunea în secolul al XVI-
lea, una la Londra, alta la Padova, atât autorului, cât şi traducătorului 
li se puseseră probleme stilistice de evocare, rezolvate în cele din 
urmă prin apel la neologisme, arhaisme şi elemente populare, precum 
: constablu, infant, incitcnant, miladi, milord, oratoriu, pair, spion, 
spagă, timară, gâde, gloabă, mădular, muiere, norod, vârtos. Nu 
lipsesc la Negruzzi calcurile şi chiar greşelile de traducere („Intră la 
tine" pentru rentrer ; „Ce mă vor ? ” pentru Que me veulent-ils ? ; 
„domnul meu" pentru monseigneur ; „ţine" pentru tiens ! ; un „străin 
aer” pentru etrange) ”, afirmă acelaşi A.Piru [2, p.112]. Cu toate 
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acestea, traducerile din perioada iniţială sunt valoroase, fiindcă ele 
dovedesc aptitudinile tânărului scriitor în domeniul literaturii. 

Teatrul nou, romantic, ar satisface „duhul parterului”, cum zice 
Negruzzi însuşi, în măsura în care pretenţia că nu conţine, ca acela 
vechi, clasic, lucruri „greu a se crede”, adică neverosimile. Pretenţia 
ni se poate părea astăzi, când recitim extravagantele intrigi din 
piesele hugoliene, cu totul neîntemeiată, însă „romanticii erau 
absolut pătrunşi de ideea că oferă culoare locală, tablou de moravuri 
şi studiu de psihologie spre deosebire de clasici, pe care îi considerau 
abstracţi şi nelocalizabili”, afirmă Nicolae Manolescu [4,p.194].  

Aflăm în continuare din studiul lui A.Piru că teatrul lui Hugo îl 
atrăsese pe Negruzzi pentru „că înfăţişa scene grandioase, măreţe şi 
mai ales adevărate, cum observă într-o „Precuvântare" la Maria 
Tudor, după modelul lui Shakespeare”[2, p.112], în centrul creaţiilor 
căruia Hugo însuşi descoperea punctul de interferenţă a măreţiei cu 
adevărul. Că romanticii preţuiau adevărul, se vede  din subiectele 
abordate de aceştea.  Dar ce însemna adevărul pentru ei ? Fiind 
autori de „scene” - istorice, pitoreşti sau contemporane (dacă ne luăm 
chiar după sumarul Daciei literare) - când  vorbim despre proză, 
Nicolae Manolescu observă că „ scriitorii romantici nu fac de obicei 
distincţia între memorii şi ficţiune sau, în tot cazul, dau adesea drept 
reale fapte pe care le născocesc, cu aerul candid al celui care le-a trăit 
el însuşi, între speciile de proză pe care le cultivă, nu se poate trage o 
clară linie despărţitoare : nuvelele sunt invadate de biografism, 
memoriile fantazează epic şi aproape întreagă această proză B. 
R.(Beidermeier) are înfăţişarea delectabilă a eseului, dacă nu 
totdeauna şi erudiţia studiului ştiinţific”[4, p.194]. 

Revenind la teatru, în cele două piese traduse de Negruzzi din 
Hugo (Marie Tudor, Angelo), latura istorică este la fel de pronunţată 
ca aceea melodramatică, deşi verosimilul psihologic lasă mult de 
dorit. Sub acest ultim raport, nu există cine ştie ce deosebire între 
Hugo şi modeştii Ducange şi Dinaux, autorii melodramei Treizeci de 
ani sau viaţa unui jucător de cărţi (destul de celebră în epoca 
respectivă, de vreme ce îi găsim titlul pe un afiş dintr-o staţie de 
poştă rusească, în romanul lui Turgheniev, Rudin), pe care Negruzzi a 
tradus-o de asemenea, şi încă în două variante, ceea ce denotă din 
partea lui o surprinzătoare aplicaţie, mai ales dacă ne gândim că a 
doua va fi publicată în 1863, când  autorul nu mai este de destul timp 
în faza păcatelor tinereţii. Trecuseră trei decenii de la traducerea 
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Naninei lui Voltaire, adaptare la rândul ei după Pamela lui 
Richardson, şi, iată, gustul lui Negruzzi, împletind documentarul cu 
lacrimogenul, nu se schimbase esenţial. Romanul sentimental al 
secolului al XVIII-lea este de altfel o sursă intarisabilă pentru 
romantismul Beidermeier (tema mezalianţei, de exemplu, fiind mai 
departe en vogue), alături de romanul istoric al lui Scott. Negruzzi a 
tradus dintr-un urmaş al autorului lui Ivanhoe, din Dumas-pere, 
povestirea despre Wilhelm Tell din Impressions de voyage en Suisse, 
clar amestec de relatare de călătorie, de eroism emoţionant şi de 
documentar istoric. Sobieski şi românii are, în naivitatea înduioşă-
toare a caracterelor şi în linia simplă a subiectului, vădite asemănări 
cu povestirea lui Dumas.  

Un alt sector care a trezit interesul tânărului Negruzzi este 
acela al vodevilurilor. Gustul burghezului mijlociu pentru 
superficialitatea agreabilă, pentru farsă şi imbroglio este întreg la 
Scribe şi la ceilalţi autori ai genului. O vână a comediei populare 
coboară de mai departe, din Molière, tradus şi el de Negruzzi 
(Femmes savantes) sau din care autorul nostru a împrumutat unele 
motive (al încornoratului credul din  Au mai păţit-o şi alţii). Dar, deşi 
acesta îl admira, menţionează Nicolae Manolescu, l-a  ironizat, 
spunând, în plină euforie pentru Hugo, „că a trecut vremea su-
biectelor de felul lui „Scapin bătând pe stăpînul său în sac”[4,p. 194]. 
Negruzzi citise pe Mérimée, Balzac, Scott, Byron, George Sand, 
Hoffmann, Rousseau, Metastasio şi pe alţii, la care face, în operele 
sale, numeroase referinţe. 

Izbutită din toate punctele de vedere este versiunea celor 
cincisprezece Balade de Victor Hugo, publicată întâi în Albina 
românească (1839 şi 1841), apoi într-un volum aparte la Cantora 
Foaiei Săteşti (Iaşi, 1845). Ca îndreptar, Negruzzi îşi extrăgea un 
citat din obscurul A. de Latour : „Ce qu'il faut pour traduire un poète, 
c'est du dévoûment plutôt que du talent. Traduire, c'est se dépouiller 
de sa vie pour vivre de la vie d'un autre...’’, prin care se înţelege 
că........ ceea ce trebuie pentru a traduce un poet, e mai curând 
devotament decât talent. A traduce, este a te despuia de viaţa ta 
pentru a trăi viaţa altuia... ”,  prin care insista asupra obligaţiei şi 
responsabilităţii poetului traducător.  

Şi un moto din Namouna (Chant II, 2) de Alfred de Musset, 
privitor la limba poeţilor inspiraţi :  
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J'aime surtout les vers, cette langue immortelle, 
C'est peut-être un blasphème et je le dis tout bas ; 
Mais je l'aime à la rage. Elle a cela pour elle, 
Que les sots d'aucun temps n'en ont pu faire cas, 
Qu'elle nous vient de Dieu, qu'elle est limpide et belle, 
Que le monde l'entend et ne la parle pas  ” [ 2,p.114]. 
     

Se ştie că Victor Hugo şi-a scris baladele sale în spiritul 
poeţilor germani Burger, Wieland, Uhland, Goethe, voind a resuscita 
„tablouri, visuri, scene, povestiri, legende superstiţioase, tradiţii 
populare”, în compoziţii de o tehnică savantă, în cuplete şi refrene, 
epice, fără a exclude lirismul. Dificultatea pentru Negruzzi era nu 
numai de a oferi publicului românesc un corespondent al lumii 
fantastice, hugoliene, populate de zâne, silfi şi silfide, gnomi, undine 
şi salamandre, nani şi giganţi, demoni şi spectre, dar şi de a supune 
limba română unor forme prozodice complicate, încă neexercitate. 
Fără să ajungă la creaţii echivalente, Negruzzi dă adesea dovadă de 
îndemânare şi în orice caz face eforturi de fidelitate faţă de prototip, 
demne de toată lauda. Astfel, observăm, conform studiului realizat de 
Alexandru Piru, că în primele două balade, O zână (Une fée) şi Silful 
(Le sylphe), Negruzzi  a modificat numai măsura, în Bunica (La 
grande mère) n-a putut păstra strofa originală şi a intervenit în 
dispoziţia rimelor, în La Trilby zburătorul d'Argail (A Trilby le lutin 
d'Argail) a lăsat unele versuri fără rimă, traducând pe lutin când cu 
zburător, când cu silf, un corespondent perfect pentru cele două nume 
neexistând în limba noastră (lutin Neptunus, esprit follet, démon 
familier ; sylphe <sylphus, génie de l'air). La Uriaşul (Le Géant), 
strofele sunt mai mari, dar numărul total de versuri mai mic, la 
Logodnica trîmbiţaşului (La fiancée du timbalier), invers, strofele 
sunt mai mici, dar numărul total de versuri mai mare. Grandilocvenţa 
originalului dispare aici : 
 
Monseigneur le duc de Bretagne 
A, pour les combats meurtriers, 
Convoqué des Nantes à Mortagne, 
Dans la plaine et sur la montagne, 
L'arrière-ban de ses guerriers... 
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Domnul duce de Bretania 
Aduna mai mulţi volnici 
De la Nante la Mortania 
Vasalii săi mari şi mici... 
 
dar e regăsită în Vălmăşeala (La mêlée). Balada Amândoi arcaşii 
(Les deux archers) e numai aparent amplificată (75 de versuri în loc 
de 48), datorită lungimii cuvintelor limbii noastre, în schimb 
Mărturisirea castelanului (Écoute-moi Madeleine) şi La un trecător 
(A un passant) realizează corespondenţa. 
    Ingenioasă este transpunerea refrenului din La légende de la 
Nonne (Cazania călugăriţei) : 
 
Enfants, voici les boeufs qui passent ; 
Cachez vos rouges tabliers ! 
în : 
Ascundeţi roşiile pieptare, 
Copii, că boii au ieşit ! 
 
dar cea mai mare îndrăzneală o constatăm în La ronde du sabbat 
(Hora sabatului), transcripţie poetică a unei litografii de Louis 
Boulanger. Iată mai întâi tabloul hugolian al adunării fiinţelor 
infernale pentru dansul macabru : 
 
Avec des cris, des chants, des soupirs, des abois,  
Voilà que de partout, des eaux, des monts, des bois,  
Les larves, les dragons, les vampirs, les gnomes, 
Des monstres dont l'enfer rêve seul les fantômes  
La sorcière, échappée aux sépulcres déserts, 
Volant sur le bouleau qui siffle dans les airs, 
Le necromants pares des tiares mystiques, 
Ou brillent flamboyants les mots cabalistiques, 
Et les graves démons et les lutins rusés, 
Tous, par les toits rompus, par les portraits brisés, 
Par des vitraux détruits que mille éclaires sillonnent, 
Entrent dans le vieux cloître ou leurs flots tourbillonnent, 
Debout au milieu d'eux leur prince Lucifer 
Cache un front de taureau sous la mitre de fer...  
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Şi iată acum şi echivalentul său românesc în care Negruzzi s-a 
silit să nu lase nimic afară : 
 
Cu chiote, cu suspine, cu urlete, cu  lătrare, 
Iată că de prin tot locul, de prin ape, munţi, păduri 
Se adună acum aici, cascând spurcatele guri, 
Vampiri, stafii, şi balauri, strigoi, larve, negri gnomuri, 
Monstruri care numai iadul a visat a lor fantomuri. 
Vrăjitoare-abia scăpată din mormintele pustii, 
Se urcă în stejarul care s-a uscat de vijelii. 
Necromanii ce lungi tiare port în cap cu mare fală 
Unde-au scris cu văpaie drăceşti semne de cabală, 
Şi posomorâţii demoni, iuţii,  aprigi zburători, 
Vin curgând de pretutindeni precum grindina din nori. 
Toţi pe uşile stricate, pe coperişele sparte, 
Răsuflând un duh de moarte ce se-ntinde-n orice parte, 
Intră-n vechea mănăstire cu a lor domn Lucifer, 
Ce pe capul său de taur, poart-o mitră grea de fer. 
 

La fel de exact este tradus distihul-refren, laitmotivul sabatului : 
 
 Et leurs pas, ebranlant les arches colossales, 
 Troublent les morts couchés sous le pavé des dalles. 
 
Şi-ai lor paşi zguduind straşnic cele bolte colosale 
 Turbură pre morţii  care dorm sub petrele-acei sale. 
                                                                           [  2, p.113-116 ] 
 

În genere, în teatru, ca şi în poezie, Negruzzi n-a rezistat 
concurenţei lui Vasile Alecsandri. Alături de acesta el rămâne însă, 
mai ales în teatru, un pionier, prin străduinţa, nu mică, de a crea un 
repertoriu naţional, de a valorifica valenţele limbii române prin 
traducerile iscusite şi pline de savoare. 

Creaţia principală a lui Constantin Negruzzi trebuie căutată, 
însă, cum s-a spus de atâtea ori, în proză, unde e un adevărat ctitor, 
deşi înaintea lui s-a scris o bună proză cronicărească, omiletică şi 
hagiografică, o mare fabulă, romanul lui Dimitrie Cantemir, 
excelente legende istorice (Ion Neculce), scurte povestiri (de 
Iordache Golescu). Negruzzi va folosi exemplul tuturor înaintaşilor, 



 50 

dar, sub înrâurirea literaturilor străine, îndeosebi franceze, aşa cum 
observăm, va merge şi pe alte căi, încă nestrăbătute, profitând în 
acelaşi timp de experienţa clasicilor ca şi de aceea a romanticilor. 

Întâia sa nuvelă, Zoe, publicată cu subtitlul Noutate istorică în 
Curierul de ambe sexe din noiembrie 1837, amestecă observaţia şi 
analiza clasică a pasiunii şi caracterelor cu intriga senzaţională, 
angelitatea sau demonismul eroilor, pitorescul mediului şi al 
costumelor, denivelarea socială şi exaltarea limbajului sentimentelor, 
toate ţinând de romantism. Tehnica împărţirii pe capitole a nuvelei, 
fiecare capitol fiind prevăzut cu câte un motto, pare împrumutată din 
Bernard de Mergy de Prosper Mérimée. Epigrafele sunt bine alese, 
mai ales primul, din Le Blason de faulces amours (1486) de Guil-
laume Alexis, care ne previne că din dragoste se nasc plânsetele, 
cursele, nelegiuirile, remuşcările şi, în cele din urmă, moartea, dar şi 
cel din Les Chants du Crepuscule de Victor Hugo în apărarea femeii 
căzute (Oh ! n'insultez jamais une femme qui tombe !). Debutul 
nuvelei e de altfel balzacian, cum vor fi, până târziu, debuturile 
romanelor noastre, trecând prin cele populare de la 1850 şi ajungând 
la ale lui Călinescu . 

Un admirabil tablou şi un izbutit portret ne introduce în atmosfera 
societăţii ieşene de la sfârşitul domniei lui Ioniţă Sandu Sturza : 
  „Aceasta au urmat la 1827. 
   De abia înserase, uliţele erau însă pustii. Din când în când şi foarte 
rar se auzea pe pod duruitul unei caleşce, în care era vreun boier ce 
se ducea la o partidă de cărţi, sau un fiacru ce trecea ca săgeata şi 
lăsa să se zărească nişte bonete femeieşti. Nici un pedestru nu era pe 
uliţă, afară de fanaragiii care striga regulat raita ; pentru că la 27 
septembrie, nime nu s-ar fi riscat a merge pe jos singur pe uliţi, după 
ce înnopta. Pojarul de la 20 iulie prefăcuse în cenuşă mai mult de 
jumătate a oraşului Iaşii, şi fanaragiii, masalagiii, potlogarii de care 
gemea oraşul, şăzând ascunşi printre risipuri, pândeau pe nesocotitul 
pedestru care zăbovise a se întoarce acasă, şi adeseori, el perdea 
împreună cu punga şi viaţa sau cel puţin sănătatea, în zadar îmbiau 
streji de arnăuţi şi de simeni : nu puteau stârpi aceste înrăutăţiri, nici 
descoperi bandele vagabonzilor. 

O caleaşcă trecu în fuga cailor pe uliţa mare, apucă uliţa Sf. 
Ilie, şi făcând în stânga, luă la deal pe lângă zidul Sf. Spiridon, şi tot 
suindu-se până-n mahalaua Sărăriei, stătu la portiţa unei căsuţe cu 
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două ferestre cu perdele verzi. Din trăsură se coborî un tânăr elegant 
coconaş, a cărui costum era după moda curţii. 

El purta un antereu de suvaia alb, era încins cu un şal roşu cu 
flori, din care o poală i se slobozea pe coapsa stingă, iar capetile, 
alcătuind un fiong dinainte, cădeau apoi peste papucii lui cei galbeni. 
Pe sub giubeaua de pambriu albastru, blănită cu samur, purta una 
dintre acele scurte caţaveici, numite fermenele, broderia căria, cu fir 
şi cu terţei, îi acoperea tot peptul. În cap avea un şlic, de o 
circonferinţă cel puţin de şapte palme....... ” [5, p. 15]. 

În  Păcatele tinereţelor nuvela Zoe este datată august 1829 şi 
aşezată la ciclul Amintiri de juneţe. Data nu pare a indica anul când a 
fost compusă (scriitorul avea în 1829 doar 21 de ani), ci mai degrabă 
un episod biografic petrecut atunci la Galaţi. 

După Lavater, pe care se baza şi Balzac, Negruzzi pretinde că 
firea cea slabă a lui Iancu B. (botezat de aceea „nătărău”) se putea 
distinge din trăsăturile lui fiziognomice : fruntea strâmtă, buze 
groase, sprâncene ridicate, căutătură speriată şi fixă [5, p.16]. În 
portretul eroinei („ochi căprui, umbriţi de lungi gene şi scăldaţi într-o 
rouă de desfătare ” [5,  p.16], se strecoară, ca de atâtea ori la 
Negruzzi, o aluzie la păţania lui Xenocrate din Chalcedon, elevul lui 
Platon, care rezistase ispitelor curtezanei Phryne : 

„În camera unde intră (Iancu B.), pe un crevat cu perdele 
ponce au, şădea o fetişoară rezămată într-un cot pe perină. Fusta ei 
de atlaz albastru-deschis, de sub care se zărea un picioruş gras şi mic; 
părul ei castaniu ce se slobozea în unde de mătase pe albii ei 
grumazi; poziţia ei cea lenoasă, în sfârşit lumina murindă a unei 
lampe, ar fi înflăcărat pe Xenocrat, dacă ar fi fost la Iaşi la 1827, în 
camera aceea. ”[5, p.16]. 

Zoe aduce la cunoştinţa amorezului că va fi mamă, ceea ce 
acesta înregistrează posomorât, mascându-şi iritaţia prin învârtirea în 
mâini a unor metanii de corail. Aflăm apoi că Zoe, fiica unui 
boierinaş, orfană la 15 ani, căzuse, datorită naivităţilor vârstei, încă 
de pe atunci, pradă tinerilor „birbanţi”. În cuvintele : „Ea iubi, iubi, 
oh ! cum iubi ! ”[5, p. 19],  autorul parafrazează un vers din Casimir 
Delavigne, luat ca motto la partea a doua : „Hélas ! elle aimait trop, 
c'était là tout son crime". Înşelată de un ofiţer din garda curţii, 
Iliescu, Zoe se travesti în haine de arnăut şi, pătrunzând în camera lui 
de culcare, voi să-1 omoare (alt motto e scos din Achille în Sciro de 
Metastasio, unde viitorul erou din războiul Troiei se ascunde travestit 
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în femeie). Iliescu se salvă şi, văzându-se încă o dată părăsită de 
Iancu B., Zoe se hotărî să se sinucidă, îmbrăcată într-o rochie de 
catifea neagră, merse în casa ingratului amant şi-şi descarcă pistolul 
în piept. Sfârşitul e melodramatic, în spiritul versului lui Hugo din 
Fantômes : „Hélas ! que j'en ai vu mourir de jeunes filles ! ” Cu 
ocazia unei parade domneşti, Iliescu şi Iancu B. zăresc carul ce ducea 
la groapă pe Zoe acoperit cu o rogojină. Iliescu are remuşcări, dar 
Iancu B. e impasibil (scena va fi reluată de N. Filimon în Ciocoii 
vechi şi noi). Carul e însoţit de un tânăr smolit la faţă (autorul), 
revoltat împotriva destinului nemilos : 

„Ce veac ! ce oameni ! zicea el ; pentru că o biată slabă fiinţă a 
căzut sub sarcina ticăloşiei vieţii, pentru că n-a mai putut suferi 
chinurile sale, oamenii nu vor să-i dea nici o rugăciune, nici trei coţi 
de pământ în locul unde or să se întoarcă şi ei... Stăpânitorul ce varsă 
în războaie pâraie de sânge pentru ambiţie, ministrul ce despoaie pe 
văduvă şi pe orfan adunându-şi o pomenire de blăstemuri, ucigaşul 
ce ţine drumurile merg cu paradă de să pun cu obrăznicie lângă 
însuşi locaşul Dumnezeului dreptăţii şi al îndurării: şi pe biata fată 
pământul nu o priimeşte! ”  [5,p. 27].  

După un alt procedeu romantic, autorul pune pe ciocli să-şi 
împartă hainele moartei, scoase din ghearele lor de acelaşi tânar 
generos, pe dădaca fetei să înnebunească şi pe Iancu B. să moară şi el 
de o „inflamaţie de crieri”. Desigur, meritul nu trebuie căutat în 
predilecţia pentru satanic şi macabru, ci în prezentarea deloc 
stângace a unor figuri, în special a curtezanei focoase, iraţionale, şi a 
seducătorului fără scrupule, imperturbabil, în zugrăvirea sugestivă a 
tablourilor de epocă, precum acela al paradei domneşti deschisă de 
suitari (bufoni) cu căciuli lungite cu cozi de vulpe, urmată de panţiri 
în zale, darabani, seimeni, lăutari cântând din vioare aria Mititica şi 
încheiată de ofiţerii curţii în costume arnăuţeşti de catifea violetă 
brodată cu aur. 

Nuvela Zoe a avut ecou. În 1847 poetul I. Cătina publica 
drama în trei acte Zoe, cu o lungă dedicaţie către aga C. Negruzzi. 

O alergare de cai (Scacica), a doua nuvelă din ciclul Amintiri 
de juneţe, publicată în Dacia literară (1840), dar datată august 1836, 
vădeşte un sensibil progres atât în arta compoziţiei, cât şi în 
adaptarea tehnicii dramatice. De la sentimentalismul înlăcrimat, 
scriitorul trece repede la witz, de la tonul melancolic şi patetic la 
satiră şi umor. Ne aflăm pe hipodromul din Chişinău, la 1833, descris 
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cu multa competenţă şi coloare în amestecul lui de eleganţă franco-
engleză şi penurie tartară. Dintr-un landau vicnez coboară d-na S. 
„blondă ”, vrednică de penelul lui Rafael, cu soţul, un tânăr ca de 35 
de ani, „bălan", cu ochelari verzi, Ipolit P., şi un om „brunet ”, 
insensibil la graţiile femeii, autorul, vărul ei. Acesta din urmă a venit 
pentru „o capelă roză, împănăşată ca o pasere de paradis”[5, p.31], 
care-1 atrage ca un magnet şi pentru care calcă pe bătăturile 
moşnegilor, doamna B., din nefericire în compania unui ofiţer de 
lăncieri, d. Arsenie Timofeevici J. Doamna B. află de la tânărul 
smolit că Ipolit e orb ca Edip şi iubit de soţia sa ca de Antigona, ceea 
ce o determină ca, la rândul ei, să-i arate motivele pentru care crede 
că Ipolit a orbit. Probabil din cauza blestemului Olgăi. Ipolit avusese 
legături cu o poloneză misterioasă şi romanţioasă, Olga, „una din 
acele femei ce slujesc de îndreptare naturii pentru toate slutele ce a 
făcut din greşală”, după cum zice Balzac [2, p.160]. Cititoare a lui 
Petrarca şi J. J. Rousseau, din care-şi făcea extrase, Olga era o Luiză 
în căutarea unui Ferdinand. Ipolit însă era nestatornic şi părăsind-o 
curând pentru colonela D., Olga, ca o altă Zoe, se sinucide, luând 
otravă. Deoarece d-na B. îşi termină povestirea cu reflexia : „ferice 
cine nu iubeşte şi nu simte”[5, p. 44] , Negruzzi cade la tristeţe, sigur 
că iubirea femeilor ţine numai până ce se usucă sărutul bărbaţilor pe 
buzele lor. Din meditaţiile sale sumbre, punctate de trăsnete şi 
fulgere, eroul e trezit de gazdă, un moşneag analfabet, tată al unei 
fete trupeşe cât un grenadir, mare amatoare de romane şi nuvele de 
Florian (Galatée, Estelle). Citind câteva din ele, îndrăgostitul 
adoarme şi are un vis fantastic, descris cu vizibilă autoironie : 

„Părea că mă aflu într-un mare salon îmbrăcat în doliu, unde 
ardeau două mari policandele cu luminări de ceară galbenă. Olga 
dormea culcată pe o canapea. Ipolit o privea stând la capul ei. 
Doamna B. se gătea la oglindă fredonând aria din vodevilul rusesc 
Kozacă stihotvoreţă. Prin salon se primblau oi cu cordele verzi la gât, şi 
Saşa sărea şchiopătând şi strâmbându-mă. Nu ştiu cât ţinu acest popuri 
de vedenii, căci, când am deschis ochii, era ziua mare”[5, p.48]. 

Întors la Iaşi, eroul încearcă să se consoleze cu Tucidid şi 
Xenofon, dar „neideat în strategie”, vestiţii istorici i se par „limbuţi”. 
Balzac şi Walter Scott pălesc şi ei în faţa scrisorilor doamnei B., în 
care „limbajul adevăratului amor” întrece scrisul doamnelor de 
Sévigné şi Ninon de Lenclos, până ce într-o zi îl anunţă că nu-1 mai 
iubeşte, din cauza decesului unui căţel. Culmea, un prieten scrie 
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„simţitorului Werther” că Şarlota sa a găsit mângâiere în braţele lui 
Arsenie Timofeevici. Werther are întâi impulsiunea de a se duce la 
călugărie, dar după o goană până la Prut cu calul, revine în Iaşi şi 
merge să vadă vodevilul Est-ce un rêve ? 

Dintr-un epilog, adăugat în 1857, aflăm că Negruzzi şi-a 
revăzut partenera după 22 de ani. Era acum „o băbuţă zbârcită, în-
cungiurată de căţei şi de motani...p.53... şi între ei a urmat acest 
dialog „prozaic", terminat cu un hohot de râs : 

„— Cum, doamna mea, porţi ochilari ? 
— Ce ? ai pleşuvit ? 
— Tragi tabac ? 
— Ţi-au căzut dinţii ? ş.c.l., ş.c.l. ” [5, p.54]. 
Spaţiul rezervat studiului nu ne permite să aducem mai multe, 

dar la fel de elocvente exemple, pentru a susţine şi demonstra 
măiestria lui Negruzzi în prezentarea de chipuri, caractere, pitorescul 
mediului etc. doar în câteva pagini. Sunt şi alţi mari scriitori în 
literatura română cu operă cam de aceeaşi întindere, un Ion Ghica, un 
Creangă, dar aceştia acţionează oarecum închizându-se în formula 
lor, din care au făcut, de bună seamă, o dimensiune, o componentă 
inconfundabilă a spiritualităţii naţionale. Ei nu captează însă, în 
puţinele lor pagini, ca Negruzzi în ale lui, atâtea deosebite filoane 
literare, nu rezumă, nu sintetizează ca el epoca lor artistică: în 
tendinţele şi în temele ei, în tipuri şi situaţii umane, în procedeele de 
stil, în influenţele europene pe care le-a receptat, în elementele de 
ambianţă socială pe care le încorporează. Considerăm că Gabriel 
Dimisianu are perfectă dreptate când afirmă că  „epoca literară 1840 
[...] este toată în Constantin Negruzzi, contrasă în filele lui, după cum 
Negruzzi însuşi se află, într-o măsură sau alta, în aproape toţi 
scriitorii contemporani cu el. Sau mai exact spus, în scrisul aproape 
al tuturor găsim domenii pe care şi el le-a străbătut, dar mereu mai 
înainte decât ceilalţi, fie şi numai cu un ceas ” [6, p. 8]. 

Nicolae Manolescu, susţinând că Negruzzi este „cel dintîi 
prozator romantic este şi unul dintre cei mai de seamă”[4 p. 193], 
mai  observă că Negruzzi nu a fost, mai mult ca sigur, conştient de 
valoarea operelor sale. Mai degrabă neglijent cu ele, le-a strîns tîrziu 
într-un volum, căruia i-a pus un titiu - inspirat ori nu de Dumas-fils - 
glumeţ şi neangajant : Păcatele tinereţelor. Dacă în el găsim cu 
adevărat opere de tinereţe, Negruzzi lenevindu-se pe urmă la scris, 
„alcătuirea lui este în schimb foarte atentă şi nu confirmă 
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diletantismul de care mulţi l-au acuzat pe autor. Rezervele pe care le-
am putea avea faţă de sumar, susţine în continuare Manolescu, se 
numără pe degetele de la o mână”[4, p.193].  E, între altele, delicat să 
ne întrebăm, chiar şi astăzi, de ce Negruzzi a cules povestirea 
Toderică, o simplă traducere din Mérimée, al cărei original, după 
moda vremii, nu 1-a indicat, sau pe aceea intitulată Regele Poloniei 
şi Domnul Moldaviei, care s-a dovedit de asemenea a fi tradusă, clin 
Voltaire (cu un pasaj în plus, luat din Axinte Uricarul). Orice ar fi, 
Negruzzi n-a lăsat nimic valabil pe dinafară, căci bucata în proză 
Flora română, singura absenţă importantă, nu era redactată în 1857, 
Clasificarea materiei este de asemenea interesantă. Sub titlul Amintiri 
din juneţe, autorul aşează, la început, cinci dintre textele scrise 
înainte de 1840, apoi, sub acela de Fragmente istorice (si nu de 
Scene din, cronici, cum le zisese Kogălniceanu în Dacia literară), 
alte patru, majoritatea de după acea dată, si anume Alexandru 
Lăpuşneanul, Sobieski şi românii, Regele Poloniei şi Domnul 
Moldaviei şi Cintec vechi, la care adaugă fragmentul de epopee 
despre Aprodul Purice. Poeziile si teatrul încheie culegerea (sub titlul 
Neghină şi pălămidă), ceea ce ne face, afirmă acelaşi Manolescu, „să 
ne închipuim că Negruzzi ştia că nu este nici poet, nici dramaturg, de 
vreme ce titlul se referă la plantele dăunătoare grâului ”[4, p.193]. 

Ca prozator, aşa cum s-a mai spus şi cum s-a demonstrat, este 
însă incomparabil. Nici un altul nu mai are, în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, intuiţia şi inteligenţa sa. Cu toate acestea, 
analizele care i s-au consacrat vădesc aproape toate o prejudecată, pe 
care o exprimă cei mai direct George  Călinescu în, de altfel, 
excepţionalul capitol din Istorie: „C. Negruzzi este întîi de toate un 
mare prozator, fără invenţie, mărginit la anecdotă şi memorii, creator 
de valori de interpretare artistică” [7, p. 213]. Lipsa de invenţie şi 
anecdotismul revin, în alte cuvinte, la majoritatea comentatorilor, 
care se complac în plus a stabili tot soiul de opoziţii : între un 
Negruzzi romantic şi unul clasic, între melodramatismul din primele 
nuvele şi realismul Lăpuşneanului şi aşa mai departe. Lovinescu, 
autor al unei monografii de pionierat, pe nedrept dispreţuită mai 
târziu, împarte proza scriitorului în nuvele romantice („sau mai 
degrabă melodramatice”), nuvele istorice şi scrisori, acu-zând şi el o 
deosebire între Zoe, Lăpusneanul şi Negru pe alb. Toate acestea 
izvorăsc, după cum susţine Manolescu, „din ignorarea specificului 
prozei romantice din epoca Biedermeier. Melodramaticul şi istoricul 
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nu pot fi separate, explică criticul sus-menţionat, la fel cum aspectul 
biografic şi documentar e prezent în cele mai fantasmagorice ficţiuni. 
Romanele lui Hugo, Balzac şi Sue vor să documenteze moravurile 
pariziene în aceeaşi măsură în care acelea ale lui Mérimée ţin să ne pună 
la curent cu obiceiurile din Corsica sau din Lituania ” [4. p.194].  

În prima jumătate a veacului trecut, Constantin Negruzzi este 
scriitorul din a cărui operă pornesc, în proza românească, cele mai 
multe filoane de artă viabilă. În textele sale relativ puţine, el a 
concentrat  un mare de idei literare, teme, motive, toate activizatoare, 
toate susceptibile de dezvoltări. Ceea ce s-a şi întâmplat, pe multe 
dintre ele întemeindu-se, în fond, literatura timpului, proza în orice 
caz. Fără ostentaţie, dar cu prestigiu recunoscut a dominat epoca sa 
literară, căci se află răspândit în mai toate manifestările ei, şi anume, 
în latura lor activă, esteticeşte valabilă. Fenomen rar întâlnit, fiindcă 
îndeobşte asemenea poziţii le   ocupă într-o literatură autorii cu operă 
de proporţii vaste. Din opulenţa lor pot hrăni şi pe alţii, din ce au ei 
mult pot alimenta izvoare ce vor fertiliza spaţiul literar al vremii în 
care scriu. Acest rol şi 1-a asumat în literatura română, la 
începuturile ei, un scriitor cu operă restrânsă, dar extrem de activă, 
iradiantă în multe direcţii. 
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ECOURI FRANCEZE ÎN EPICA LUI VASILE ALECSANDRI 
 

Oxana GHEŢIVU,  
Catedra Filologie Franceză 

 
La littérature de fiction roumaine est un chapitre très important de 

l’histoire de la littérature roumaine, car cette histoire, de 1800 à1880 est 
l’histoire des influences étrangères, qui ont mis en valeur les richesses 
sentimentales du peuple roumain, l’objet de cette littérature est 
l’affirmation de plus en plus forte de l’esprit national de cette littérature 
créé par des modèles étrangers, nottament le processus d’émancipation de 
la littérature nationale et l’élibération de ces modèles. Deux noms, 
Lamartine et Hugo président l’éclat de la poésie roumaine jusqu’en 1860. 
Les auteurs des Méditations, Odes, Ballades et Orientales, sont ceux qui ont 
excité les imaginations, ont enchanté les esprits et ont donné à la 
génération de cette période l’état d’âme propice à la création des oeuvres, 
ont donné la forme de l’esprit capable de réaliser certains caractères du 
romantisme français. 

 
În studiul pe care 1-a consacrat Influenţei romanticilor 

francezi asupra poeziei române, N. I. Apostolescu afirmă : 
„Alecsandri prend quoique rarement, aux romantiques, non seule-
ment l'allure, mais des formes ou même des expressions. Mais ce 
dernier cas est très rare". Şi în special, în ce priveşte influenţa lui 
Victor Hugo asupra acestui poet declară : ,,Alecsandri avait une 
grande admiration pour Victor Hugo, on s'en aperçoit par 
l'ensamble de son oeuvre ; mais il s'adresse très rarement à tel ou tel 
poème du grand romantique"  [1].  

Cu mai bine de douăzeci de ani înainte de Apostolescu, 
Vârnav Liteanu însemnase impresia pe care Legendele o lasă asupra 
unor cititori atenţi : „S-ar zice că unele au fost scrise după o citire 
din Victor Hugo"  [1]. 

Astfel, apare necesitatea de a elucida această impresie, de a  
demonstra natura şi tăria influenţei lui Victor Hugo în opera epică a 
lui Alecsandri. Unele surse din literatura de specialitate arată că 
Legendele lui Alecsandri, concepute sub acţiunea hotărîtoare a 
culegerii La Légende des siècles a lui Hugo, sînt însufleţite de ideile 
morale ale modelului lor ; că anumite teme, anumite situaţii, anumite  
personaje ale lui Hugo au ajutat pe poetul român la realizarea 
subiectelor şi la întruchiparea eroilor săi ; că în descrierea cadrului 
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acţiunii întîlnim adesea trăsături identice la ambii poeţi ; că la 
amîndoi aflăm acelaşi chip de a însufleţi natura şi de a constitui cu 
ajutorul acestei însufleţiri singurul fel de miraculos al poemelor lor ; 
că de la Hugo poetul nostru a împrumutat numeroase procedee de com-
poziţie, o întreagă retorică, o bogată colecţie de imagini şi expresii, că, 
într-un cuvînt, influenţa lui Hugo se învederează în opera epică a lui 
Alecsandri, nu numai prin atmosfera în care se desfăşură acţiunea şi se 
mişcă personajele, dar şi prin asemănări numeroase şi precise de fond şi 
prin particularităţi caracteristice de formă.  

„Legendele", „Ostaşii noştri" şi „La Légende des siècles". 
Activitatea poetică a lui Alecsandri pînă la Legende este înainte de 
toate lirică. Doinele şi Mărgăritărelele cuprind, ce e drept, cîteva 
fragmente cu caracter narativ : unele dintre  ele (Andrei Popa) sînt 
vădit influenţate de cîntecele haiduceşti ; altele ca Inşiră-te 
Mărgărite sau Mărioara Florioara sînt poveşti versificate ; o a treia 
categorie, reprezentată de cîteva legende (Biserica risipită, Muntele 
de foc...) învederează o împletire a fantasticului şi a superstiţiilor 
populare după modelul baladelor lui Victor Hugo (Les deux archers, 
La légende de la nonne... ". Ba chiar dintre acestea, unele, cum e 
Ceasul rău, sînt numai nişte localizări [2]. 

Alecsandri va rămîne credincios de-a lungul întregii sale cariere 
concepţiei ce se desprinde din toate aceste bucăţi : a trata subiecte luate 
din folclorul naţional după procedeele specific romantice. 

Dar atît cadrul restrîns al acestor prime legende, balade şi 
poveşti, cît şi valoarea lor inferioară poeziilor de o inspiraţie lirică, 
nu schimbă aspectul sau coloritul general al producţiei în versuri din 
perioada debuturilor lui Alecsandri. Vocaţiunea lui de poet eroic se 
va trezi după citirea primei serii (1859)  a Legendei veacurilor a lui 
Victor Hugo. Celelalte  două  serii  de  poeme   din   La   Legende   
des  siècles,  apărute  în 1877  şi  1883, n-au mai  exercitat vreo 
influenţă  asupra lui  Alecsandri. Coardele epice ale lirei sale pe care 
pînă atunci le atinsese numai pentru cîteva cîntece uşoare sau scurte , 
vor vibra de acum înainte timp de aproape un deceniu. Susţinut de suflul 
înaripat al Legendei veacurilor, avîntul lui Alecsandri îşi ia zborul în 
lumea isprăvilor vitejeşti de altădată sau planează deasupra luptelor 
izbăvitoare duse de „Curcani" în războiul Independenţii şi astfel între 
1870—1878 dă la iveală aproape totalitatea producţiei sale epice. 

Intr-adevăr, versurile din Ostaşii noştri care cîntă gloria 
noastră din prezent, se înfăţişează în chip natural minţii lui 
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Alecsandri ca o continuare a Legendelor, care slăviseră isprăvile 
vitejeşti ale trecutului. 

Singură Sentinela Română prin bogăţia proporţiilor şi prin 
avîntul său puternic, prin suflul eroic care o străbate, se deosebeşte de 
producţiile uşoare din această perioadă. Prieteniei lui Alecsandri cu 
Alecu Russo trebuie să-i atribuim viziunea profetică a viitorului, tonul 
cald al povestirii, alegoria eroică din acest poem, datat din 1848, a cărui 
analogie cu Cîntarea României, compusă pe la 1847, a fost cu dreptul 
relevată de d1 Iorga în Istoria literaturii româneşti în veacul al XIX-lea. 

Prima ediţie a Legendelor a apărut în 1876; ea conţine bucăţi 
compuse însă anterior. Înfigerea steagului românesc în „crîncena redută" 
de la Griviţa, luarea de către un obscur sergent a unui steag de la 
duşman, generozitatea lui Jder faţă de un vrăjmaş rănit sînt pentru 
Alecsandri fapte de „eroi legendari", ca şi lupta lui Dan sau a lui Ursan 
cu tătarii ; modeştii noştri „feciori de oaste" sînt priviţi de poet ca „eroi 
de mari legende" ca şi un Ştefan şi, de aceea, primul titlu pe care-1 dă 
versurilor care cîntă eroismul „curcanilor" şi al vînătorilor noştri 
Legenda lui Peneş, Legenda Sergentului, Legenda Fraţilor Jderi [3].  

Varietatea fragmentelor intitulate de Alecsandri Legende, arată 
că înţelesul acestui termen nu e bine lămurit pentru dînsul, deoarece 
sub această denumire se află adunate şi „romanţe", ca Dorul de brazi, 
şi ode, cum e Cîntecul gintei latine, şi elegii, ca strofele către C. 
Rolla, şi naraţiuni galante, cum e Palatul Loredano, şi povestiri pline 
de fantasticul drăgălaş sau grotesc al basmelor, cum e Răsbunarea 
lui Statu-Palmă sau Legenda Rîndunicăi. Alături de aceste bucăţi 
figurează poezii ce conţin icoane poetice ale trecutului istoric şi care, 
prin natura şi conţinutul lor, se apropie de Legendele lui Hugo : Ana 
Doamna, Calul Cardinalului Batori, Tudora de la Tîrşor, Dan 
Căpitan de plai, Vlad Ţepeş şi Stejarul, Răpirea Bucovinei, Hodja 
Murad Paşa, Garda SaraiuLui, Murad Gâzi Sultanul şi Becri 
Mustafa, Dumbrava Roşie, la care se pot alătura din cauza 
conţinutului lor eroic Oda statuei lui Mihai Viteazul  (în Légende des 
siècles, printre numeroasele bucăţi lirice, oda Le Retour de 
l'Empereur, apărută mai întîi în 1840) şi Cuza Vodă [4].  

Lista poate să fie completată cu Pohod na Sibirr o pagină 
posomorîtă din viaţa socială a Rusiei de ieri şi cu Grui-Sînger, care 
merită titlul de legendă ca şi Biserica risipită sau Ceasul rău : e 
versificarea unei întîmplări ciudate, culeasă din popor, şi căreia 
poetul i-a dat un colorit romantic. 
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Proporţiile operei epice a lui Alecsandri, chiar dacă însumăm 
Ostaşii noştri la Legende, sînt departe aşadar de cele ale edificiului 
epic monumental ridicat de marele romantic francez. Cele patru cărţi 
ale Legendei veacurilor constituie o frescă a marilor epoci ale 
omenirii, în-cepînd cu patriarhii Bibliei şi sfîrşind cu viziunea 
profetică a judecăţii din urmă. Şi e de notat că Legenda veacurilor, 
această epopee a omenirii, nu e decît poemul central al unei trilogii, 
al cărui termen iniţial e Dieu, epopeea Infinitului, şi al cărui 
deznodămînt e La Fin de Satan.. 

În seria sa de Legende, Alecsandri, servindu-se de elemente 
cărturăreşti şi amestecîndu-le cu propriile sale ficţiuni şi cu 
inspiraţiuni din texte literare, întocmeşte povestiri menite să redea, ca 
şi poemele lui Hugo , fizionomia vremilor de altădată prin trăsături 
sintetice şi expresive.  

Astfel, folosindu-se de datele ce i le pune la îndemînă paginile 
din cronica lui Matei Miechowski asupra războiului moldo-polon din 
1497 şi de tradiţia populară, relatată de Neculce în O samă de cu-
vinte, transformîndu-le,  ( chiar tradiţia populară e modificată. Lupta 
din Codrii Cosminului, în loc  să  termine  expediţia  lui  Albert în  
Moldova,  cuprinde  în  poemul  lui  Alecsandri toate peripeţiile 
acestei expediţiuni), combinîndu-le cu elemente procurate de Le-
genda veacurilor a lui Hugo şi cu altele proprii, alcătuieşte 
Dumbrava Roşie, poem ale cărui intenţe vădite sînt de a rezuma toate 
trăsăturile de bărbăţie, de credinţă, de vitejie, de cumpătare ale 
moldovenilor lui Ştefan cel Mare, de a condensa în povestirea unui 
episod din viaţa vestitului Domn tot ce poate pune în lumină 
eroismul său şi al ostaşilor săi. 

Alteori, şi acţiunea şi eroii sînt produsul fanteziei poetului : 
Dan Căpitan de plai, care ţinteşte să înfăţişeze oşteanul moldovean 
din secolul al XV-lea, n-are nici un substrat documentar ; eroul, creat 
de Alecsandri cu reminiscenţe din portretele cîtorva din personajele 
epice ale lui Hugo, întrupează mai puţină realitate istorică decît 
tiranul Ratbert din Legenda veacurilor, care n-a existat, dar a cărui 
figură poetul a desemnat-o cu trăsăturile pe care cronica lui Villani le 
dă crudului Ludovic de Bavaria. [5] 

Ca şi Hugo, Alecsandri vrea să împlinească lacunele istoriei cu 
ajutorul închipuirii sale, să adauge „realităţii istorice condensate", 
spre a o face mai reprezentativă, „realitatea istorică ghicită", spre a 
da un înţeles desăvîrşit şi mai limpede întîmplărilor din trecut [5]. 
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Eroul real sau fictiv al acestor legende devine reprezentativ al 
unei categorii întregi de personaje dintr-o anumită epocă ; Hugo 
atribuie lui Sultan Mourad toate victoriile şi toate cruzimile 
sultanilor turci de la începutul secolului al XIV pînă la sfîrşitul 
secolului al XVI-lea [9], după cum Dan, căpitan de plai, şi tovarăşul său 
Ursan, au toate virtuţile oştenilor apărători de ţară din trecutul nostru. 

Negreşit că aceste proceduri, pentru a transforma în chip 
simbolic personagiul şi a face ca acţiunea din Legendă să fie mai 
expresivă decît cea din istorie, aduc nu numai alterări realităţii 
faptelor, dar şi schimbarea culorii şi a spiritului civilizaţiilor de 
altădată. Erorile de felul acesta sînt mai puţin izbitoare la Alecsandri  
- în  Dumbrava  Roşie,  întreaga  expediţie   a  lui  Albert  în   
Moldova   se  reduce la lupta din Codrii Cosminului pe care 
cronicarii poloni, între care Miechowski,  citat  de Alecsandri  
(Arhiva istorică a României), -  a cărui imaginaţie o  prezintă  numai  
ca  un atac  al ariergardei  regelui  ce  se  retrăgea în  Polonia.  

Această simplificare a  faptelor urmăreşte  să  ne  arate  că  un  
duşman  foarte puternic,  deabia  sosit  pe  pămîntul   Moldovei,  e   
alungat   imediat   de   vitejia   strămoşilor  noştri.   In   cuvîntarea pe  
care   o  ţine   căpitanilor  şi   ostaşilor   săi,  Ştefan   prezintă   pe  
Ieşi   ca   aliaţi   ai turcilor ;   dar,  în   1497,  Albert intrase  în  
Moldova  cu  gîndul  să  se îndrepte  către Chilia şi  Cetatea Albă, 
care aparţineau turcilor,  al căror prieten  în acel moment era Ştefan  
„ Ostaşii  români aveau în  1497  „tunuri  cu şapte ţevi purtate pe roţi 
uşoare"  (Dumbrava Roşie, VI) [6].                     

Lirismul şi subiectivismul său cumpătat nu deformează în chip 
violent datele istorice, nu introduc în trecut pasiunile prezentului. E 
rar ca în mijlocul producţiunilor curat epice ale lui Alecsandri, 
povestirea să fie întreruptă de o explozie a sentimentelor personale 
ale poetului, cum se întîmplă aşa de des la Hugo .  

Mişcat de situaţia  în care se află Dan, greu rănit în lupta 
aprigă dusă de el singur contra unei cete neînduplecate de păgîni, 
poetul taie povestirea faptelor pentru a exprima în cîteva versuri grija 
dureroasă ce-1 frămîntă : 

O ! Dane Căpitane ! puterile-ţi slăbesc, 
Şi norii pe deasupra-ţi trecînd se învîrtesc. 
Tu mori ! şi Ţătărimea s-apropie de tine !  (Dan, Căpitan de plai) 
Apariţia lui Ştefan înaintea oştenilor săi e salutată nu numai de 

„lungul fior al mulţimii în admirare", dar şi de o lungă apostrofă a 
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poetului, însufleţită, ce e drept, mai mult de vehemenţă oratorică decît de 
accentele pătrunzătoare ale unei sensibilităţi ce vibrează profund. 

E şi mai rar ca în Legende să răsufle pasiunile politice ale poe-
tului, ca acţiunea să fie deghizarea şi transportarea în trecut a unor 
evenimente contemporane. Hugo nu se poate uita niciodată pe sine ; 
el a umplut Legenda veacurilor cu ura sa contra clericalilor, contra 
lui Napoleon III şi partizanilor loviturii de Stat de la 2 decembrie 
1851 . Aşa Welf, castelan d'Osbor deschizînd poarta castelului său 
unei cerşetoare şi nevrînd să lase pe împărat să treacă pragul său, e 
Hugo ospătînd în exilul său la Hauteville-House, pe sărmanii din 
insula Guernesey şi nevrînd să primească pe prinţesa Marie-Laetitia 
Bonaparte, vara „tiranului". întreaga epopee italiană medievală are ca 
izvor iniţial şi principal întîmplările de atunci din Peninsulă, 
sentimentele poetului contra papei, protector al despotismului austriac în 
Italia ; biserica şi regalitatea pe care Hugo le duşmăneşte cu aceeaşi 
înverşunare sînt şi în trecut autoarele aceloraşi crime ca şi în prezent.  

In schimb, există o mare asemănare între tendinţele filozofice 
ale lui Hugo şi ale lui Alecsandri, între concepţia generală ce şi-o fac 
despre viaţă şi lume, între ideile morale cărora adesea ficţiunile lor 
poetice le servesc de mijloc de inspiraţie.  

Întreaga Legendă a veacurilor e o demonstraţie a credinţelor 
optimiste ale romanticului francez, o „ilustraţie" a convicţiunii sale 
intime despre triumful final al binelui asupra răului. Acest optimism 
dă şi Legendelor lui Alecsandri o unitate morală. Nicăieri vreo notă 
de descurajare : trecutul nu e înălţat ca la Eminescu în paguba 
prezentului. Deznodămîntul dramelor sale cele mai sîngeroase 
înfăţişează biruinţa bunătăţii şi a dreptăţii contra răutăţii şi a vicleniei 
: cruzimea lui Hodja Murad Paşa şi desfrîul setos de sînge al 
Sultanului Murad Gâzi sînt la urmă pedepsite, cum e pedepsită şi 
trufia lui Albert, craiul Lehiei. Cînd starea de azi a lucrurilor e 
dureroasă, poetul se mîngîie cu nădejdea vremilor mai bune ; 
priveliştea Bucovinei răpite de Austria nu-1 împiedecă să aibă 
încredere în „ziua sfîntă, cînd vîntul mîntuirii va alunga corbii" de pe 
pămîntul „falei strămoşeşti". 

In afară de tendinţa generală a filozofiei sale, ideile ce constituie 
doctrina sa morală, părerile sale asupra lumii şi modul de a le pune în 
lumină cu ajutorul intrigii din poem apropie pe Alecsandri de Hugo. 

Criticii au arătat că multe din poemele lui Hugo sînt scrise 
numai pentru a traduce în chip concret unele din principiile moralei 
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sale sau ale concepţiei sale despre viaţă [7]. La conscience 
învederează ideea că omul nu scapă niciodată de mustrările 
constiinţii sale. Les Lions — profetul Daniel aruncat de o mulţime 
haină şi stupidă în groapa leilor nu e sfîşiat de aceştia — 
simbolizează ideea că bruta cea mai fioroasă recunoaşte prin 
instinctul ce i 1-a hărăzit Dumnezeu pe fiinţa superioară, cu fruntea 
luminată de o rază de Sus şi pe care oamenii, pizmaşi ai virtuţii şi ai 
talentului, o chinuiesc. Ideea înrudită — binefăcătorul oamenilor e 
prigonit de dînşii — e pusă în evidenţă prin La première rencontre 
du Christ avec le tombeau şi ideea că tot ce e înfăptuit de duhul 
Răului duce o viaţă nemernică şi stearpă alături de ce e zămislit de 
duhul Binelui în Puissance égale Bonté. 

Acelaşi fel de a se servi de ficţiunea poetică ca de un mijloc 
pentru concretizarea unei convicţiuni morale îl găsim în Grui-Sânger 
al lui Alecsandri. Grui-Sânger, osîndit de cer, din cauza fărădelegilor 
sale, sinistru încheiate printr-un paricid, să ude, pînă ce-o va face să 
înverzească, o buturugă uscată, cu apă cărată cu gura lui, e iertat 
pentru că în timpul unei arşiţe cumplite adapă o păsărică, pe jumătate 
moartă de sete. O acţiune nu identică, dar analoagă, o găsim în 
Sultan Mourad a lui Hugo. Cu sufletul încărcat de crime, sultanul 
apare în faţa Atotputernicului şi, pe cînd mulţimea celor năpăstuiţi şi 
chinuiţi altădată de dînsul striga răzbunare, un glas aminteşte fapta 
bună săvîrşită cu puţin înainte de moarte de monstrul încoronat. Într-
o amiază, cînd soarele ardea străzile Bagdadului, trufaşul şi crudul 
padişah fusese mişcat de ţipetele unui dobitoc înjunghiat (e vorba de 
un porc, la Hugo, sublimul e adesea vecinul ridicolului) , care se 
zbătea în bătaia soarelui, sub norul de muşte lacome ce acopereau 
rănile sale deschise :  

„ Mourad pencha son front sur la bête lépreuse 
 Puis la poussa du pied dans l'ombre du chemin,  
Et, de ce même geste énorme et surhumain  
Dont il chassait les rois, Mourad chassa les mouches. » [7] 
Ambele poeme au drept scop să arate valoarea purificatoare a 

milei. Din mijlocul văzduhului, strălucind de o lumină care face ca 
soarele să pară palid, Murad aude o voce care-i spune : 

« II suffit pour sauver même l'homme inclément 
 Même le plus sanglant des bourreaux et des maîtres 
 Du moindre des bienfaits sur le dernier des êtres ;  
Un seul instant d'amour rouvre l'êden fermé ;  
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Un pourceau secouru pèse un monde opprimé. » 
Tot astfel, Grui-Sânger, cînd, în toiul arşiţei, plin de compătimire, 

dezmorţeşte cu o picătură de apă o păsărică, aude din mijlocul cerului, 
luminat deodată de o „auroră divină", atît de „feerică" încît soarele pare 
stins, un glas înduioşat care-i grăieşte cu bunătate : 

.....Sânger ! iertat eşti de păcate. 
Mult rău o faptă bună în ceruri cumpăneşte  
O biată păsărică de munci te izbăveşte. 
Hodja Murad Paşa e lipsit, ca şi „orientala" Garda Saraiului, 

de orice culoare locală. Indiferenţa lui Alecsandri pentru realitatea 
istorică a faptelor aici versificate, reiese din o scrisoare a poetului 
unde personagiul său fictiv era Vizirul lui Sultan Selim (al cărui 
Selim, Alecsandri a  uitat să ne-o spuie. Au fost în secolul ai XVI-lea  
doi   sultani  Selimi :  Selim  I   cel   Crunt   1512—1520  şi  Selim   
II   Beţivul 1566—1574),  din secolul al XVI-lea, în timp ce cîteva 
zile mai pe urmă, în Convorbiri literare, devine Vizirul Sultanului 
Ahmet, 1604  [8]. 

Nu însă învierea artistică a trecutului şi-a propus-o aici 
Alecsandri, dar expunerea, în cadrul unei acţiuni sîngeroase, atribuită 
unei căpetenii turceşti, a ideilor sale cu privire la bunătatea ce trebuie 
s-o arătăm copilului, o fiinţă slabă şi nevinovată, şi la compătimirea 
ce trebuie s-o avem mai ales faţă de copilul nenorocit. Omul cu 
inima împietrită faţă de un prunc sărman e pedepsit de Cer. În zadar 
neînduplecatul Hodja Murad Paşa porunceşte spahiului să ucidă 
pruncul găsit pe cîmpul de luptă, lipit de pieptul unui ghiaur mort, 
spahiul refuză să-şi păteze mîinile cu sîngele orfanului, dăruit cu zile 
de dînsul, şi-1 mustră pe paşă pentru această „cugetare fioroasă" : 

Allah ! în care timpuri ajuns-am noi de vii,  
Bătrînii dacă ordonă ucideri de copii ?... 
 Cum ?... tu Vizir ! tu, hodje ! şi ochiul tău orbit  
Nu vede-n pruncul fraged un oaspe de iubire 
 Sacrât prin inocenţă şi prin nenorocire ? 
Aceleaşi sentimente exprimate cu aceiaşi termeni le întîlnim 

foarte des la Victor Hugo, care are să scrie l'Art d'être grand père şi 
care declară, în Prefaţa de la Les Voix intérieures, că dragostea 
pentru copii e una din coloanele sfinte ale societăţii, în Les Feuilles 
d'Automne , Hugo vorbea despre frăgezimea, nevinovăţia, curăţia 
copiilor cu expresii de care şi-a adus aminte Alecsandri : 

Tête sacrée ! enfant aux yeux d'or, bel ange 
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A l'auréole d'or... 
Vous êtes parmi nous la colombe de l'arche,  
Vos pieds tendres et purs n'ont point l'âge où l'on marche! 
Vos ailes sont d'azur ; 
Sans le comprendre encore vous regardez le monde,  
Double virginité ! corps où rien n'est immonde  
Ame où rien n'est impur ! (Dans  l'alcôve sombre)  
din  aceeaşi  culegere :  
...II dort, innocence. 
Exemplul lui Roland, „cavalerul cel bun" care scapă din 

mîinile infanţilor porniţi la crimă pe „micul rege al Caliciei"   (Le 
petit roi de Galice în La Légende des siècles), stătu înaintea ochilor 
lui Alecsandri cînd insuflă nobilului spahiu, care „dăruise cu zile" 
copilul unui duşman al său, accentele de revoltă cu care se 
împotriveşte poruncii aspre a vizirului. 

In cuvintele cu care spahiul înfruntă pe mai-marele său mai e 
exprimată şi o altă idee morală, care ne întîmpină adesea la Hugo. 
Mai puţin decît copilul, dar cu mult mai mult decît bărbatul, bătrînul 
reprezintă curăţia sufletească. E izbăvit de patimi ; gîndul apropierii 
sfîrşitului său îl ţine departe de greşeli ; de aici seninătatea inimii 
sale, de aici liniştea impunătoare a înfăţişării sale : 

Le vieillard, qui revient vers la source première, 
 Entre aux jours éternels et sort des jours changeants ; 
 Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens  
Mais dans l'oeil du vieillard on voit de la lumière.  ( La 

Légende des siècles. — Booz endormi) 
E firească,  aşadar mirarea sultanului Zim-Zizimi cînd constată 

josnicie la un bătrîn : 
II s'est fait adorer par un tas prosterné 
 De cheiks et d'ulémas décrépits, étonné  
Que la barbe fût blanche alors que l'âme est vile.  
Aceeaşi mirare, redată cu aceleaşi vorbe, o arată spahiul 

revoltat de cruzimea bătrînului hoge : 
Allah, Allah ! cum poate o frunte maestoasă, 
Să-ncuibe o cugetare atît de fioroasă 
Cum ?... barb'atît de albă şi cuget înăsprit ? 
Dan Căpitan de plai e un portret al viteazului moldovean, din 

secolul al XV-lea. Episodul care ni se povesteşte — Dan robit de 
hanul tătăresc Ghirai, refuză viaţa pe care ar trebui s-o plătească prin 
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lepădarea legii sale - ca şi toate incidentele de care e vorba din 
trecutul eroului, au de scop să confirme crezul său moral : 

Deci nu-mi convine viaţa mişelnic cîştigată, 
 Nici pata făr'de-legii pe fruntea-mi înfierată. 
Regulele codului onoarei sînt identic formulate de bătrînii 

gentilomi ai lui Hugo : 
DIEU ! faites-moi mourir ! la tombe et non l'affront !  
Pas de tête plutôt qu'une souillure au front, 
strigă marchizul de St. Valier (Le roi s'amuse ) lui Francise I 

care-1 iartă de osîndă, dar îl necinsteşte. 
Mieux voir croître du chanvre où ma tour s'éleva  
Qu'une tache ronger le vieux nom de Silva, 
răspunde cu mîndrie Don Ruy Gomez ameninţărilor regelui 

Don Carlos (Hernani). Imaginea unui stigmat scris pe fruntea cuiva 
ca semn al mişeliei sale i-a plăcut atît de mult lui Alecsandri încît a 
repetat-o de cîteva ori în poeziile sale. Răspunsul lui Dan către 
Ghirai mai cuprinde enunţarea incidentală a unui alt adevăr moral : 

Carpatul sub furtună nu scade muşuroi — 
Eu, Dan, sub vîntul soartei să scad păgîn nu voi. 
Aceeaşi bărbătească hotărîre exprimată în imagini faţă de care 

ale lui Alecsandri prezintă o modificare neînsemnată, o rosteşte 
Victor Hugo : 

L'arbre ne rentre pas dans la terre profonde 
 Parce que le vent souffle et que l'orage gronde ;  
Homme va ! reculer c'est, devant le ciel bleu 
 La grande trahison que tu peux faire à Dieu .( La Légende des 

siècles. — Paroles dans l'épreuve.) 
Alecsandri a adoptat de la Hugo şi normele de purtare ale 

eroului în luptă faţă de un adversar dezarmat sau rănit : viteazul 
trebuie să fie şi generos şi să nu lovească în vrăjmaşul care nu se mai 
poate apăra. Cînd lui Olivier îi scapă sabia din mînă, Roland nu vrea 
să mai continue duelul : 

Quand j'ai mon ennemi désarmé devant moi  
Je m'arrête... 
Cînd în Dumbrava Roşie sub lovitura paloşului lui Negrea, 

Zbaloş a căzut jos de pe cal, moldoveanul, „viteaz darnic", nu vrea să 
se folosească de situaţia disperată a Leahului : 

...Frate Zbaloş 
Pe-un om căzut nu-mi place să cadă al meu paloş :  
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Te scoală, mergi în pace cu zile de la mine. 
Tot astfel unul din „Ostaşii noştri", Jder vînătorul, cînd să 

sfarme cu patul puştii pe un turc pe care-1 rănise cu baioneta, aude 
un glas care-i zice : 

Nu-i drept să dai lovire duşmanului rănit ! 
 Vorbind de vitejii români în Odă statuei lui Mihaiu Viteazul : 
Priviţi, în al lor suflet nu este nici o pată,  
Nici o ruşine nu e pe fruntea lor săpată. 
In Dumbrava Roşie Albert se făleşte că intrînd în Moldova va 

merge  drept la Ştefan. 
Şi luciul de pe frunte-i cu spada mea voiu şterge. 
In Eroii de la Plevna (Ostaşii noştri) poetul afirmă: 
Pe fruntea României n-am suferit o pată. 
In Eviradnus, un cavaler nu vrea să pedepsească pe doi mişei 

decît atacîndu-i loial cu armele şi  după ce şi-a lepădat cuirasa : 
Vous êtes sans cuirasse et je quitte la mienne  
Car le châtiment doit lui-même être correct.  

 
Referinţe bibliografice: 

1. Drouhet Ch. Studii de literatură comparată [Accesat 
12.01.2011]  http://www.scribd.com/doc/42296235/Charles-
Drouhet-Studii-de-literatură 

2. Villey, M. La collaboration scientifique et universitaire 
franco-roumaine, în Revue générale des Sciences, 15 De-
cembrie 1919.  

3. Alecsandri V. Doine şi Lăcrimioare, Poezii I, Bucureşti: 
Editura pentru literatură, colecţia „Biblioteca pentru toţi”, nr. 
385, 1967, 384 p. 

4. Tieghem V. La littérature comparée . Paris : Hachette,1931, 
150 p. 

5. Drouhet Ch. L'influence des romantiques français sur la 
poésie roumaine, Paris: Champion, 1909,  307 p 

6. Barat P. Le style  poétique  et la révolution   romantique. 
Paris: Hachette, 1984, 180 p. 

7. Apostolescu  N. I. L'Influence   des   romantiques   français   
sur   la   poésie roumaine.  Paris: Champion, 1909,  306 p. 

8. Brunetière.  Evolution de la poésie lyrique en France av. 
XlX-e siècle. Paris: Hachette, 5-e éd., I, 126 p. 

 

http://www.scribd.com/doc/42296235/Charles-DROUHET-Studii-de-literatura
http://www.scribd.com/doc/42296235/Charles-DROUHET-Studii-de-literatura


 68 

LE TABOU ET SA TRANSGRESSION DANS LA 
RELIGIEUSE DE DIDEROT 

 
Lilia ANTOHI, 
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Romanul Călugăriţa al lui D. Diderot este un roman care ocupă un 
loc foarte important în opera lui acestui scriitor în măsura în care a reuşit 
să reunească trei momente esenţiale: este o veritabilă critică a religiei 
creştine; este o remarcabilă creaţie artistică; este o perfectă ilustrare a 
existenţei unui tabu şi a nesupunerii. Cu toate că biserica este îngrijorată 
faţă de chemarea religioasă forţată, în acest roman Diderot a ilustrat 
abuzul faţă de fiinţa umană în interiorul instituţiilor monacale. A evidenţiat 
subiectele tabu existente în acest anturaj şi ceea ce l-a revoltat a fost faptul 
că maicile superioare pentru a evita exteriorizarea acestor subiecte tabu 
pedepseau crunt călugăriţele aducîndu-le chiar şi în prag de nebunie.   

 
La Religieuse de Diderot tire sa particularité du fait qu’elle a 

été une oeuvre « de longue haleine » puisqu’elle a connu plusieurs 
formes avant d’avoir, enfin, celle sous laquelle elle est connue à 
présent. Elle occupe une place importante dans l’oeuvre de Diderot, 
dans la mesure où elle a su réunir trois identités : 

- C’est une veritable critique radicale de la religion 
chrétienne ; 

- C’est une remarquable création artistique ; 
- C’est une parfaite illustration paradoxale de l’existence du 

tabou et de sa transgression. 
Bien que l’église ait mit en garde contre les vocation forcées, 

La Religieuse illustre bien un abus qui a révolté Diderot. Il est allé 
quelques fois jusqu’à l’outrance afin de réveiller l’attention 
paresseuse du lecteur. Diderot aurait pu développer cette attaque 
contre le principe de la vie cloîtrée du point de vue athée qui était le 
sien. Il a préféré donner la parole à une chrétienne sincère dont la 
fois n’est pas même entamée par les épreuves qu’elle subit. A travers 
trois étapes, qui sont celles de trois couvents où on l’avait 
successivement renfermée, Suzanne découvre un monde clos où les 
sentiments religieux sont parvertis : L’absence de liberté et de 
contacts avec l’extérieur favorise le développement de la servilité, de 
l’hypocrisie, de la jalousie et de la haine. Cependant, il ne faut pas 
voir dans ce roman uniquement une charge anticléricale. Le récit de 
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Diderot se double d’une analyse des modifications de la personnalité 
ateignant celles qui subissaient ainsi, selon lui, une véritable 
aliénation. Le réalisme de l’analyse este accentué par un écriture qui 
favorise le langage du corps. Ce qui nous amène à expliquer la 
duexième identité de l’oeuvre de Diderot. En effet, Diderot a voulu 
supprimé tout ce que les aventures de la religieuse avaient de saillant, 
d’exagéré, de contraire à l’extrême simplicité et à la dernière 
vraisemblance. On peut ainsi le considérer le précurseur de la 
technique du roman moderne.[1] Bien avant Proust, en effet, il s’est 
vivement intéressé au mécanisme de la memoire involontaire dont le 
declenchement est étroitement lié à la sensation de certains objets qui 
refont vivre les lambeaux du passé. Le portrait des Soeurs de la 
fiction est toujours rechaussé des petites touches qui saisissent la 
réalité sur le vif. Elles abondent en tableaux vivants et en groupes de 
personnages aux attitudes magistralement synchronisées. La 
Religieuse atteste bien à quel point l’auteur savait s’identifier aux 
personnages qu’il choisissait, même lorsqu’ils différaient 
radicalement de son caractère propre. C’est sur le tard que l’écrivain 
abandonne une certaine rigueur de la discipline qu’il s’était imposée, 
qu’il permet a sa verve de jaillir sans entrave, ainsi qu’à sa fantaisie 
de s’exercer librement aux confins de son art : En tant qu’écrivain, 
Diderot a revivifié la langue par son maniement magistral des mots 
et opar son exploitation opportune des ressources de la langue et du 
style. On a reproche à ce dernier d’être quelquefois cru et vulgaire. Mais 
il n’a jamais reculé devant l’emploi d’une expression, si celle-ci se 
moulait bien sur une pensée ou sur un aspect réel à mettre en relief.  

On se demande si La Religieuse est une parfaite illustration 
paradoxale de l’existence du tabou et de sa transgression. Repondre é 
cette interrogation, c’est entrer dans le champ du discours, analyser 
l’édition etvla réception du texte por illustrer sur des exemples précis 
et particuliers, comment et où le tabou fonctionne de manière 
explicite et implicite. Une telle analyse ne visera pas ce que dit un 
texte, mais la façon dont il le dit, à travers deux perspectives : 

- Une analyse de discours proprement dite ou étude des 
énoncés réalisés, constitués en corpus 

- La théorie du discours : visant à établir des règles de 
séquences potencielles de phrases. [2] 

Le texte littéraire est le lieu où s’enchevêtrent des voix, en 
particulier celles du narrateur et du personnages. C’est pour ces 
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raisons que le texte de Diderot semble pulluler d’exemples qui 
précisent en particulier que les paroles sont portées par des corps (et 
plus précisément, des corps de femmes), que l’auteur expose au 
trouble que donne le plaisir. Nous passerons en revue quelques 
passages du texte dans lesquels se manifeste la présence de toute 
proposition indirecte pour contourner le tabou.  

La première catégorie est celle qui concerne les propositions 
prononcées par Suzanne Simonin sans pour autant qu’elles soient 
interprétées comme indécentes :  

« Je ne sais, me dit-elle, ce que se passe en moi ; il me semble, 
quand vous venez, que Dieu se retire et que sn esprit setaise ; c’est 
inutilement que je m’excite, que je cherche des idées, que je veux 
exalter mon âme ; je me trouve une femme ordinaire et bornée ; je 
crains de parler » 

« Ah ! Chère enfant, me dit-elle, quel effet cruel vous avez 
opéré sur moi ! » 

« Mais je n’ai éprouvé sur aucune (en faisant allusion aux 
autres religieuses présentes dans le même couvent que Suzanne) 
autant de troubles que sur vous »  

« Adieu, je m’en vais. On va venir vous habiller ; je n’y neux 
pas être, cela me distrairait. Je n’ai qu’un souci c’est de garder de la 
modération dans les premiers moments. » [3] 

Ces exemples illustrent bien combien la Mère supérieure est 
attirée, sexuellement, par Suzanne. Mais cet attrait est fort contrôlé 
par l’auteur.ce dernier, s’opposant pourtant à l’Eglise, cette 
institution qui instaure des procédures d’exclusion qui veillent à la 
censure, réussit néanmoins à contourner le tabou (ici de 
l’homosexuamité). 

L’originalité de Diderot est d’avoir fait de son héroïne une 
jeune fille qui veut vivre selon la discipline conventuelle. C’est ce 
qu’observait un critique perspicace analysant le roman de Diderot au 
moment où il venait d’être édité en 1796 : il félicitait l’auteur pour 
cette idéesi neuve et si philosophique de n’avoir fondé l’aversion de 
la religieuse pour son état, ni sur l’amour, ni sur l’incrédulité, ni sur 
le goût de la dissipation – si elle hait le couvent, ce n’est pas parce 
qu’une passion le lui rend odieux, c’est parce qu’il répugne à sa 
raison, ce n’est pas parce qu’elle soit sans pitié, c’est qu’elle est sans 
superstitions, ce n’est pas qu’elle veuille vivre dansla licence, c’est 
parce qu’elle ne veut pas mourir dans l’esclavage. Le romancier 
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remet en question le principe même de la vie claustrale. Et les trois 
grands portraits de mères supérieures, la visionnaire exaltée (Mme de 
Moni), la sadique (Soeur Christine), la lesbienne (l’abbesse 
d’Arpagnon), sont autant d’illustrations d’un processus varié de 
déshumanisation qui affecte nécessairement l’individu arraché à son 
milieu naturel.  

Cependant, la critique de Diderot porte aussi sur une 
conception de la vie religieuse que le philosophe jugeait contarire 
aux exigences de la morale individuelle et sociale. Il la dénonce par 
la bouche de son héroïne. A la page 74, Suzanne Simonin décrit la 
manière cruelle dont elle était traitée par la nouvelle mère supérieure et 
quelques autres religieuses, parce qu’elle avait osée dire la vérité sur 
leurs agissements et comportements. On fait subir à Suzanne de terribles 
tortures en l’enfermant dans un lieu souterrain, car on craint qu’elle ne 
fasse savoir, à l’extérieur tout ce qui se passe à l’intérieur du couvent. 

Chaque fois que Suzanne veut parler du lieu où elle doit 
prononcer le voeu de son engagement, on la fait taire. 

Nous avons, par ailleurs, dans le roman, des interventions de 
l’auteur, se  projetant sur son héroïne, sur l’effet de la retraite et de la 
séparation de l’homme de la société : « Jappellais Dieu à mon 
secours, j’élevais mes mains au ciel, je prenais à temoin de la 
violence qu’on me faisait. » [1]  . On sent une volonté, une envie de 
révolte chez Suzanne : « ... mais mon dessein était de finir cette 
persécution avec éclat, et de protester publiquement contre la 
violence qu’on méditait. » [3]   

Par ailleurs, Suzanne, naïve, ou feignant de l’être, interprète 
l’état dans lequel se trouve la supérieure comme étant de la 
sensibilité et de la bonté. A aucun moment du roman, elle ne voit en 
elle ce qu’elle est réellement, une « lesbienne » : « ... car il est 
impossible d’être si sensible et de n’être pas bonne. » [3] 

Précisons toutefois que rien n’est dévoilé ni concrétisé. Peut-
être parce que la mère supérieure meurt entre temps. Toutes les 
proposition induites proposées peuvent revêtir, de toute évidence, 
différents visages, en particulier le sous-entendu. En effet, les 
énoncés choisis sont à la fois, exprimés sans avoir recours au 
contexte ou au co-texte (ils appartiennent à la phrase et donc à la 
sémantique) et dépendent étroitement du contexte (ils appartiennent à 
l’énoncé est ont une fonction pragmatique). L’homosexualité est 
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formulée de manière implicite, uniquement par des allusions et des 
insinuations qui sont deux types particuliers de sous-entendus : [4] 

- L’insinuation étant un sous-entendu malveillant nécéssitant 
qu’un certain contenu se trouve : 

1. L’énoncé 
2. Sur le mode implicite 
3. De telle sorte qu’il disqualifie la locutaire ou une tierce 

personne. 
- L’allusion, en revanche, étant un sous-entendu à contenu 

grivois ou graveleux. 
Avant d’énumérer les différents extraits dans lesquels 

apparaissent ces procédés, voyons plutôt ce que pourrait être l’implicite 
et quel rôle il pourrait jouer dans l’explicitations de notre analyse.  

Comme il l’a été précisé supra, la part d’implicite introduite dans 
le discours l’est toujours de l’extérieurau moyens de procédés étrangers 
à la langue proprement dite. Il en exste deux types distincts : 
1. L’implicite de l’énoncé : défini comme étant « un procédé banal 

pour laisser entendre les faits qu’on ne veut pas signaler de façon 
explicite, et de présenter à leur place d’autres faits qui peuvent 
apparaître comme la cause ou la conséquence nécessaire des 
premières ». Il faut toutefois noter que le procédé employé 
s’appuie sur l’oraganisation interne de l’énoncé qui laisse 
apparaître une affirmation  absente dont l’absence confère une 
présence d’un type particulier. Nous rejoignons en cela le 
deuxième aspect signalé par Ducrot quant au rîle fortement joué 
par le lecteur pour expliciter l’implicite : « La proposition 
implicite se signale – et se sinale seulement - par une lacune dans 
l’enchaînement des propositions explicite. ... où le destinataire 
seul, et non le locuteur, est appelé à combler la lacune ». [5] 

2. L’implicite fondé sur l’énonciation est défini comme étant des 
sous-etendus au discours. Ce deuxième type se base 
essentiellement sur la redéfinition d’un acte de parole. En effet, 
l’acte de prendre la parole semble n’être ni libre, en ce sens que 
certaines conditions doivent être remplies pour qu’on ait le droit 
de parler de telle ou telle façon, ni gratuit, en ce sens qu’il doit se 
présenter comme motivé en répondant à certains besoins ou 
visant certains fins. [5] 

C’est pour de telles raisons que l’auditeur se demande si le 
lecteur est autorisé à parler, et quelles intentions il pouvait avoir en le 
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faisant. Ainsi, l’implicite dans le texte, n’est plus à chercher au 
niveau de l’énoncé, mais à un niveau plus profond, comme une 
condition d’existence de l’acte d’énonciation. 

Le problème général auquel nous attacherons notre analyse est 
de savoir comment le persoonage-auteur, peut dire quelque chose 
sans accepter pour autant la reponsabilité de l’avoir dit, donc en 
bénéficiant à la fois de l’efficacité de la parole et de l’innocence du 
silence. Comment cela est-il censé fonctionner ? L’auteur réduit sa 
responsabilité à la signification littérale qui se présente parfois 
comme indépendante, alors que la signification implicite est mise à 
la charge du lecteur qui la construit à partir de l’interprétation 
littérale, par une sorte de raisonnement. Pour se faire, l’auteur fournit 
à son destinataire des données susceptibles de l’amener à telle ou 
telle conclusion en procédant par une manoeuvre stylistique, 
(plainement réfléchie) et en utilisant les mots qui sont à même de 
déclencher l’effet qu’il veut produire sur son lecteur. Revenons à 
présent à notre corpus. Au moment ou elle raconte sa vie, Suzanne ne 
peut plus ignorer la veritable nature de certaines choses qu’elle 
n’avait pas comprises, en particulier le sens des mots et des gestes 
des religieuses homosexuelles. Elle les décrit d’abord comme des 
comportements bizarres, des extravagances sans nom.  

C’est que, dans ces passages, Diderot annule la distance qui 
sépare le moment du récit du moment raconté. On voit bien, 
toutefois, ce que justifie cette incohérénce technique ; il veut montrer 
l’époque de la pure ignorance, où Suzanne, prise malgré elle dans la 
vie du couvent, ne sait rien du corps ni du désir. Tout en étant 
embarassée, Suzanne ne comprend pas porquoi elle le serait vis-à-vis 
du comportement douteux de la supérieure : « Elle me tint cent 
propos doux, et me fit milles caresses qui m’embarassèrent un peu, je 
ne sais pourquoi car je n’y entendais rien, ni elle non plus ; et à 
présent même que j’y réfléchis qu’aurions-nous pu y entendre ? » [6] 
Cette innocence serait-elle une manière de dire qu’il n’y a rien de 
mal, et qu’il faut interpréter la relation homesexuelle comme relation 
normale ? La mère supérieure comprend que la naïveté de Suzanne 
est de l’innocence. Innocente, Suzanne, l’était-elle vraiment ? Elle 
avoue que le comportement de la supérieure ne la laissait pas 
indifférente : « Jamais je n’avais rien éprouvé de pareil ; mes yeux se 
fermèrent d’eux-mêmes, je fis un petit sommeil, quoique je ne dorme 
jamais de jour. Réveillée, je m’interrogeais sur ce qui c’était passé 
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ntre la supérieure et moi. » [6] 
Du simple procédé implicite fondé sur l’énonciation, 

apparaissent de veritables techniques régies par des structures 
fondées sur l’intentionnalité. L’une des versions les plus influentes 
de cette thèse affirme que vouloir dire quelque chose au moyen 
d’une énonciation, c’est avoir un ensemble déterminé d’intentions 
pour pouvoir insinuer. Il se trouve qu’on passe du stade de 
l’insinuation indirecte à celui de l’insinuation directe. [2] Par raport à 
notre corpus, nous pouvons présenter quelques exemples où apparaît 
ce dernier procédé (insinuation directe) vis-à-vis de l’homosexualité. 
En effet, des expressions comme « Une femme avec une autre 
femme » ou « c’était comme un amant » dans les phrases : « (...), et 
je ne sais ce qu’on peut imaginer d’une femme et d’une autre femme 
... Que je lui pardonne ? Je veux bien, mais que me donnez-vous ? ..., 
c’était comme un amant » [3] ne peuvent que confirmer la présence 
de suggestions, autour de l’homosexualité, sans qu’elle soit nommée 
pour autant. Tout est suggéré, et rien n’est révélé. Même la suggestion 
est faite d’une manière innocente et timide. On pourrait appliquer à ce 
procédé, qui concèrne le phénomène d’homosexualité, ce que Pêcheux 
écrit en 1982 :  « (la suggestion) réfléchit sur ce que tout le monde sait et 
fait taire ce que chacun comprend sans l’avouer. » [7] Du sentiment la 
représentation progresse vers le physique.  

Bien que le mot « homosexualité » n’ait été à aucun moment 
mentionné, les sens « transpiraient » à travers n’importe quel signe 
« innocent ». on assiste à une veritable migration des sens vers des 
symboles à travers lesquels ils vont signifier ce qu’il était interdit de 
dire. L’auteur fornit ainsi à son lecteur toutes les donées susceptibles 
de l’amener à conclure au comportement homosexuel en utilisant les 
mots qui sont à même de déclencher l’effet qu’il veut produire sur 
lui. Par ailleurs, Diderot, par la bouche du directeur P. Lemoine, 
transmet un message en ce sens : on envoie une jeune fille dans la 
gueule du loup, et ensuite, on le lui reproche. On envoie Suzanne 
malgré elle dans un couvent où elle risque de commaître les pires 
choses qu’elle ignorait à l’etérieur, ensuite on lui interdit d’en 
poarler. Lorsque Suzanne raconte à son directeur ce qui se passait au 
couvent entre elle et la mère supérieure, il traîta cette familliarité 
d’un ton fort sérieux et lui défendit gravement de s’y prêter 
davantage. Le même interdit est explicite dans la bouche de Suzanne 
au moment où la supérieure lui demande de se mettre à côté d’elle 
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dans le lit. L’interdit agit ici comme une forme de censure dans la 
mesure où il est envisagé non comme une donnée de la conscience 
d’un sens défendu, mais comme un fait produit par l’histoire. En 
effet, ce n’est pas le sens qui est lui-même défendu pour ce qu’il est, 
mais c’est sa réception dans la culture où il est produit qui fait qu’il 
est ou non recevable. La preuve est que ce qui peut être interdit à une 
époque donnée, cesse de l’être à une autre époque. Car les interdits 
sont frappés par des mutations. A travers les extraits sus-cités nous 
noterons que suggestion, insinuation, simulation, sont des mots qui 
impliquent l’implicite, le non révélé, le non dit. Toutefois, nous 
pouvons observer un autre type de proposition en arrivant au stade de 
l’aveu. Eneffet, dans le texte de Diderot, nous avons relevé quelques 
aveux directs formulés à Suzanne.  

Au fur et à mesure que le lecteur avance dans sa lecture, et 
Suzanne dans son récit, le mysthère sur l’homosexualité se dissipe. 
La supérieure tient des propos plus que douteux à propos de son 
physique. Ce comportement est sans doute cel d’une lesbienne. Pour 
définir l’homosexualité, toujours non nommée, on lui attribue des 
qualificatifs et des noms qui semblent la condamner : la supérieure 
est tantôt traitée de « libertine » et « d’âme corrompue », tantôt 
représentée comme « Satan ». Même Suzanne compare les gestes et 
les comportements homosexuels  à une manifestation maladive 
contagieuse. Le lecteur est tenté de croire que Suzanne Simonin, 
reflet de l’auteur, condamne elle aussi l’homosexualité (en la 
comparant à une maladie contagieuse et incueable). Or, ce n’est point 
le but de Diderot ; il l’admet au contraire. Il veut montrer que c’est là 
le résultat à la fois d’une existence recluse et d’une obligation de 
chasteté. C’est ainsi qu’il fait admettre à son personnage principal 
que son innocence du début du récit n’aurait pas pu durer jusqu’à la 
fin. Par ailleurs, la mère supérieure était très consciente du fait que ce 
qu’elle faisait était mal, et que, par conséquent, c’était interdit. Cet 
interdit va être doublement accentué : et par le directeur de Suzanne 
et par Suzanne elle-même, en refusant de répondre aux avances de la 
supérieure. Suzanne finit alors par ne plus ignorer la veritable nature 
des gestes de la religieuse homosexuelle. Au couvent, on paie pour 
ce genre de comportement inadmissible, car ce n’est non seulement 
pas permis, mais la personne accusée est traitée de « libertine » et 
« d’âme corrompue ». Pour etouffer le tabou, on punit qui le 
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transgresse en le poussant jusqu’à la folie. Parce que, transgresser un 
interdit, c’est risquer d’aller à l’encontre de la nature.  

A la lumière de ce qui vient d’être exposé le mouvement de 
tabou confirme le mouvement du discours pris dans une 
contradiction, celle du dynamisme communicatif. Il montre 
également le mouvement contradictoire tant du sujet que du sens, se 
construisant dans un entre deux, entre l’illusion d’un signifiant et 
l’équivoque de tous les sens. Ainsi, la spécificité de la matérialité du 
tabou, donc sa construction et son travail, est appréhendée dans le 
processus de signification. C’est ainsi que le tabou dans La Religieuse, 
loin d’être une forme de silence habituelle, il est un lien de recul 
nécessaire pour pouvoir signifier, pour que le sens fasse du sens. 
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VALORILE ŞI FUNCŢIILE INTERJECŢIILOR ÎN OPERELE 
LITERARE ROMÂNE ŞI FRANCEZE 

 
Tatiana REAPCIUK, 

 Catedra Filologie Franceză 
 

On peut affirmer avec certitude que l'interjection c'est une partie du 
discours invariable qui impose ses caractéristiques en français et en 
roumain, c'est- â- dire on distingue les mêmes formes comme: (simple et 
composées, les mêmes fonctions sémantiques et stylistiques. Car elle peut 
exprimer une émotion spontanée (la colère, surprise, tristesse, admiration, 
douleur, etc.), adresser un message bref au destinataire (acquiescement, 
dénégation, salutation, ordre, etc.), ou encore réaliser — 
approximativement — une image sonore d'un événement (cri d'animal, 
explosion, bruit quelconque, etc.). 

En revanche des nombreuses interjections sont dépourvues du 
contenu sémantique : ah ! Peut exprimer à la fois la surprise, la déception, 
la joie, le doute, etc. Il en va de même pour euh!, oh!, etc. qui peuvent 
traduire différents sentiments. C'est â l'oral que l'interjection prend son 
sens. Elle porte toujours un accent de l’interlocuteur en décodant le 
contenu selon l'intonation avec laquelle se prononce. 

A coté  des interjections servant a l'expression d'un sentiment, il en 
existe certaines qui ont pour rôle d'établir, de contrôler ou d'interrompre la 
communication entre locuteur et récepteur : c'est la fonction phatique du 
langage. Allo ! Permet ainsi au locuteur d'entrer en communication avec 
son correspondant. Donc on arrive a la conclusion que sauf que 
l'interjection joue un rôle important et comme identificateur du registre du 
langage (courant) surtout dans les discours populaires (vulgaires) très 
accentues dans les comptines enfantines. Une autre justesse c'est que 
1'interjection est reliée de manière indexicale ou causale a l'émotion 
éprouvée par le sujet qui le prononce. 

Elles sont donc identiques de ce point de vue aux cris et bruits du 
niveau 1, avec la différence décisive qu'elles constituent des signes 
linguistiques, ce qui n'est pas le cas, on le rappelle des cris et des bruits. De 
même que le cri du coq ou le bruit de la pierre qui tombe dans l'eau 
«indiquent» qu'il y a un coq qui crie et que quelque chose est tombe â l'eau, 
la production d'une interjection émotive «indique» que celui qui émet 
l'interjection éprouve l'émotion en question. 

De façon plus précise même, semblable a la relation indexicale 
fumée-feu, il s'agit d'une relation indicielle ou l'émotion fonctionne comme 
cause directe de l'interjection. L'émotion provoque directement l'occurrence 
interjective, de telle sorte que celle-ci fait partie, en tant que sa 
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manifestation, de l'émotion elle-même. Mais le rôle primordial de 
l'interjection consiste en sa dimension affective qui prend allure dans les 
œuvres littéraires qui charge le contenu de l'expressivité, affectivité qui mit 
en scène soit la coté  spirituelle, soit la coté  pratique contrainte par la 
substance du contenu. 

 
Există în vocabularul limbii noastre unităţi lexicale al căror 

corp fonetic are valoare imitativă  sau parţial-imitativă, deoarece s-a 
demonstrat că zgomotele din natură nu se pot reproduce cu exactitate 
– onomatopeele. Acestea constituie o grupă distinctă în cadrul clasei 
interjecţiilor. Datorită naturii lor pur fonetice, ele creează imagini 
auditive, fiind înzestrate cu o mare forţă de sugestie. Reacţii 
voluntare sau involuntare ale subiectului vorbitor, având caracter 
convenţional şi simbolic, onomatopeele, numite de unii lingvişti şi 
cuvinte imitative, caracterizează  stilul oral, popular sau familiar, 
precum şi limbajul infantil sau argotic, dând discursului concreteţe şi 
dinamism. Creaţiile adjectivale onomatopeice sunt deosebit de 
plastice, deşi numărul lor este foarte redus. Acestea creează în 
limbajul poetic efectul de armonie imitativă. Faptul că foarte multe 
onomatopee au derivate expresive, cele mai multe dintre ele fiind 
legate de acţiuni, contrazice opinia lui Dumitru Irimia conform 
căreia, în limbajul scris, interjecţiile şi onomatopeele au „un palid 
corespondent în prezenţa unor verbe sau substantive de origine 
interjecţională sau onomatopeică.”[1] 

Pentru exemplificare, am ales pentru început un scurt fragment 
din opera lui Ion Creangă: „Ş-au început dracul a ţipa cât îi lua gura; 
şi scăpând cu mare greu din mânile lor, hârşcâit şi stâlcit cum era, a 
lăsat şi bani şi tot şi s-a dus pe urlaţi după ceilalţi.” (Dănilă 
Prepeleac) Din acest citat ne reţine atenţia cuvântul hârşcâit, 
considerat în acest context lingvistic adjectiv, deoarece ilustrează una 
din trăsăturile personajului – trăsătură prezentată în notă depreciativă 
–neinteresând aici acţiunea în sine şi autorul ei. Acest lexem este un 
derivat expresiv al interjecţiei hârşti! (= hârş!), echivalent sinonimic 
al cuvintelor onomatopeice: hârşâit, hârjâit şi al adjectivelor: scrijelit, 
zgâriat. Complexul sonor al onomatopeelor menţionate denotă efectul, 
rezultatul unei acţiuni agresive şi bruşte declanşate asupra eroului. 

Ion Luca Caragiale foloseşte într-una din Telegrame forma 
participială huiduită, ce impresionează în primul rând prin acustică: 
„Dama (…) plecând degrab huiduită di toţi trii şi cu vorbe triviale 



 79 

incapabile a vi le reproduce.” Acest cuvânt derivă de la interjecţia 
huideó́! (=  huo!), fiind sinonim cu alungată, batjocorită, dar şi cu 
hătcăită, hâtcâită, tiohăită – unităţi lexicale a căror expresivitate 
constă tocmai în fonetismul lor. Se remarcă aici şi alăturarea a doi 
termeni a căror semnificaţie contextuală se află în dezacord: dama şi 
huiduită. În acest caz, cuvântul care s-a golit de conţinutul denotativ, 
primind conotaţia [- persoană respectabilă] este, desigur, dama. 

Deşi derivatele adjectivale onomatopeice stau în umbra celor 
substantivale sau verbale, atunci când apar, ele încântă sau frapează 
prin sonoritate. Dintre puţinele exemple de adjective – formaţii 
onomatopeice culese din opere literare am reţinut câteva care redau 
ideea de zgomot foşnit sau freamăt de păduri şi ape: „În cumpăna 
cerului lucea rotundă luna, iar de-o parte şi de alta a drumului se 
întindeau la nesfârşit lanuri înalte de porumb, adevărate păduri dese 
şi foşnitoare.” (Zaharia Stancu, Ce mult te-am iubit); „Alunecam cu 
luntrea pe apa foşnitoare.” (Al. Philippide, Râul fără poduri), de 
vuiet: „(…) în această clădire veche, înconjurată de copaci vâjâitori 
sub palida lună.” (George Bacovia, Dintr-un text comun); 
„Răsuflarea îi era scurtată, urechile vâjeitoare, şi fiori-fiori îl treceau 
prin inimă.” (Alexandru Macedonski, Pe drum de poştă) sau de 
fâlfâire: „Doar câţiva paşi făcui şi mă oprii / În faldurile unor înalte 
draperii, / (…) / Prelung şi muzical fâlfâitoare, / (…)” (Al. 
Philippide, Apropieri); „Cândva, copil, în vis am pomenit / Pe pajişti 
largi, cu flori fâlfâitoare / (…)” (Al. Philippide, Odă blestemată). În 
exemplele următoare adjectivele se fac remarcate prin sunetele ascuţite, 
de o tonalitate stridentă chiar: „Rosteau cu glasul urei becisnicul său 
nume / Prin gemete scrâşnite strivindu-i-l în dinţi.” (George Coşbuc, 
Golia ticălosul); „Tipsia luminoasă a gândului de guri / Şi dalte 
scrâşnitoare în zimţi mărunţi e roasă.” (Ion Barbu, Ixion). 

 Valoare expresivă poate avea însă orice sunet în anumite 
circumstanţe / contexte  (lingvistice şi extralingvistice). Prin impresia 
acustică sunetele pot produce în mintea şi în sufletul nostru diferite 
ecouri, devenind semne speciale, adevărate simboluri. Cuvintele care 
pot, graţie texturii lor sonore, să exprime anumite stări afective sunt 
numite cuvinte expresive, acestea deosebindu-se, mai mult sau mai 
puţin, de onomatopee. Însă, dacă expresivitatea naturală este rar 
întâlnită, simbolismul fonetic cunoaşte o sferă largă de întrebuinţare 
atât în limba vie, populară, cât şi în beletristică. Fenomen fonetic-
fonologic, acesta „se întemeiază pe asociaţia de idei”, astfel că „între 
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un sunet, existent în mai multe cuvinte înrudite din punct de vedere 
semantic, şi înţelesul lor fundamental se stabileşte o legătură care 
face ca în mintea noastră să se trezească ori să se poată trezi nuanţa 
semantică respectivă, ori de câte ori sunetul acela apare într-un 
cuvânt oarecare, indiferent de sensul curent al acestuia.”[2] 
Simbolismul fonetic se înrudeşte cu figurile sonore cele mai 
cunoscute şi mai expresive: aliteraţia şi asonanţa. 

De studiul configuraţiei sonore a cuvântului s-a ocupat şi 
Dumitru Caracostea, care afirma că „relevanţa pe linia armoniei 
creşte prin repetare.”[3]. Un capitol al lucrării Expresivitatea limbii 
române este dedicat tipologiei cuvintelor româneşti, posibilităţilor 
expresive ale vocalismului nostru accentuat, centrul de organizare a 
vocalismului românesc fiind vocala  a. Caracostea distinge vocale 
luminoase (a, e, i) şi vocale întunecoase (ă, â, î, o, u), 
exemplificându-le pe diverse texte.  În ceea ce priveşte problema 
consonantismului, autorul analizează, printre altele, un cunoscut vers 
eminescian: „Trăind în cercul vostru strâmt”, în care cuvântul final, 
prin corpul său fonetic, redă ideea de limitare, închidere, îngustare a 
orizontului, întuneric al cunoaşterii, am spune noi.  

Totuşi, deşi exemplele şi argumentele oferite de D. Caracostea 
sunt numeroase şi relevante, în multe situaţii absolutizarea valorii 
expresive a sunetelor în cuvânt, motivarea excesivă a expresivităţii 
acestor unităţi fonice, prin utilizarea metodei fonologice de tip 
impresionist, constituie, după părerea noastră, şi nu numai, una din 
limitele concepţiei caracostiene. 

În continuare vom prezenta câteva valori afective virtuale ale 
sunetelor în limba română. Vocala  a  poate trezi în mintea şi în 
sufletul vorbitorului / ascultătorului imaginea unui obiect mare, 
îndepărtat în timp şi-n spaţiu. Aceeaşi idee de spaţialitate, dar de data 
aceasta de circuit închis, se obţine prin frecvenţa vocalei  o. În partea 
finală a Nopţii de noiembrie Alexandru Macedonski apelează la 
adjective ce conţin vocala melodică  a  pentru a ilustra zborul spre 
infinit, deschiderea universului, depărtarea sau întinderea: „(forţă) şi 
tainică şi mare”, „(rază)-albastră”, „(zbor) fantastic”, „(mările) 
albastre”. Vocala anterioară  i  creează impresia unui obiect mic, 
apropiat, mai ales când apare în cuvinte hipocoristice. Una din 
funcţiile expresiv-estetice ale sunetului  i  s-a considerat a fi 
„impresia de prelungire în infinit”[4]. Să observăm, de pildă, 
complexul fonic al adjectivelor utilizate de I. Al. Brătescu-Voineşti 
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în caracterizarea puilor de prepeliţă: „drăguţi, mici, cuminţi, liniştiţi, 
fericiţi” (Puiul). Prin apariţia sa, vocala  i  trezeşte aici imaginea unor 
vietăţi mici, firave, drăgălaşe. În alte contexte, acelaşi sunet – 
alăturat unor consoane explozive şi/sau spirante – poate exprima 
durere, suferinţă, amărăciune: „(oftat) sâlnic”; „(trupul) chinuit”; 
„trist (amurg)”; „(tovarăşul) zdrobit (de luptă), înfiorat”; „biet 
(cosaş)”; „zdrenţuita (zeche)”; „(ochii) stinşi”; „(mâinilor) 
nerăsplătite”; „(sufletu-mi) strivit”; „trudită, chinuită (coasă)” 
(Octavian Goga, Cosaşul). Vocala  u,  la care apelează frecvent 
George Bacovia,  poate fi  purtătoarea sentimentelor de tristeţe, 
suferinţă, solitudine, spleen, expresia atmosferei sumbre, pesimiste, 
morbide: „(amurg) pustiu”, „(târgul) pustiu”, „(câmpiile) pustii”, 
„(amurg) sumbru”, „sumbrul (muzeu)”, „(decor de doliu) funerar”, 
„(veştminte) funerare”, „(marş) funebru”, „(amor) defunct”, „(negru) 
profund”, „(sufletu-mi) mut” etc.  

 Expresive pot fi şi consoanele în anumite structuri 
lingvistice. Valoarea lor semnificativă reiese din contextul fonic în 
care acestea apar. În partea a VIII-a a poemului eminescian Călin 
(file din poveste) este utilizată frecvent consoana lichidă  l,  care 
deşteaptă ideea de alunecare, curgere, sau delicateţe: „(ropot) dulce”; 
„(tăpşanul) prăvălatic”; „(bulgări) fluizi”; „(râuri) sclipitoare”; 
„(poala) lung-(a) albei (rochii)”; „(păr de aur) moale”; „(umerele) 
goale”; „(vine) mlădioasă”. Repetarea acestui sunet constituie o 
variantă expresivă a aliteraţiei, numită labdacism.  

 În romanul Ce mult te-am iubit Zaharia Stancu utilizează 
multe adjective, deseori repetate, al căror complex sonor include 
vibranta  r,  alături de consoane oclusive şi/sau fricative: „(pământ) 
ars, scorojit”; „(faţa) aspră”; „(mâini) aspre, noduroase, dure”; 
[mâini] „atât de aspre, atât de noduroase”; „- ah, ce aspre sunt, ce 
noduroase sunt!” [mâinile]; „(feţe) triste, încreţite”; „capul lui aspru, 
trist”; „(mărul) strâmb şi chircit”; „(obrazul) zbârcit”; „(merii) 
strâmbi, sfrijiţi, piperniciţi, mărunţi”; „(copaci) strâmbi şi noduroşi, 
sfrijiţi”; „(Kire) cel sfrijit” etc. Toate aceste adjective au ca sem 
comun ideea de realitate deformată care, de cele mai multe ori, 
supără, deranjează sau stârneşte compasiune, fie că este vorba de 
marca semantică [+ uman], fie de [- uman]. În acelaşi roman se 
repetă obsesiv cuvinte care conţin consoana spirantă  s,  sugerând în 
contextele următoare stingerea, moartea: „(ochii) stinşi, secaţi”; 
„(mâna) uscată”; „Gornistul Kire sună stingerea, stingerea din viaţă a 
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mamei o sună el în goarnă, în cântecul acesta sfâşietor.” Alăturăm 
acestor exemple polisigma din enunţul: „Kire cel scofâlcit sună în 
scofâlcita lui goarnă stingerea.” – enunţ ce se repetă de-a lungul 
romanului în mai multe variante: „(…) iar acum această veche şi 
scofâlcită goarnă de tinichea sună stingerea.”; „Kire cu goarna lui 
scofâlcită, (…)” etc. În sintagmele următoare aceeaşi consoană surdă 
este expresia durerii excesive  care macină din răsputeri sufletul 
actanţilor: „(capul) aspru, trist”, (buze) uscate”, „(limba) uscată”, 
(feţe) triste”, „(durere) sfâşietoare”.  

Exemplele pot continua, însă, neintenţionând a recurge la o 
prezentare exhaustivă a simbolismului fonetic, ne vom opri aici cu 
exemplificarea, având convingerea că am relevat  rolul său în 
obţinerea expresivităţii. Acest fenomen trebuie supus însă unui studiu 
atent, având în vedere că, de regulă, numele este exterior obiectului. 
Cuvântul este un semn (abstract) în raport cu realitatea semnificată. 

În limba vorbită, dar şi în limbajul operelor literare se fac 
remarcate şi alte fenomene ce se încadrează nivelului sonor-afectiv al 
limbajului: apariţii, dispariţii de sunete, modificări fonetice. 
Sincopa, apocopa, sinereza, proteza, epiteza, epenteza se produc în 
strânsă legătură cu starea afectivă a vorbitorului, cu caracterul oral al 
comunicării, cu ritmul vorbirii, cu registrul popular - regional al 
limbii noastre. La Creangă, sporirea expresivităţii se obţine şi prin 
utilizarea fonetismelor regionale – surse ale oralităţii, spontaneităţii 
şi individualizării graiului moldovenesc. Exemple ca: „horopsită, 
hazulie, hazuliu, sprinţăroiu, naltă, ferbinţi, tremţuros, supţiratic, 
spăriet(ă), oftigoşi, uricioasă, sprincenat(ă), nemulţămitoare” au mare 
relevanţă în evocarea culorii locale, în crearea unei ambianţe 
spirituale. O parte din eroii lui Caragiale vorbesc peltic, sâsâit, 
înlocuind, de pildă, sunetul [č] prin [ts]: „ţivil, central, finanţiar(ă), 
conştiinţioşi, viţios”. Acest fenomen constituie un mijloc indirect de 
satirizare a societăţii şi de conturare sugestivă a unor caractere. În 
cazul operei celor doi clasici se poate vorbi de o dublă expresivitate: 
afectivă şi estetică, care rezultă din acel stil vorbit (popular, familiar 
sau periferic), dar „stilizat”. 

Alături de faptele de limbă discutate exemplificăm în 
continuare alte fenomene aparţinând aceluiaşi nivel al limbii noastre: 
lungirea sau repetarea sunetelor, accelerarea sau încetinirea 
ritmului vorbirii, accentul, intonaţia. Vorbirea obiectivă a românilor 
nu cunoaşte deosebiri cantitative între sunete indiferent de contextele 



 83 

în care ele apar. Totuşi, sub imperiul afectului, putem lungi sau 
repeta anumite vocale sau consoane, „ca urmare a unei maxime 
concentrări de energie [n.n. articulatorie] într-o anumită zonă a 
cuvântului”[5]. De exemplu, când Gerilă e nemulţumit de faptul că a 
trebuit să răcească încăperea, exclamă cu ironie: „Bu…nă treabă!” (Ion  
Creangă, Povestea lui Harap – Alb). Avem de-a face aici cu un enunţ 
brevilocvent care redă sugestiv atitudinea de moment a personajului.  

Prelungirea duratei unui sunet din structura semnificantului 
adjectival poate constitui şi un mijloc de exprimare a superlativului 
absolut: Ce băiat drăgu…ţ!. Există enunţuri în care substantivul 
intonat afectiv preia şi sensul de superlativ al adjectivului absent 
fizic, dar subînţeles:  A fost o vreme…!. De asemenea, în stilul 
colocvial, alocutorul poate apela doar la morfemul de exprimare a 
categoriei intensităţii: - Are un copil frumos? / - Foarte!. În cazul 
acestor cuvinte marcate stilistic avem de-a face cu un cumul de 
procedee: morfologice, fonetice, grafice, exprimându-se atât 
superlativul însuşirii, cât şi atitudinea de moment a vorbitorului / 
scriitorului. I. L. Caragiale  creează un superlativ absolut apelând la o 
forma prescurtată a adverbului:  

„Pristanda: Coane Fănică! o depeşă fe-fe urgentă!”  (O 
scrisoare pierdută) 

Pentru a critica naţionalismul demagogic, reprezentat cel mai 
bine de savantul şi gazetarul român, acelaşi autor recurge deseori la 
repetiţia consonantică, reclamând o  anumită intonaţie: „Fii sigur că 
ai  să-l găseşti oriunde e vreo manifestaţie (…) a studenţilor mai mult 
sau mai puţin rrromâni!”; „El constată în fiece moment cu mândrie 
progresul prodigios al ştiinţelor rromâne.”; „Culmea moftangiului 
savant: (…) – a acestui mare luptător naţional în ogorul ştiinţei 
rromâne!” (Moftangii); „Un dor nesecat pentru binele naţiunii 
rrromâne, patriei rrromâne, poporului rrromân l-a împins pe arena 
publicităţii…” (Succesul „Moftului român”). 

Starea afectivă a subiectului vorbitor poate influenţa ritmul 
vorbirii. De obicei, nerăbdarea, indignarea, mânia, furia accelerează 
tempoul, în timp ce tristeţea, mâhnirea, resemnarea, refuzul 
încetinesc ritmul. Încetinirea ritmului vorbirii poate conduce la 
întreruperea acesteia, din cauze exterioare sau interne. Aceste 
sincope în lanţul comunicării, numite şi pauze afective, corelate cu 
morfemele suprasegmentale – intonaţia şi accentul –, uneori şi cu 
procedeul sintactico-expresiv al repetiţiei, caracterizează stilul lui 
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Caragiale, ilustrând satiric, prin inconsecvenţa şi discontinuitatea 
gândirii eroilor,  efecte ale radiografierii sociale:       
           „Jupân Dumitrache: (…) Ştii cum e Veta mea…ruşinoasă. 
Ipingescu: Mie-mi spui? (…) 
Jupân Dumitrache: Ştii cum e Veta mea… 
   Ipingescu: Ruşinoasă, mie-mi spui?  
Jupân Dumitrache: Ştii cum e dânsa… 
   Ipingescu: Coana Veta? ruşinoasă,…mie-mi spui? 
Jupân Dumitrache: (…) ştii dumneata, nene Nae, cum sunt 
cocoanele… 
 Ipingescu: Ruşinoase…mie-mi spui?” 
     (O noapte furtunoasă) 
„Pampon: (…) –  femeie! ochi alunecoşi, inimă zburdalnică!…(…) 
Pampon: (…) femeie! ochi alunecoşi, inimă zburdalnică!… 
Pampon: (…) pe Didina … o femeie! ochi alunecoşi, inimă 
zburdalncă!…(…) 
Crăcănel: (…) Vorba d-tale: femeie! ochi alunecoşi… 
Pampon: Inimă zburdalnică!…” 
     (D-ale carnavalului) 
„Tipătescu: Lasă-mă să vorbesc… pentru că eşti… 
Cetăţeanul: Alegător… 
Tipătescu: Nu…beţiv…viţios…păcătos.” 
„Caţavencu: Da! (cu putere din ce în ce crescândă.) Voi progresul şi 
nimic alt decât progresul: pe calea politică… (îngraşă vorbele.) 
Popescu: Bravo! 
Caţavencu: Socială… 
Ionescu: Bravo!     
Caţavencu: Economică… 
Popescu: Bravo! 
Caţavencu: Administrativă… 
Ionescu: Bravo!” 

(O scrisoare pierdută) 
 

Nici schiţele lui I. Al. Brătescu-Voineşti nu sunt lipsite de 
pauze afective care lasă cititorului – copil sau matur – impresia unui 
dialog imaginar purtat cu naratorul. (v. Blana lui Isaia, Nicuşor, 
Bietul Tric) 

Morfem suprasegmental,  intonaţia, „modulaţia vocii (variaţiile 
de ton) în timpul emisiunii unei tranşe sonore”[6] creează, alături de 
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accent, un efect artistic deosebit, la fel ca şi refrenul. În limba română 
intonaţia nu are rol fonologic. Vorbirea afectivă a românilor exprimă 
însă o multitudine de reacţii, de la durere, tristeţe, ameninţare, teamă la 
fericire, bucurie, entuziasm, sentimente exteriorizate prin intonaţie. 
Limbajul afectiv este caracterizat deseori de intonaţia interogativă sau de 
cea exclamativă, mărci stilistice ale oralităţii.  

Procedeu lexical, dar şi fenomen fonologic, refrenul are la 
bază procedeul repetiţiei, prin care se declanşează fluxul sonor, 
simfonismul. Această tehnică transformă o parte din Nopţile 
macedonskiene în adevărate poeme simfonice. Un exemplu în acest 
sens ni-l oferă Noaptea de mai, poem neoclasic construit în jurul unui 
refren sufletesc pe tema primăverii, care apare de trei ori neschimbat:  

„Veniţi: privighetoarea cântă şi liliacul e-nflorit.”  
şi cu subtile şi melodioase modificări, de patru ori:  
„În aer e parfum de roze. - Veniţi: privighetoarea cântă.“ 
 „Veniţi: privighetoarea cântă în aerul îmbălsămit.” 
 „Veniţi, privighetoarea cântă în aeru-mbătat de roze.” 
 „În aeru-mbătat de roze, veniţi:  privighetoarea cântă.“ 
Acest laitmotiv face din Noaptea de mai o adevărată poemă a 

simţurilor. Prin cântecul inconfundabil al privighetorii, simbol al 
katharsis-ului universal, teluricul se uneşte cu celestul. În 
contemplarea universului, eul liric îşi găseşte liniştea şi împlinirea, 
simţindu-se încă tânăr. 

Remarcabilă sub aspectul compoziţiei rămâne cunoscuta 
Noapte de decemvrie, în care multe versuri revin, uneori chiar 
obsesiv, astfel încât întreaga poemă este alcătuită dintr-o alternanţă 
de refrene, între care sunt prinse celelalte versuri care nu se repetă. 
Acest fapt l-a determinat pe Tudor Vianu să numească acest tip de 
creaţie „compoziţie împletită“.  

Un procedeu deosebit de sugestiv îl constituie repetiţia 
fonologică: aliteraţia şi asonanţa. Aliteraţia este figura de stil care 
constă în „repetiţia unor consoane (sau a unor silabe), de obicei din 
rădăcina cuvintelor, cu efect eufonic, imitativ (onomatopeic) ori 
expresiv (simbolic); efectul a. se datoreşte şi accentului afectiv pe 
care îl poartă sunetele repetate”[7]. Varianta sa onomatopeică se mai 
numeşte „armonie imitativă”. Asonanţa constă în „repetiţia vocalei 
accentuate în două sau mai multe cuvinte, mai ales în vers”[8], fiind 
denumită de unii cercetători „rimă interioară” sau „rimă imperfectă”, 
în funcţie de locul apariţiei în vers. Cele două procedee de 



 86 

expresivitate artistică construiesc imagini auditive şi motorii cu 
ajutorul anumitor foneme. Sugestia muzicală este comunicată prin 
sunete, ritmuri şi rime. Oferim ca exemple de aliteraţie două versuri 
macedonskiene ce se remarcă prin sonoritatea adjectivelor – epitet, 
polisigma subjugând semnificanţii şi penetrând semnificaţii: 
 „Veştejeşte-te-a mea buză pe o buză veştejită” 
(Noaptea de iulie)  
 „Sălbatică fiară, răstriştea-l sfâşie”   
(Noaptea de decemvrie) 

Imaginea luncii în anotimpul mohorât este conturată plastic de 
Vasile Alecsandri cu ajutorul epitetului adjectival antitetic, dar şi 
prin repetiţia fonologică: 
„Vesela verde câmpie acu-i tristă, veştejită; 
Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită;” 
(Sfârşit de toamnă) 
 Zgomotul provocat de corbi este redat prin aglomerarea 
sunetelor  c  şi  r,  producând o aliteraţie imitativă: 
   „Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori.” 
(Sfârşit de toamnă) 

Simetria acustică produsă prin repetarea insistentă a 
consoanelor t,  p  şi  r creează o imagine auditiv-dinamică, dar şi 
hiperbolică, sugerând dezlănţuirea, năpustirea hergheliei mânate de 
Fulga: 
„Deodată se aude un tropot pe pământ, 
Un tropot de copite, potop rotopitor!” 

    (Dan, căpitan de plai) 
Aceleaşi sunete-simbol:  c,  r,  p,  t,  o  şi aceeaşi senzaţie 

dinamic-auditivă constituie constante ale liricii lui Al. Philippide: „În 
hohote sonore văzduhul se destramă / Când clopotele-n tropot de 
copite / Îndeamnă sufletele toropite” (Clopotele); „Şi-acum - / într-un 
vârtej cotropitor, / Ca un vulcan lumina-n mine fiarbă! / (…) / 
Bulboana soarelui clocotitor / Pe veşnicie să mă soarbă!” (Izgonirea 
lui Prometeu);  „Cu suliţi sângerate gonind cotropitoare” (Feerie). 

Din creaţia poetică macedonskiană am selectat următorul 
exemplu de repetiţie sonoră, ce creează un deosebit efect muzical 
obţinut printr-o pură orchestrare a sunetelor, adjectivul generând rima: 
„Privighetoarea-nvietoare. 
Privighetoarea-nvietoare. 
Şi printre tihna lucitoare 
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De viaţă e redătătoare 
Privighetoarea-nvietoare.” 
     (Rondelul privighetoarei) 

Din romanul „Ce mult te-am iubit” am reţinut două fragmente 
reprezentative ce se remarcă prin cumulul de procedee artistice 
(grafice, fonetice, lexicale) : „Tata îşi aduce aminte că altădată – de 
mult, de mult – mama a fost tânără şi că tot în vremea aceea – atât de 
îndepărtată… atât de îndepărtată…  –  a fost şi el om tânăr… om 
tânăr… om tânăr…”; „Intrăm în tindă – e tinda casei noastre, dar 
acum mi se pare atât de străină… atât de străină!”. Punctele de 
suspensie care marchează pauzele afective, intonaţia, superlativul 
ascuns şi figura repetiţiei sugerează nostalgia anilor de tinereţe, 
pierduţi prea devreme.  

Fapte expresive care pot fi studiate atât la fenomenele fonetice 
(la capitolul modificări de sunete), cât şi la cele lexical-semantice 
sunt  etimologiile  populare,  ce  constau  în  interpretarea  greşită a 
semnului nou, necunoscut, în raport cu semne cunoscute, privind atât 
forma, cât şi conţinutul[9] . Este un „fenomen prin care subiectul 
vorbitor, bazându-se pe o serie de asemănări sau asocieri 
superficiale, alătură în mod spontan o formă lexicală (cuvânt) de o 
alta cu care nu este legată genetic (…). Asociaţiile acestea se produc 
în procesul de pătrundere a împrumuturilor dintr-o limbă în alta şi se 
datorează atât unui anumit grad de ignoranţă, cât şi nevoii subiectului 
vorbitor de a se manifesta ca factor activ în procesul de comunicare. 
Asociaţiile fiind spontane, sursele lor sunt multiple şi deci greu de 
fixat tipologic.”[10]. Cuvântul nou, fiind pus  în legătură cu unul 
cunoscut, este transformat în aşa fel încât să semene cu cel vechi, 
deşi etimologic n-au nimic în comun. Etimologia populară se poate 
manifesta în orice mediu social şi lingvistic, la orice individ, 
presupunând existenţa a trei componente: cuvântul supus etimologiei 
populare (elementul indus), cuvântul care o provoacă (elementul 
inductor) şi asociaţia de idei pe care subiectul vorbitor o realizează.  

Etimologia populară poate fi privită ca joc al expresiei şi al 
conţinutului mesajului. Pentru exemplificarea acestui tip de 
etimologie populară [n.n. falsă etimologie populară] am apelat din 
nou la opera lui Ion Luca Caragiale. La un moment dat, Pristanda, 
unul dintre personajele comediei O scrisoare pierdută, se adresează 
lui Caţavencu astfel: „(…) să pardonaţi în consideraţia misiei mele, 
care ordonă (serios) să fim scrofuloşi la datorie.” Aici, cuvântul 



 88 

scrofuloşi, de regulă, derivat al substantivului scrofulă (= ganglion 
limfatic din regiunea cervicală, inghinală sau axilară atins de 
scrofuloză – afecţiune cronică, stare de debilitate…cf. DEX, 1975, p. 
842), prin atracţie paronimică, prin simpla apropiere sonoră, a luat 
locul adjectivului scrupuloşi. Putem avea în vedere aici şi o relaţie de 
antonimie între scrofulos (ca derivat figurat al substantivului obscen 
scroafă = persoană lipsită de seriozitate, de bun-simţ) şi scrupulos (= 
cinstit, corect, conştiincios, meticulos). Bineînţeles, intenţia este 
satirică, eroul lui Caragiale caracterizându-se prin ignoranţă şi ridicol. 

Alături de etimologiile populare semnalăm jocurile de 
cuvinte: „efectul produs de asemănarea fonică imperfectă a 
cuvintelor care au însă sensuri diferite şi grafie diferită (…) sau de 
asemănarea fonică perfectă şi de scrierea identică, dar cu sensuri 
diferite”.[11] Ele sunt folosite în limbajul oral, popular, familiar, cu 
notă umoristică, ironică sau ca afişare a unei atitudini dezinteresate, 
gratuite: analiză pisicologică (psihologică), femeie fidea (fidelă), 
persoană tipicoasă (tipicară), domnişoară aerogantă (arogantă), 
student plopist (nepregătit), elev binoclist (ochelarist), metodă 
aiuristică (euristică); „Maică-ta de-i vie, / Bine-ar fi să vie / Pân’ la 
noi la vie.” etc. Trebuie să remarcăm totuşi o realitate lingvistică: 
sferele celor două fapte de limbaj – etimologia populară şi jocul de 
cuvinte – se suprapun deseori, ambele funcţionând după principiul 
analogiei şi fiind consecinţe ale modificării complexului sonor.
 Anumite construcţii ale gramaticii expresive ilustrează 
valoarea stilistică a aliteraţiei şi a asonanţei, evidenţiind totodată 
legătura dintre nivelul fonematic şi cel prozodic. Este cazul prozei 
rimate constituite din expresii create pe baza unei simetrii: „multe şi 
mărunte”, „înalt şi căscat”, „mare şi tare”, „grasă şi frumoasă”, 
„sărac şi curat”, „mort-copt” etc. Aceste idiomatisme intrate în uzul 
comun sunt deosebit de plastice datorită rimei şi ecoului ritmic, 
constituind adevărate expresii ale înţelepciunii poporului nostru. 
Limbajul paremiologic nu este privat de ocurenţa adjectivelor 
propriu-zise sau a celor substantivizate. Expresii ale înţelepciunii şi 
experienţei de viaţă a românului, proverbele şi zicătorile alcătuiesc 
un orizont distinct în stilistica adjectivului românesc. Acestea 
reliefează valoarea limbii vorbite, demonstrează spontaneitatea 
românului, inteligenţa, imaginaţia şi simţul fin de observaţie. Pe 
lângă caracterul ancestral al parimiilor se adaugă o valoare practică, 
dar şi una expresiv-pitorească. În exemplul următor: „Nalt ca bradul / 
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Prost ca gardul.” efectul estetic se desprinde din cumulul de procedee 
lingvistice specifice acestui gen de mesaje populare: concizia, 
comparaţia, elipsa, rima, simetria. 

Cimilitura (ghicitoarea), una dintre speciile literaturii 
populare, constituie o „figură de compoziţie” ce se remarcă  prin 
jocul de cuvinte, prin simbolismul fonetic şi uneori prin rima 
interioară, ca în exemplul următor: Lată – peste lată, peste lată – 
îmbojorată, peste îmbojorată – crăcănată, peste crăcănată – măciulie, 
peste măciulie – limpezeală, peste limpezeală – gălbeneală şi peste 
gălbeneală – huduleţ. (Ion Creangă, Povestea lui Stan Păţitul). 

Din exemplele oferite până acum ajungem şi noi la concluzia 
că sunetele „nu sunt nici frumoase, nici urâte, nici atrăgătoare şi nici 
respingătoare”[12] (deşi M. Grammont afirmase că unele vocale sunt 
vesele, altele triste, iar D. Caracostea considera că unele cuvinte par 
frumoase, în timp ce altele par urâte), doar că în structuri ele pot 
genera o exprimare eufonică sau neeufonică. În limba literară 
exprimarea trebuie să fie armonioasă, plăcută auzului, evitându-se 
sunetele stridente, nemuzicale, cacofonice. În limbajul literar-artistic, 
termenul eufonie poate fi sinonim cu muzicalitate, sugestia 
muzicală fiind transmisă prin sunete şi ritmuri alese cu măiestrie de 
fiecare scriitor. Versul trebuie să devină astfel muzică a cuvintelor, 
portativ al afectelor. Textul poetic se construieşte prin conexiuni 
eufonice, declanşând conexiuni semantico-afective. În studiul de 
faţă, prin exemplele culese şi prin interpretarea acestora, am urmărit 
să demonstrăm cum „în jurul <<sensului>> s-au ţesut adevărate 
<<câmpuri sonore>>”, cum „culorile şi sunetele <<vorbesc>> despre 
o lume a subiectivităţii”[13]. 

Caracterizându-se prin autonomie semantică şi funcţională, 
adjectivul contribuie la sporirea expresivităţii limbii noastre, oferind 
uzului figurat un material abundent. Prin expresivitatea lor sonoră, 
prin relevanţa acustică deosebită, multe adjective îmbogăţesc zestrea 
artistică a poporului nostru, desăvârşind funcţia estetică a limbii. 
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GENDER IDENTITIES IN POSTCOLONIAL 
LITERATURE: THINGS FALL APART, BY CHINUA 

ACHEBE AND THE COLLECTOR OF TREASURES, BY 
BESSIE HEAD 

 
Ina DANDEŞ,  

Catedra Filologie Engleză 
 
De-a lungul anilor, femeile au luptat pentru poziţionare egală în 

societăţile postocoloniale dominate de bărbaţi. Adesea, în toată această 
luptă ele au fost trecute cu vederea în fiecare aspect al vieţii: agenda 
politică, idei  şi chiar în literatură. În ciuda lipsei de reprezentare, femeile 
au jucat, totuşi, un rol important în aceste domenii. Astfel, este şi dihotomia 
rolului femeii în nuvela Things Fall Apart, scrisă de Chinua Achebe şi The 
Collector of Treasures, de Bessie Head. Deşi ambele nuvele descriu 
societăţile sărace din Africa, atitudininile şi abordările faţă de feminitate în 
fiecare diferă. 

În plus, fiecare din aceste nuvele prezinta opinia proprie despre  
rolul femeii în societate  - una, în care femeile sunt percepute ca puţin mai 
mult decât soţii, şi cealaltă -  în care femeile se bucură de  respect. 

 
Over the years, women have fought for equal positioning in 

male-dominated societies. Oftentimes throughout this struggle they 
are overlooked in every facet of life: political agenda, idea 
formulation, and even literature. Despite this overall lack of 
representation, in some bright, shining moments, women have also 
found themselves as pivotal characters in these arenas. Such is the 
dichotomy of women's roles in Chinua Achebe's Things Fall Apart 
and Bessie Head's The Collector of Treasures. Though both stories 
center on impoverished African societies, attitudes and approaches 
towards femininity in each vary. In Things Fall Apart women are 
feeble and timid, allowing their men to constantly beat and disgrace 
them, while in The Collector of Treasures women are pictured as 
being more empowered in confronting men. In addition, each text 
has its own view of opposing gender roles – one where women are 
thought of as little more than wives, and the other where women gain 
a sense of self. The difference between the approaches towards 
femininity lies also in the fact that Things Fall Apart is a male-
authored story and The Collector of Treasures is a female-authored 
story. For that reason Achebe has been criticized: “The good woman, 
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in Achebe’s portrayal, is the one who kneels down and drinks the 
dregs after her husband. … when the husband is beating his wife, the 
other women stand around saying, ‘It’s enough, it’s enough’. In his 
view, that kind of subordinate woman is the good woman” [1, p. 42].  

In Things Fall Apart Chinua Achebe is concerned with the 
relationships between men and women in the Ibo society. He 
emphasizes the different association of femininity and masculinity, 
suggesting that women never played a major role in Ibo as men did. 
Men are perceived as dominant and most powerful while women are 
perceived as weak. Okonkwo was taunted as a child by other 
children when they called Unoka agbala. Agbala could either mean a 
man who had taken no title or woman. Okonkwo hated anything 
weak or frail, and his descriptions of his tribe and the members of his 
family show that in Ibo society anything strong was likened to man 
and anything weak to woman. Because Nwoye, his son by his first 
wife, reminds Okonkwo of his father Unoka he describes him as 
woman-like. After hearing of Nwoye's conversion to the Christianity, 
Okonkwo ponders how he, "a flaming fire could have begotten a son 
like Nwoye, degenerate and effeminate?" [2, p. 143] On the other 
hand, his daughter Ezinma "should have been a boy." [2, p. 61] He 
favored her most out of all of his children, yet "if Ezinma had been a 
boy [he] would have been happier." [2, p. 63] After killing 
Ikemefuna, Okonkwo, who cannot understand why he is so 
distraught, asks himself, "When did you become a shivering old 
woman?" [2, p. 62] When his fellows look as if they are not going to 
fight against the intruding missionaries, Okonkwo remembers the 
"days when men were men." [2, p. 184] 

In Okwonkwo’s understanding, the man should be a fighter, 
physically strong, strict and the one who would never show any love 
and care toward his wives or children because this would mean a 
female behavior. He has trouble distinguishing between femininity 
and masculinity in his life. He believes that only masculinity can 
hold society together. 

Women are mistreated and beaten, and receive little or no 
respect outside of their role as a mother. Tradition dictates their role 
in life. These women are courageous and obedient. Their society 
impose on them to listen to what the man says and obey, otherwise 
they are beaten. This is clearly evident in the story, when Okonkwo 
brings Ikemefuna into his home and tells the senior wife that he will 
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live with them. Her question, if the boy was going to stay for a 
longer period of time, drives Okonkwo crazy. He shouts at her in a 
very degrading manner, "Do what you are told woman. When did you 
become one of the ndichie (meaning elders) of Umuofia?"  [2, p. 14] 
To men, women exist in a world in which they are "to be seen not 
heard, coming and going, with mounds of foo foo, pots of water, 
market baskets, fetching kola, being scolded and beaten before they 
disappear behind the huts of their compound" [3]. They are 
neglected, exploited, degenerated, and indeed made to feel like 
outsiders. They were not invited to stay when men were engaged in 
any discussion; they were not included in councils of war; they did 
not form part of the masquerades representing the judiciary and 
ancestral spirits. In domestic terms, women are seen as part of men's 
acquisitions. There is no difference between the yam barns, the titles 
and the number of women a man could have. These three - wives, 
yam barns, and social titles - are the most important for the 
successful farmer, warrior, and man of worth. These determine a 
man's social status, as illustrated in the novel by Nwakibie who has 
three huge barns, nine wives and thirty children, and the highest but 
one title which a man can take in the clan. 

It is paradoxical the way in which Achebe approaches the role 
of women within the family, in particular, and the other that Ibo 
society assigns to women in general. There are many traditions that 
exemplify the value and importance of women to males in society. 
Women are the ones who paint the egwugwu house, the house to the 
most powerful and most secret cult in the clan. “Many colored 
patterns and drawings done by specially chosen women at regular 
intervals.” [2, p. 88] There is a ritualistic function of women as well. 
Women perform the role of priestess. They know the secret of life 
since they are the source of life. The presence of Chielo, the priestess 
in the novel is instructive. She is a spiritual leader, with an 
unquestioned authority.  

The position of women in the novel is cleared out by old 
Uchendu’s question “Can you tell me, Okonkwo, why it is that one of 
the commonest names we give to our children is Nneka, or "Mother 
is Supreme"? We all know that a man is the head of the family and 
his wives do his bidding. A child belongs to its father and his family 
and not to its mother and her family. A man belongs to his fatherland 
and not to his motherland. And yet we say Nnek - "Mother is 

http://www.123helpme.com/search.asp?text=family
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Supreme." Why is that?" [2, p. 94] Uchendu answers the question 
himself: “A man belongs to his fatherland when things are good and 
life is sweet. But when there is sorrow and bitterness he finds refuge 
in his motherland. Your mother is there to protect you. She is buried 
there. And that is why we say that mother is supreme.” [2, p. 94-95] 

On the other hand The Collector of Treasures deals with the 
same issues of femininity and masculinity but from a different 
perspective – from that of a woman. It discusses the same existing 
tensions raised by gender issues, but unlike Achebe’s women, 
Head’s women feel freer to act against their husbands’ mischievous 
deeds. What makes this one different is the clear establishment of the 
boundaries between men and women, between past and present roles, 
bringing into focus the woman’s life mainly because of her insistence 
upon preserving integrity and independence. Dikeledi becomes 
emancipated to the extent of killing her husband and that is the way 
she affirms herself as being a decent woman. She was like any other 
African women without any voice or power in society and therefore 
incapable of stopping her husband. Dikeledi therefore understands 
she is weak and suppressed by a strong patriarchal society. Her 
husband was using his male dominance only to insult and defile. 
Garesego feels that any favor done for a woman should be done in 
recompense for sexual intercourse. He proves this in his allegations 
about Paul; he assumes that if Paul has given Garesego's wife a sack 
of grain (which he has, in payment for clothes Dikeledi made for his 
daughters) then Paul must be getting some pleasure out of the deal as 
well.  Garesego cannot conceive that such kind of relationship 
between males and females, that doesn’t involve some sexual 
component could exist. In this sense he becomes a degraded man and 
fails to perceive his wife’s true value. To defend herself from such 
defilement, Dikeledi had no option, but to murder her husband.  
Dikeledi was weak and helpless to reply and tell him not to visit her, 
because she felt she was powerless in comparison to her husband 
dominating nature. For example: “If she wrote back, don’t you dare 
put foot in the yard I don’t want to see you, he would ignore it. Black 
women didn’t have that kind of power.” [4, p. 166] But the fact that 
her marriage was a disaster has actually made her stronger, and much 
more centered in her sense of self. Again, unlike Achebe’s novel, in 
which the man is described only as exercising dominance, in The 
Collector of Treasures two categories of men are described – those 
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who abuse their wives, on the one hand, and those who really care about 
women as human beings. Head develops this theme through a contrast 
of the marriage of Dikeledi, and her husband Garesego, with the much 
more idyllic one of their neighbors, Kenalepe and Paul Thebolo.  

Taking the revenge her position is not anymore one of a 
vulnerable female refugee, but a proud woman who has the freedom 
of choice that has been denied to other women in her society. This is 
the way she changes the traditional family patterns that violently 
affected the lives of the women. This becomes an answer to what 
Head states in the story: “The ancestors made so many errors and 
one of the most bitter-making things was that they relegated to a man 
a superior position in the tribe, while woman were regarded, in a 
congenial sense, as being an inferior form of human life” [4, p. 157]. 
She proves capable of vindicating the former societal rules by 
fighting sexual abuse and patriarchal arrogance and establishing in 
the end an identity, although she gets imprisoned. 
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ON THE ROLE OF SETTING IN LITERATURE 
AND WAYS OF ITS INTERPRETATION 

 
Ina MITITELU, 

      Catedra Filologie Engleză 
 

Mediul sau cadrul în care se desfăşoară acţiunea joaca un rol foarte 
important într-o operă literara, deoarece este acea scenă pe care se mişcă 
şi activează personajele, ea deseori servind anumitor scopuri ale autorului 
de a  contribui la tratarea unei teme, delinierea unui personaj, sau 
explorarea unor idei de natura socială, etc. Cind spunem mediu ne referim 
la perioada de timp şi spaţiul cultural în care sunt prezentate anumite 
acţiuni.  Articolul prezintă consideraţii privitor la acele moduri de 
abordare a mediului, considerate deseori atît de dificile de către studenţii 
filologi englezi, pe carese cuvine să le utilizam la analiza unui text literar.   

 
Setting plays as much of an important role in literature as 

characters or plot. Setting, which includes scenery, time period and 
moral or intellectual environment, creates the stage on which 
characters move and act. Why an author chooses a particular setting 
for its novel, poem or play tells a great deal about her literary intent. 
An important contemporary American author of short fiction Eudora 
Welty said, “Every story would be another story, and unrecognizable 
if it took up its characters and plot and happened somewhere else... 
Fiction depends for its life on place. Place is the crossroads of 
circumstance, the proving ground of, What happened? Who's here? 
Who's coming? …[1]”.   

The time and place of a story can be used in many ways in a 
story. It can set the mood or feel of the scene. The setting can even 
tell about the denizen. It can also support and embody the theme; it 
can reflect the character and also add an important dimension of 
meaning Setting is a necessary part to all stories. Therefore analyzing 
the setting in a piece of literature can produce a lot of information 
about its themes. 

ESL students find it quite difficult to analyze setting in a text, 
or they do it quite superficially, this is why, as a teacher of literature, 
the author of this article has been thinking about offering some 
support, for those interested, by throwing a light on this subject, by 
no means exhausting, in so few lines, such a broad field of 
investigation.  
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Before proceeding with the analysis of a literary work/text, it 
is essential to read it attentively, even if that means rereading it for 
several times, and if one focuses on setting to take notes of it and 
how it is presented. Compulsory for one is to pay close attention to how 
each setting (if it is a novel) is described and how the description relates 
to the piece or the context under which it is presented.  

It is also very important for the students to determine how the 
setting(s) reflects the plot. For instance, in a story or play that takes 
place in a war-torn country, the plot might centre on 
a family struggling to survive in a dangerous place. Examine how the 
setting(s) affect the plot or how it might push the plot forward [2].  

The setting may be nothing more than the backdrop for what 
occurs; however, it may be directly linked to mood or meaning.  It 
can create an atmosphere that affects our response to the work. It 
may have a direct effect on a character's motivation. An external 
force may enter the setting and change it, causing conflict for the 
characters. The setting itself may be an antagonist. Two settings may 
come into conflict with each other, causing conflict in the characters 
that must live in them and perhaps have to choose between them. 

As people exist in a particular time and place, every detail 
when creating setting is valuable. Where we live may contribute not 
only to our personality, but also to our values, attitudes, and even our 
problems. In literature, setting (time and place) can also influence 
characters and what they do. Considering which aspects of setting 
are significant in determining the fate of the protagonist is frequently 
a clue to the underlying meaning of a story. If the time or place 
setting of the story changes, we should consider how those changes 
alter the outcome of the story. 

The setting may suggest: 
- The prevailing atmosphere or mood of the novel  
- Internal and external conflicts 
- Potential contrasts between characters or ideas 

When referring to time we need to identify any dates or time 
clues mentioned in the story and try to determine how much time 
passes in the story. For instance, the author might be commenting on 
the true costs of war.  

Students should consider four kinds of time that may carry 
particular associations with them. 

http://www.ehow.com/relationships-and-family/
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Clock time: this can be used to provide suspense or create 
certain moods or feelings. 

Calendar time: the day, month, year, or more generally a day 
of the week or time of the month may provide an understanding of 
what takes place in a piece of literature. 

Seasonal time: the seasons or a span of time associated with a 
particular activity may be important. 

Historical time: this can establish a psychological or 
sociological understanding of behaviors and attitudes. 

One has to analyze the time period and atmosphere of the 
story. For instance, how does time period reflect its general 
atmosphere? A story that takes place in the 1950s is going to reflect 
specific attitudes, places, or things that will differ from other time 
periods. Examine how that is reflected in the tone and/or characters 
in the piece [2].  

Analyzing the place we may find significance in the actual 
location where the action occurs, but we need to pay attention to the 
non- physical as well as the physical environment. The physical 
environment, including weather conditions, may be specifically 
described. The physical details of the setting are linked with the 
values, ideals, and attitudes of a place in different times. The details 
of the setting can provide for example the clues for solving a murder 
and it can illuminate the deeper meaning of a story.  

The non- physical environment includes cultural influences 
such as education, social standing, economic class, and religious 
belief. These may be revealed by physical properties in the scene or 
through the characters' dialogue, thoughts, statements, and behaviors. 

Refering to the way the setting is revealed one must mention 
that sometimes the setting is clearly described by the narrator. 
However, some works will require searching for clues, especially 
with regard to the non- physical environment. Learning about the 
author and the time and place of writing, might also offer hidden 
references to the historical or cultural environment. 

One should analyze how descriptions of setting based on the 
author's use of language and imagery define the story’s theme or 
meaning. That is, most relevant it would be to examine the use of 
language and literary tropes, trying to determine the author's intent in 
using certain words or tropes to describe the settings. For instance, a 
war-torn country might be compared to a thorny flower. The 
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atmosphere at an ivy-league college is described as being "self-
contained and claustrophobic." One has to think about what these 
descriptions say about the settings and/or the characters that inhabit 
them, paying attention to any imagery that is related to the setting in 
the text; to focus on what is repeated in the story, such as a child's 
shoe buried beneath the rubble of a collapsed building, the image of 
the latter suggesting a thematic emphasis on beauty and innocence 
and death and destruction. 

Hence one should examine the author's intent in presenting 
this image and extrapolate what it might mean. What are some ways 
that the author or illustrator helped one feel like travelling to that 
location or setting? One might then talk about techniques to reveal 
more about the setting by appealing to the readers' senses, including 
sight (shadows dancing behind the bedroom curtains), sound 
(crayons squeaking under the bed), touch (if you ever try to get out 
of bed, they grab your feet and play piggy on your hairy toes), smell 
(smelly socks on the floor), and taste (not used in this story, but an 
example could be the taste of salt in the ocean)[3]. 

Let us examine some ways of approaching setting in two 
Victorian novels, studied as compulsory works within The History of 
British Literature course at many of Moldovan universities.  

The American critic R. B. Martin in Charlotte Bronte's 
Novels: The Accents of Persuasion (1966) points out that the novel 
Jane Eyre (1847) by Charlotte Bronte (1816- 1855) makes 
particularly powerful and complex uses of setting, which it 
intertwines withplot, characterization, and, of course, symbolism and 
imagery. As R. B. Martin points out “the setting of the story is 
carefully divided into five distinct locales, each of which has its 
particular significance in Jane's history and each of which is like an 
act in a five-act drama [4, p.16]”.  

Her early childhood is spent in Gateshead Hall, the home of 
the Reeds; from there she goes to Lowood, where she comes under 
the influence of Mr. Brocklehurst, Miss Temple, and Helen Burns; as 
governess to Adele at Thornfield where she falls in love with 
Rochester. Jane runs away and is taken into Moor House, the home 
of her cousins, the Rivers family; in the conclusion of the book she 
and Rochester are united at his crumbling hunting-lodge, Ferndean 
Manor. There are, in addition, two scenes in which Jane returns to an 
earlier home to discover changes in both herself and those she has 
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 100 

known in the past: from Thornfield she returns to the deathbed of Mrs. 
Reed at Gateshead, and from Moor House she returns to Thornfield to 
find only its blind windows and gaping walls. [5, p. 60-61] 

Each of these settings has its own characteracteristic tone, the 
Gateshead section, for example, having that of “passion, sensuality, 
emotion, superstition, and the other manifesations of the non-
rational [5, p. 61)” of human nature. What are the tones and 
associated implications of the novel's other settings? 

Setting also relates to characterization as well, since many of 
the novel's principal figures, such as Mrs. Reed and Rochester, exist 
intimately related to the homes and landscapes in which we come 
upon them. In what sense are such parallels characteristic of realist 
fiction or apprproate to it? What, in other words, do such techniques 
tell us about narratives in the realist mode? How, for example, do 
they relate to fantasy? 

R. B. Martin points out that setting in the Thornfield section 
differs from “the two preceding ones because it is made at once more 
personal and more symbolic. Great houses and fine grounds require 
the presence of the proprietor [Chap. 11]”, says Mrs. Fairfax in the 
first mention of Rochester in the novel. “Like a lifeless body, the 
house without its master has an air of decay [5, p.73)]”. Ch. Bronte, 
who makes "a symbolic identification of house and master," has the 
house come alive upon Rochester's return [4, p.17-18].  

The same author also points out that Ch. Brontë even draws an 
analogy “between the appearance of the square-faced Rochester and 
the prospect of the house. Both are impressive to look at but of modest 
dimensions with little pretension to physical beauty [4, p. 18]”, and 
Brontë constantly has Jane's feelings about Thornfield prefigure her 
discoveries about Rochester himself. Consider various aspects of the 
house and see what foreshadowings they have of its owner. 

The setting establishes the mood in the second novel we 
examine-Great Expectations (1860-61) written by the Victorian 
novelist Charles Dickens (1812-1870).  

The mood of the story is often set by the setting, as was the 
case in this novel. The opening scene sets the Gothic mood by using 
the setting. Ch. Dickens opens the story with a young boy in a 
graveyard. It was dark, dank and terrifying, and “growing afraid of it 
all and beginning to cry was Pi [6, p. 668]”. Then, an evil convict 
pops out at Pip threatening his life unless he brings him food and a 

http://www.victorianweb.org/authors/bronte/cbronte/61brnt11.html
http://www.victorianweb.org/authors/bronte/cbronte/charov.html
http://www.victorianweb.org/religion/type/typ21.html
http://www.victorianweb.org/genre/Realism.html
http://www.victorianweb.org/authors/bronte/cbronte/73xform.html
http://www.victorianweb.org/authors/bronte/cbronte/61brnt22.html
http://british-literature.helium.com/topic/5892-great-expectations
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file. The dark, creepy graveyard sets the evil scene for this to occur. 
Miss Havisham is an evil woman who lives in a house “of old brick, 
and dismal, and had many iron bars to it [6, p. 668]”. This sets an 
eerie and strange mood to the story and almost a feeling of wonder, 
for who would live in a house like the one described [7].  

After Pip's first encounter with Magwitch the convict, he 
describes the marshes into which the fugitive disappears: “The 
marshes were just a long black horizontal line then, as I stopped to 
look after him; and the river was just another horizontal line, not 
nearly so broad nor yet so black; and the sky was just a row of long 
angry red lines and dense black lines intermixed. On the edge of the 
river, I could faintly make out the only two black things in all the 
prospect that seemed to be standing upright; one of these was the 
beacon by which the sailors steered-like an unhooped cask upon a 
pole-an ugly thing when you were near it; the other a gibbet, with 
some chains hanging to it which had once held a pirate [6, p. 668]”.   

The description, with its references to lines (horizontal and 
upright), color, and prospect, is painterly. Lets’s have a close look at 
the language used in this fragment.  In the first sentence, clauses of 
almost equal lengths are joined "flatly" by semi-colons and 
coordinating conjunctions, grammatical devices that imply parity and 
parallelism between what they join. Delayed to the end of the 
sentence is the painterly word, "intermixed." The vertical beacon and 
gibbet, representing the alternatives of hope and death, cross the 
horizontals of marsh, river and sky. Since this is prose, and not paint, 
the passage does something more than what a realist painting can do: 
it makes visible what is hidden by space and time. The ugliness of 
the beacon close-up.  

The setting can tell many characteristics about the character 
that lives within. Teresa Lii claims: “Each character in Great 
Expectations selects its own space in the novel. In turn, the 
environment also defines the individual character. This push-pull 
relationship between characters and their space adds complexity and 
realism to the story. By describing the surroundings in detail, as well 
as the characters' interactions with their surroundings, Dickens goes 
beyond simple narrations of appearance and personality [7]”.   

Theresa Mchatton claims that Ch. Dickens creates settings that 
are like subtle characters, that tell about the inhabitant Though not 
named, these "characters" have a big impact on the story [8].  

http://british-literature.helium.com/topic/7856-charles-dickens
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For example, when Pip first arrives at Satis House, he 
describes Miss Havisham's cake-room in rich detail. Not only does 
the description of Miss Havisham's cake-room illustrate the 
surroundings, but it also offers a first glimpse into Miss Havisham's 
past. Miss Havisham is an evil person, who lives in the past. Her 
house is also evil. “The first thing I noticed was the passages were 
all dark and only candle lighted us [6, p. 688]”. Her home is dark 
and invested with old, dreadful memories that haunt Miss Havisham. 
These memories turn her evil. So the setting can tell the reader much 
about a character. 

“It was then I began to understand that everything in the room 
had stopped, like the watch and the clock, a long time ago. I noticed 
that Miss Havisham put down the jewel exactly on the spot from 
which she had taken it up. As Estella dealt the cards, I glanced at the 
dressing-table again, and saw that the shoe upon it, once white, now 
yellow, had never been worn. I glanced down at the foot from which 
the shoe was absent, and saw that the silk stocking on it, once white, 
now yellow, had been trodden ragged. Without this arrest of 
everything, this standing still of all the pale decayed objects, not even 
the withered bridal dress on the collapsed form could have looked so 
like grave-clothes, or the long veil so like a shroud [6, 688]”.  

The objects in the room have symbolic meaning related to 
Miss Havisham's identity. For example, the frozen watch and clock 
reflect Miss Havisham's failure to move beyond her painful past. The 
yellowing room and its yellowing objects reveal a former glory that 
once belonged to its main occupant. In addition to mirroring her past, 
Satis House activelyshapes Miss Havisham by isolating her from “a 
thousand natural and healing influences." Both Satis House and Miss 
Havisham decay from the inside out.  

In contrast, Pip's kind brother-in-law, whom he lives with, was 
a blacksmith. “Joe's forge adjoined our house, which was a wooden 
house, as many in our country were [6, p. 671)]”. Pip's family is a 
common one. They do not have an exquisite home or a great deal of 
money, they were just like everyone else: common. Joe's forge is a 
good place. Joe says that there is always room at the forge for Pip 
though his sister wished to turn him away. The forge tells of Joe's 
warmth and kindness. Though he may be average, he has a big heart. 

All of these places serve to dish up further context and to 
provide us with a keyhole into to the various ways in which humans 
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live. So much of social position and social class seems to be 
determined in the world of this novel by where and how one lives. 
That being said, the warmest and coziest, Shmoop-endorsed places 
are the castle and Joe’s house, both of which are far away from every 
being confused for mansions.  

The setting plays an important part in the narration of a story 
when it is also used to advance the theme. For example, in Great 
Expectations the setting further supports the theme that even a good 
person will do evil things, when exposed to evil. As we know, Pip is 
a young innocent boy who is scared into stealing from his family by 
an evil convict. This happens on the misty marshes which are not far 
from the “savage lair from which the wind was rushing at the sea.” 
This happens on the graveyard, an evil place, where a good young 
boy begins to loose his innocence. 

In the world of Great Expectations it seems there is very little 
left apart from injustice, greed and cruelty. In spite of the stated, all 
the characters are seeking to discover their identity, the first and the 
main topic of the story. Setting is what defines them, and ultimately 
changes them. Nevertheless, there is something in the novel that 
remains constant, able to circumvent the change, and that is the 
search for an identity of self within a society. Every character is 
faced against the world of evil, pain and passion, constantly fighting 
against the cruel setting. 

Or this also refers to Estrella, a young adopted girl who lives 
with Miss Havisham.  “Miss Havisham's home is dark and the only 
light comes from a candle that Estrella carries [8]”. This symbolizes 
that Estrella is the only good in the house even though she is now 
almost fully corrupted by the dark enveloping her candle, Miss 
Havisham. She enjoys abusing Pip even when she realizes he likes her. 
She hits him and puts him down, telling him that he is common. Miss 
Havisham tells her to break his heart and she accomplishes this goal. 
Miss Havisham corrupts the innocent Estrella. The setting supports the 
theme of a good person will do evil acts when exposed to evil.  

Knowing that the Victorian writers were not only preoccupied, 
but often obsessed with character and society they used setting not 
only to add meaning to them, but also to expore issues like human 
identity, values, self- realization, and the pursue of happiness. Not 
less important is that these two writers focused on social problems to 
explore and convey messages.    

http://british-literature.helium.com/topic/5892-great-expectations
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Both writers present the theme that self-knowledge can lend an 
individual a new outlook on his life and the world, and many 
descriptions of the scene distinctly celebrate Nature. In contrast to 
the dark insides of Gateshead Manor or Satis House, and to the 
filthy, wet streets and alleys of London, the natural world overflows 
with freshness and vibrance, light and vitality. Both authors depict 
the outdoors as the setting in which characters can free themselves, 
can see things more clearly and can feel most alive. 

This opposition between country and city living relates 
directly to nineteenth-century England. During the lifetime of these 
writers, one tenth of England's entire population was concentrated in 
London. Socially stratified by income, London forced its urban poor 
into crowded and filthy slums. “Unless you enoyed money and/or 
power, London resembled nightmare, yet for many there was no 
where else to go; one could not find work outside of the city. 
Seemingly crucial to Jane and Pip's happiness at the end of the 
novels, is that they have the option to escape the city [8].   

Ch. Dickens and Ch. Brontë use setting as an important role in 
the search for domesticity. Great Expectations is a circular book, 
with Pip finding his childhood home at the end of the story finally 
filled with happiness and a real family. Pip begins the novel in his 
village, innocent though oppressed. Moving to London, he becomes 
uncommon, but also loses his natural goodness. Paying his financial 
debts and living abroad after losing his Great Expectations, he 
regains his goodness, or at least pays for his sins, and can finally 
return to his childhood home. His physical traveling reflects his 
mental and emotional journeys. Only when he returns to his 
childhood place, and childhood goodness can he begin to look for 
happiness again. 

In contrast, the use of setting in Jane Eyre is linear. Instead of 
returning to her childhood home to find domesticity, Jane can not 
find a home until she moves to a totally different place. Setting plays 
an equally important role as she moves from Gateshead Hall to 
Lowood to Thornfield to Moor House, and finally to Freudian 
Manor. She cannot find her domestic ideal at Gateshead Hall, the site 
of her childhood torment, or Lowood, a boarding school, or 
Thornfield, where Rochester hid his first wife and almost became a 
bigamist, or Moor House, where St. John's presence constantly 
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reminds her of true love's rarity. She and Rochester can only create 
their own domestic haven in a totally new setting [9].  

The location of a story's actions, along with the time in which 
it occurs plays an important role in the work and needs close 
attention when analyzing it.   

A setting can influence the entire novel and the readers' 
response to that novel. If the author describes the setting brilliantly, 
we can picture it without ever having been there. Magic occurs. Once 
we are in the midst of the setting, we are in the midst of the story.  A 
writer imagines a story to be happening in a place that is rooted in his 
or her mind. They describe the world they know, with sights, sounds, 
colors, and textures they are all vividly painted in words as an artist 
paints images on canvas.  All of them carry meanings that the reader 
has to decode, merely because many authors leave a lot of these 
details up to the reader's imagination.    
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Această lucrare se axează pe o abordare interculturală în predarea 
limbii engleze ca limbă străină în instituţii superioare şi consecinţele 
acesteia pentru studenţi şi pentru formarea cadrelor didactice. Cercetarea 
în curs vizează două concepte teoretice: competenţa de comunicare 
interculturală şi vorbitor intercultural. Predarea culturii ar trebui să fie 
bazată pe conceptul de aplicare a metodei de comparaţie şi contrast şi 
susţinerea principiului de interculturalitate. Aceasta înseamnă că studenţii 
trebuie să aibă acces atît la cultura naţională, cît şi la alte culturi existente 
pentru a ajunge la o mai bună înţelegere a culturii lor proprii.  

 
In the last decades, we are witnessing a new emphasis on 

intercultural studies in the process of teaching foreign languages 
because it exposes students to become more aware of the value of 
language competence and cross-cultural understanding. In this 
context, our intention is to give a brief but valuable presentation of 
the intercultural approach in the process of teaching English as a 
foreign language in higher education in Moldova and also some 
problems teachers and students face.  

A primary focus of this article is that implementing the 
intercultural approach is a challenging task for university language 
lecturers because language teachers should be intercultural by nature 
and very often develop their intercultural knowledge alongside their 
students. Therefore, the EFL teacher’s task is to help students get to 
know and understand different cultures because this knowledge and 
understanding are indispensable for a successful cross-cultural 
communication. 

The intercultural is defined as the wide range of activities 
designed to establish a relation between different cultures, its 
objective being to ensure that the groups and individuals belonging 
to some cultures which co-exist in the same society or in a 
geopolitical assembly establish connections based on equity and 
mutual respect [1].  

In an intercultural approach, it is a central objective of 
language education to promote the favourable development of the 
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learner’s whole personality and sense of identity in response to the 
enriching experience of otherness in language and culture. It must be 
left to teachers and the learners themselves to reintegrate the many 
parts into a healthily developing whole [2]. According to Claire 
Kramsch, professor in applied linguistics, in international research 
the norm of the native speaker is now being questioned and replaced 
by a new ideal: the intercultural speaker. This implies a foreign 
language learner, who acts as a mediator between two cultures, 
interprets and understands other perspectives as well as questions 
what is taken for granted in the own society. [3] 

The present article has a pedagogical purpose which can 
significantly contribute to the undeniable need to educate students to 
be more informed, curious, critical, and eager to open themselves to 
the vast and inexhaustible variety of English speaking societies. The 
language teaching profession’s interest in cross-cultural 
communication has increased in the 21st century. Most importantly, 
the activities that a teacher applies with cultural studies lessons can 
easily conform to the student-centered and interactive tenets of 
Communicative Language Teaching.  

In contrast to cultural orientation, an intercultural orientation 
to teaching languages seeks the transformation of students’ identities 
in the act of learning. This is achieved on the part of students through 
a constant referencing of the language being learned with their own 
language and culture. They learn to constantly move between their 
linguistic and cultural world and that of the users of the target 
language. In this process, they come to understand culture not only 
as information about diverse people and their practices but also, and 
most importantly, as the contextual framework that people use to 
exchange meaning in communication with others and through which 
they understand their social world [4]. 

More recent developments, in the foreign language teaching 
area, have brought out new theories about intercultural 
communicative competence connected to foreign language teaching 
and learning which have announced a revolution of thinking with 
deep implications on the teachers’ “old” systems of teaching. As 
teaching is subordinated to learning and assuming the role of 
participant in the learning process, a modern EFL teacher is to 
incorporate the intercultural approach in a tactful, skillful, and 
conscious way.  
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For many theoreticians and practitioners teaching a foreign 
language and intercultural studies is likely to mean teaching a great deal 
about a foreign civilization and culture at the same time. However, by 
learning English as a foreign language students enable themselves to 
become users of intercultural communication, thus the target language 
becomes a tool to be used in interaction with people from all over the 
world where communication in English takes place in fields as science, 
technology, business, art, entertainment, and tourism [7]. 

Most universities deliver all the content through a “cultural” 
prism, teaching students about the new foreign culture. In some 
respects, this is necessary but if students are to acquire language 
quickly and most importantly “deeply”, then the university lecturers 
have to teach through two most important doorways: students have 
their ego and their culture world. 

The valuing of cultural diversity and intercultural education in 
the process of teaching English as a foreign language should be a 
high priority in University curriculum because students from 
Moldova, for instance, learn to live in an increasingly interdependent 
world, where due to English they won’t only expeditiously 
communicate but also develop independence from the teacher to use 
a foreign language and express their beliefs, values, and world views.  

Nowadays, Moldovan students learn English while living in 
their own country as well as while going abroad. In the last decade, 
due to special programs, students from the Republic of Moldova are 
encouraged to study abroad and get an in-depth understanding about 
the fascinating intercultural: an awareness of how much culture 
affects language acquisition and behavior; the discernment not to 
interpret the behavior of others through the eyes of their own culture; 
to insight into their own culture the tools to "unlock" cultural 
puzzles. The modern technology also allows our students to research 
certain cultural aspects and share their experience, in terms of culture 
and content, and to participate in cooperative learning process in 
virtual reality with other students of different cultures.  

It is obvious that in order to function successfully in a 
culturally diverse environment, English learners need to develop 
intercultural communicative competence. Teaching culture as 
pragmatics thus necessarily implicates cross-cultural learning, as the 
learner has to move beyond a single national identity and into a 
global community and hence into a hybrid identity as a possible 
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global actor and learn how to manage constructing an identity in two 
cultures. The Culture standard targets more than language, as it refers 
to gaining “knowledge and understanding of other cultures” [9].  

The contemporary models of communicative competence show 
that there is much more to learning a language, and they include the vital 
component of cultural knowledge and awareness. Thus, in addition to 
developing students’ language skills, intercultural studies also develop 
cultural awareness and encourage critical thinking. For example, 
Bredella has demonstrated for many years that the study of literature is 
one of the modes of achieving intercultural sensitivity and competence, 
not only literary critical competence [5].  

It is clear the fact that to acquire a foreign language 
completely, it is essential to know not only knowledge of grammar, 
phonology, morphology and lexis but also many features and 
characteristics of the culture, it requires communicating 
interculturally as well, which probably leads to encountering factors 
of cultural differences and features that exist in every language.  

It can be assumed that, in the teaching and learning process, a 
language is a part of culture and a culture is a part of language. As 
can be seen, “culture” is a very broad concept that embraces all 
aspects of human life, so as to get to know a given culture means to 
gain extensive knowledge. Of its several meanings, two are of major 
importance to teachers: Culture as everything in human life, 
Hearthstone or the "little-c" culture, also called culture BBV: Beliefs, 
Behavior, and Values. Olympian or the "big-C" culture also called 
culture MLA: great Music, Literature, and Art of a country.  

University lectures usually teach the big-C within the course 
of “Culture and Civilization of the UK and the USA” in universities 
from Moldova. The big-C, part of a given culture, is usually easy to 
study. It increasingly incorporates information about such matters as 
the geographical position, history, economy, politics, religion, social 
institutions, educational system, literature, art, painting, theatre, 
sculpture, film, music, science, technology, media, and sport.  

As a rule, many of the cultural aspects are easy to grasp and 
learn but still there are many dimensions which are hidden from the 
eye. [7] Communication that lacks appropriate cultural content often 
results in amusing situations or it can be the source of 
miscommunication and misunderstanding. This happens because 
these aspects of culture are not unspoken rules created by the 



 110 

community. [7] According to Kramsch C. these cultural rules are full 
of meaning and “allow people to anticipate events, they often acquire 
a moral rigidity and righteousness that engender stereotypes and 
even prejudices.” [3] As a matter of fact, stereotypes are extremely 
tenacious, in so far, as people from different cultures have their own 
schemata through which they conceptualize and understand the 
world, and to step into another culture would mean to deny 
something within their own being. In order to provide a different 
perspective on a foreign culture, teachers should use comparison, 
with a view to identifying common ground or even lacunae within or 
between cultures [6].  

Before venturing into unknown cultures, students should first 
become familiar with what it means to be part of a culture, their 
native culture. By exploring their own culture, by discussing their 
values, expectations, traditions, customs, and rituals they 
unconsciously take part in, they are ready to reflect upon the values, 
expectations, and traditions of other cultures mastering a higher 
degree of intellectual objectivity. For instance, young beginners or 
intermediate students should be given the opportunity to enjoy 
certain activities that are part of their own tradition, such as national 
sports, social festivities, or songs, before setting about exploring 
those of the target culture. 

Intercultural topics that show how people from different 
backgrounds communicate and interact are becoming more and more 
prominent in the language. Let us consider a vivid example of such 
misunderstanding which very often leads to form a distorted idea 
about another culture. An American or a British might get surprised 
if a Moldovan person, on hearing the traditional greetings “How are 
you?” started complaining about health. The Moldovan, of course, 
would wonder why the other one got surprised. Or, being in the United 
States, a Moldovan could refuse food as a sign of modesty, and the host 
would not offer the second time as it is usually practiced in Moldova.   

The above examples clearly illustrate that the knowledge of 
the small-c culture of a certain society is of great relevance for a 
successful cross-cultural communication. All this information is 
inevitably of great help to the student in order to become more fully 
aware of differing ways of behaviour, and reduces the risks of culture 
shock, foreigner stereotyping, and intolerance. [8] 

Intercultural teaching is remaining insubstantial and sporadic 
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in most foreign language classrooms. By doing this research, a 
central concern is to find problems and possibilities for teaching 
English as a foreign language with an intercultural approach and 
present some ideas to broaden students’ multicultural knowledge.   

 In the following paragraphs we will try to explore some 
problems foreign language teachers usually face in the process of 
teaching English as a foreign language. The first problem is that the 
curriculum is too overcrowded. There is much information to be 
taught but very few hours to lecture. The study of culture involves 
time that many university teachers feel they cannot spare in an 
already overcrowded curriculum.  

The reality is that current methods, whether old or new, and 
present modes of organizing curricula give insufficient time for 
foreign languages, quite clearly it will never solve the problem. Even 
if we agree that culture is part of  all forms of EFL learning, we 
persist in our conviction that legitimate forms of interculturality 
occurs most of all through direct experience with native speakers of a 
language in a land they inhabit. 

Indeed, we expect study abroad to be the primary instrument 
through which learners gain experience with and appreciation of 
other cultures. What goes on in EFL classrooms regarding culture is 
largely viewed as preparation for the truly authentic cultural 
experiences that come with travel abroad. 

The second problem is that teachers are afraid to teach culture 
because they fear that they don’t know enough about it. In fact, even 
if the teachers’ own knowledge is not so deep and vast, their proper 
role is to help students attain the skills that are necessary to make sense 
out of the information they themselves discover in their study of the 
target culture. Moreover, university lecturers from Moldova benefit 
from Peace Corps Volunteers who would often be invited as guest 
speakers and who would talk about their experiences of their country.  

Another problem teachers encounter is dealing with students’ 
negative attitudes because when cultural phenomena differ from 
what they expect, students often react negatively, characterizing the 
target culture as “strange”. As students are introduced to a foreign 
culture, they need to learn to expect differences, and eventually to 
understand and appreciate their logic and meaning. We could affirm 
that any assumptions of cross-cultural similarity should be made with 
much caution and in order to help students construct a new frame of 
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reference based on the target culture. One possible solution would be 
to help them begin with an understanding of their own culture as we 
have mentioned above, and then, with teacher’s guidance, explore 
the target culture through authentic texts and materials.  

For example, in the research we conducted in 2011in a 
university-level English classroom in Cahul state university “B. P. 
Haşdeu”, students were asked to analyze and interpret a range of 
cultural encounters related to American experiences of World War II 
and they simultaneously constructed cultural narratives through first-
person historical fiction based on one person’s experience of the war. 
This kind of extended writing project required students to draw on 
the rich intercultural they were immersed in through their in-class 
activities and related coursework in order to construct a cultural 
world for the characters they invented. In creating their characters’ 
stories, students had to draw on broader cultural lenses, and they had 
to inhabit another person and see the world through new eyes. 

The fact that some students made decisions for their characters 
by speculating what they would have done themselves suggests that 
narrative writing, even if it is fiction, can lead students not only to 
understand other perspectives and experiences but also truly to 
identify with them. This kind of reflection through language and 
culture study is what potentially makes language learning so 
transformational on the individual and the cultural level.  

As a rule, the intercultural component frequently comprises a 
generalized body of knowledge about the target country and its 
people, ranging from literature and arts to various aspects of 
everyday life. Although this body of knowledge was intended to 
enrich students’ understanding of the target language, it remained 
external and separate from the students’ own language and culture. It 
was not intended that students would engage with this cultural 
knowledge in such a way that their own identities, values, and life-
worlds would be challenged and transformed. [9] 

One more problem for foreign language teachers of English is 
not having been adequately trained in the teaching of cultures and, 
therefore, do not have strategies and clear goals that help them create 
a viable framework for organizing instruction around cultural 
themes. It would be advisable for university lecturers who teach 
Civilization and Culture course to have visited the target countries to 
feel more confident in different intercultural aspects that he or she is 
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going to teach. According to Singhal, language teachers ought to 
receive both experiential and academic training, with the aim of 
becoming “mediators in culture teaching”. At any rate, culture 
teaching should aim to foster empathy with the cultural norms of the 
target language community and an increased awareness of one’s own 
“cultural logic” in relation to others [6].  

To sum up, we should reiterate that the list of problems 
foreign language teachers face in teaching intercultural studies is not 
complete because the goals of yesterday are not the goals of today 
and tomorrow. On a practical note, developing a renewed 
understanding of language within an intercultural orientation is 
complex for at least two reasons. First, in languages education, the 
relationship among language, culture, and learning is always 
dynamic. Second, developing a renewed understanding will enable 
students to understand better another culture and have mastery of 
their own values and cultural behaviors after seeing them through the 
mirror of another culture. Furthermore, cultural, aesthetic, and 
narrative encounters encourage students to act and think 
interculturally and place themselves at a critical distance from both 
the foreign and their own culture. 
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LEXICO – STYLISTIC ANALYSIS IN VIRGINIA WOOLF 
„THE WAVES” 

 
Andriana ARSENII,  

Catedra Filologie Engleză 
 

Creatorul se evidenţiază prin unicitatea operei sale; el încearcă să 
transmită un mesaj, o idee; fie el artist, scriitor, compozitor sau chiar un 
copil, el încercă o comunicare prin intermediul propriei sale creaţii.  

Este foarte importantă înţelegerea mesajului transmis, de către 
autor - cititorului prin intermediul unui text. Înţelegând mesajul, cititorul 
„trece” prin aşa numita „decodare” a textului. Atunci când vorbim despre 
opera V. Woolf, trebuie să ţinem cont de faptul că autoarea este unul  dintre 
cei mai buni scriitori ai tehnicii „fluxul conştiinţei”. Această tehnică se 
caracterizează prin absenţa acţiunii şi totodată prin  analiza  
subconştientului uman. Prezentul articol încearcă să „facă” cât mai uşoară 
esenţa stilului şi limbajului utilizat de către V. Woolf în opera sa literară.  

 
“The whole landscape of life 

 Lies remote and fair, like 
The shore seen from a ship 

Far out at sea ... “   
                             (Essay “On Being III, V. Woolf)                               

 
V. Woolf, as a feminine writer, is recognized in her own time 

and country as one of the most significant of the Modernists. 
Admired first in the era of New Criticism as a supreme formalist 
writer, Woolf has since been recognized as one of the most important 
and influential feminist writers of the 20th Century. On the beginning, 
stylistics was simply defined as the “linguistic study of style, with a 
suggestion, from the form of the word, of a scientific or at least a 
methodical study”[1, p.5]. Later, it was defined by Chatman as “the 
study of literary language for the purpose of showing how it is 
related to the internal organization of literary text, how the text is 
made to cohere into one unity and how the elements of unity are 
brought to one’s notice [2, p.77]. 

In fact, the language itself can perform varied functions or 
communicative roles and it is a common place of linguistic thought. 
The popular assumption that language simply serves to communicate 
“thoughts” an ”ideas” is too simplistic. Some kind of language have 
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a referential function; others have a directive or persuasive function; 
others have an emotive or a social function. Thus, to this functional 
variety in language, the critics add the idea that “language is 
intrinsically multi – functional, so that even the simplest utterance 
conveys more than one kind of meaning.” [3, p.54] 

It is important to understand that language is used, in fiction, 
to project a world “beyond language”. In this sense, we use not only 
our knowledge of language, the meaning of words etc., but also our 
general knowledge of the real world. There are some linguistic and 
stylistic categories, which are significant elements of style and help 
us to achieve a better stylistic analysis. These categories are placed 
under four general levels: 

A: LEXICAL (vocabulary, adjectives, verbs and adverbs) 
B: GRAMMATICAL (sentence type/complexity; clause types/                    

structure; verb phrases types; word classes)  
C: FIGURES OF SPEECH etc. (grammatical and lexical 

schemes; phonological  schemes; tropes) 
D: CONTEXT and COHESION (text cohesion, context 

coherence, co-text, discourse) 
Analyzing all these levels, the reader could better understand 

the message of the novel. In this sense, the message becomes a code, 
a symbolic structure.    

In the writing of “The Waves”, as all her working notes show, 
V. Woolf had been continually thinking about the relationship 
between poetry and fiction. She had the idea of creating “an abstract 
mystical eyeless back: a play poem” [4, p.32], which foregrounds the 
rhythm in writing rather than the plot. She abandoned the realistic 
techniques, characteristics of her predecessors, by structuring her 
work according to the style in contemporary painting. 

The essential point in her work was the focus upon the 
centrality of the human being. She sees that it is necessary to invent 
new narrative structures, to reflect new insights into life. In “The 
Waves” she ’explores further and further’ in two different directions: 

a) one has to do with her new perspective of  life (she moves 
from the particular to the general, from the concrete to the abstract; 
from the lives of people to life itself); 

b) the other direction has to do with language (‘she creates an 
elaborately formal style that is densely symbolic and richly poetic’). 

V.Woolf believed that the art of writing is nearly allied to the 
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art of music. That is why, she deals at the same time with emotional 
themes like: Love, Hate, marriage, friendship. Similar to a musical 
theme, which is composed of an organized pattern of music notes, 
emotional themes are composed of a pattern of “feeling tones” or 
nuances. It is closely connected with her memories, which become 
part of the major theme. V.Woolf said that “if life has a base, it is 
memory”. The strong memories of childhood – family, place, objects, 
time, all of them creating a cultural cradle – are transfigured trough 
an aesthetic perspective: ”the mind’s  eye catches into music, light 
and movement, impressions of real past experiences co –existing  
with present filtered emotions into a vision that conveys the creator’s 
state of mind trough a symbol.”[5, p.28] All these memories were 
very significant for V.Woolf as far as she believed that the meaning 
of life cannot be fully apprehended while living in the present. 

One important theme is that of Death. One of the hyper textual 
elements in this sense is linked with Rhoda, who represents V.Woolf 
functional suicide. V.Woolf as well as Rhoda suffers from mental 
isolation. She demonstrates trough this character the most terrifying 
experience she herself knew, which is to lose communication with 
the world outside one’s mind. Percival, on the other hand, can be 
seen as a memorial to Thoby Steven, V.Woolf brother died suddenly 
of typhoid fever when he was only twenty four and was still 
something of an unknown to his sister. That is why, besides an “ode 
to Friendship “,V.Woolf also write an elegy to Thoby: “ I had him 
so much in my mind” she said to her sister when she finished the 
book; “I have a dump rage still as he is not being with us always”.  

“Reality” is a very special term in V. Woolf’s lexicon and it is 
crucial in understanding her view of self and it is place in the world. 
In her works she creates another “reality”, another “world” which 
becomes different from that perceived by the reader in everyday life. 
This “reality” has no form or name in the world and it can be only 
experienced in solitude; a “reality” that overcomes the horizons of 
space and time. 

The first thing that distinguishes V. Woolf from other is the 
highly use of rhythm. While writing ”The Waves”, Woolf had the 
idea of creating an abstract mystical eyeless book: a play poem, [6, 
p.46] which would foreground the rhythm in writing rather than the 
plot. Woolf’s emphasis on rhythm at the expense of an organized 
plot-structure is evident in the lack of relationship between the 
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monologues.The relationship between the interludes and the 
monologues is another aspect which demonstrates the rhythmic 
effects in “The Waves”. As Susan Dick expounds: “Writing to a 
rhythm means (...) linking the natural rhythms enacted in the 
interludes – the rise and fall of the waves, the diurnal and seasonal 
cycles – to the lives of the six speakers as they pass from childhood 
to middle age.”[7, p.83] 

In V. Woolf’s case language seemed actually to enrich her 
thematic nuances. The obvious reason is that her language is 
metaphoric. Like a Bible of Creation, the ‘waves’ describes the 
evaluation of six participants in the novel; from their childhood till 
their maturity. Therefore, the waves become more than the mere 
movement of water, more even than the moving image, rather, they 
become a metaphor for the pattern of life, a literary realization and 
representation of the sine-wave of the existence. 

In all the interludes V.Woolf uses hugely poetic language and 
always employs some of the poetic devices, such as simile, 
gradation, metaphors, alliteration and assonance. 

In the last interlude, for instance, the narrator’s portrayal of 
darkness and waves may well illustrate this idea with the repetition 
of “w”, ”s” and “c” sounds; and at the same time emphasize rather 
pessimistic than optimistic tone; also supported by the continuous 
repetition of ‘darkness’ :  

As if there were waves of darkness in the air, darkness moved 
on, covering houses, hills, trees, as waves of water wash round the 
sides of some sunken ship. Darkness washed dawn streets, eddying 
round single figures, engulfing them; bleating out couples clasped 
under the showery darkness of elm trees in full summer foliage. 
Darkness rolled its waves […] darkness blew along the bare […] 
them, too, darkness, covered.’ 

Nearly everything that V.Woolf narrates in this novel is 
expressed through imagery. Even in her discussion of its structure 
she relies on image to express her ideas; she wants to create ‘islands 
of light in the stream of life’. The metaphor of life shaped like a 
globe, brings to the surface the image of unity that plays an 
important role in the novel. The six friends pass from childhood to 
maturity as a group, as a one single whole. 

A symbol, according to Virginia Woolf, ‘should not cease to 
be itself by becoming something else’. It should be ‘one single 
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whole’, and not appear to us as ‘two separate parts’ [8, p.51]. There 
are some other important symbols barrowed from nature. The symbol 
of the waves stands for the life itself. Than, a symbol of the sea, on 
the one hand symbolize fictional reality and on the other hand, it 
suggests “the collective unconscious; therefore a wave becomes a 
symbol of an individual ‘self” [9, p.66] 

‘Now the tide sinks. Now the trees come to earth; the brisk 
waves that slap my ribs rock more gently, and my heart rides at 
anchor, like a sailing – boat whose sails slowly down on the white 
desk’, said Jinny’. 

Similarly, according to the infancy, childhood, youth, and old 
age of the characters, the sun in the various interludes occupies an 
appropriate position on its diurnal course. Thus, the sun becomes the 
symbol of age. Another symbol is that of a house which stands for 
the integration of a person with a family. The children’s house, 
Susan’s home and Elvedon, represent three aspects of life, “whose 
features, thus made concrete, take on a richness in the imagination 
that no abstraction could evoke.” 

The modern tradition in fiction is associated with the 
elimination oh the narrative voice as a distinct personality. The 
technique adopted by writers like J. Joyce,  D. Richardson, W. 
Faulkner, V. Woolf is that of the interior monologue, technique that 
directs the reader 's attention to the “pre-rational, pre-verbal 
working of the human mind, eliminating – or restricting-  the 
commentary of the omniscient author ” [10, p.67] Stream of 
consciousness fiction depends on the principles of the psychological 
free association, which  shows how consciousness reacts to various 
stimuli that stir a person 's memory, imagination or senses. The 
disappearance of plot is compensated for by reliance on various 
formal patterns, like unities (of time, place, character); leitmotifs, 
symbols, myths and images. 

The experimental novel, with its accent on inner life, on the 
individual's values and sense of significance, with its investigation of 
consciousness at various levels (conscious and unconscious, verbal 
and pre-verbal) differs from the traditional one in several paints. 

In “The Waves”, the question of narrative consciousness 
becomes more and more central to the design. Woolf 's  ‘mystical 
eyeless book’ is divided into two formal components: the italicised, 
poetic interludes, beginning always with the position of the Sun in 
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the sky and including the interaction of light, shadow, wind, wave 
and bird; and the six voices speaking in their oddly impersonal way 
of all that is human. Or, to use language of Bernard, the artist who 
attempts to summarize the human experience of the novel, “The 
Waves” consists of Woolf's rendering of what people are and “of 
what is outside us, of what we are not”. And in the relationship 
between them Woolf hopes to catch the reality of what life itself is 
like. She evokes time and space as a flux: through narrative, through 
memory and vision, and through symbolism. She apprehends time in 
the form of the changes it brings about, just as an artist is recognized 
through his creation. What is characteristic for “The Waves” is that it 
also gives up all the notion of exterior time and space, employing a 
general, neutral field of action, so that the characters develop in an 
indefinite interior space. For V. Woolf, as she says in the novel: “the 
moment was all; the moment was enough”, there lies the problem, 
there lies the anguish, not in the reconciliation of time and duration. 
V. Woolf 's moment has no before, no afterwards it is as we are, 
instantaneously and totally. 

Woolf’s technique is taken to its avant-garde conclusion in 
‘The Waves’   which is a series of intensely poetic first-person 
monologues. The fact that it is a novel with no real plot and very little 
external action gives us the impression of circularity rather than 
linearity.  It is not so much an a-chronological novel  as  an anti-
chronological novel, which dismisses physical time and space entirely. 
The form has become the content; the structure is the monologues. 

The author introduces a technique that moved the point of 
view inside her characters’ mind revealing their character through 
their thoughts, sensations and impressions.  There is a shift forward 
and backward in time. She uses two levels of narration: one 
following external events arranged in chronological order  and other 
following  the thoughts  in  her characters’ minds arranged according  
to association of  ideas.  She wanted to convey with words the nature 
of  human consciousness. V. Woolf’s novels are all characterised by her 
extraordinary skill in handling time, personality and memory and in 
order to explore these aspects she gave up the traditional narrative 
forms. 

The absence of plot combined with Woolf’s particular brand 
of stream of consciousness required a new framework to re-establish   
the unity and coherence of the novel. These aims were achieved by 
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means of the natural cycle, a form which characterized her best 
books. The natural cycle appears as the unfolding of a life time 
combined with the span of one day from dawn to dusk. 

In “ The Waves”, the interludes show the span of one day by 
means of the description of nature. The six characters appear in a 
parallel cycle stretching from their early childhood to old age and 
death. The description of nature occur in the novel at key points of 
characters (going to school, going to university, etc. ) and give the 
narration the rhythm and the direction that ensure the overall unity of 
the world. 

Concentrating on her characters’ sensations and impressions, 
the author restricts their experience to the field of sensibility so she 
has to employ a method based on a limited point of view, an interior 
monologue and soliloquy, on recurrent images and symbols, on 
metaphorical writing, rendered in a lyrical vein, recognised as her 
particular stamp of novel-writing 

V.Woolf’s achievement was primarily literary. She writers for 
a common reader, not the common man (or woman),and does so with 
uncommon elegance, wit and sensibility. It was finally to the cause 
of literature that she devoted herself, and it is for this that we should 
properly admire her.       
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CONTROVERSIAL ASPECTS OF SCIENTIFIC     
VULGARISATION 

                                             
Galina PETREA, 

Catedra Filologie Engleză 
 

The process of scientific vulgarization which is in fact the science 
popularization, is otherwise called monolingual translation because  its 
function is to report or mediate at the discourse level the scientific 
researches and news as they are presented in specialty journals and relate 
them in magazines. There is a social demand to bridge the gap that exists 
between science and the large public. The agents involved in the process 
are: scientific researchers, journalists and a special category of journalists 
– the translators, mediators or science journalists. The relationships 
between the two levels of the language and functional styles and 
respectively their agents are unequivocally complex, but even if struggling, 
they rely on each other and are bound to collaborate. Scientific news itself, 
due to and because of different factors that come into play, is considered to 
be uncertain to a lesser or greater degree. Several “distortions”, or intended 
biases may occur when relating the scientific news by journalists, that is why 
several remedies are suggested and imposed for the purpose of reducing or 
avoiding the “distortions” in the interpretation of scientific news.  

 
In the present communication we have the objective to 

reconsider the place of terminological field within the framework of 
the language system and the rapport between the two and between 
different levels of the language. The object of research is the 
scientific information, news as presented in scientific articles and in 
articles belonging to the publicistic style. The method of research is 
analysis of different sources relating on the topic. 

A.M.Loffler-Laurian [5, p.109] maintains that the nominative 
approach is the first scientific approach undertaken by human 
reasoning. Denominating things means classifying them according to 
distinctive traits, grouping them in organized classes and 
consequently all this means structuring the world to which they 
belong. Every successful or failed attempt of classification or 
hierarchization constitutes a stage of the scientific approach. The 
next important stage is the process of definition which enables the 
consensus and diffusion of denominated objects and notions. 
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In what follows [5, p.110] the above-mentioned author makes 
a comparison  between the description of phenomena in 
monolinguism and the obvious advantage of an increased efficiency 
of the analysis when filtering in plurilinguism by way of making use 
of a contrastive method where two or more languages are involved. 
The same type of analysis could be used to contrast two levels of the 
language. If we admit that the object of the science in general 
consists in the description of the environment and man himself, then 
we are to conceive a descriptive and explanatory science that by 
linguistic tricks and graphics is going to transform and reformulate 
the material objects in linguistic and graphical form. Generally 
speaking it is possible to think that any science is a phenomenon of 
type “translation”. 

The scientific research is based on the acknowledgement of 
the knowledge acquired and methods used by the predecessors, and 
this is a continuous chain. Innovation is based on the past 
innovations and methodologies of innovation either by way of 
imitation or reaction. The science even if it looks like creating its 
own language is always definable in relation with the anteriority. 
Thus any formulation is actually a type of reformulation which may 
be direct, indirect or inverse, parallel or perpendicular but always 
inscribed in a continuity. 

The present author goes on to say that the relation between a 
scientific-technical text and a vulgarized text is the one of 
Translated Text →Target Text, the two texts may contain the same 
information, an identical message but different linguistic means to 
render it, which is otherwise called monolingual translation. 

Thus the author making a distinction between formulation-
reformulation; formulation – translation,asserts that both allow us to 
notice a play upon variations and in both cases the factual aspect 
dominates but the linguistic aspect is obligatory. 

In scientific vulgarization the author must take into 
consideration his readership, that’s why any article would start with a 
presentation  of the concerned scientific domains. There are different 
types of definitions used in scientific discourse: 

 Denomination, which is a double formulation where two 
elements are linguistically placed side by side; one element brings a 
supplement of information in relation with the second, irrespective of 
the order in which they appear. 
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 Equivalence- in general is established by means of the verbs: 
to be and a play upon the verbs in its category; is considered as, 
consists in, seems, looks like. 

 The characterization is another form of description or 
definition which may appear in the form of nominal or adjectival 
phrases or clauses. 

 The analysis of smaller component elements may allow the 
description of an object through the decomposition of the definition 
in smaller constitutive elements. 

 The presentation of an object by way of its function and 
purpose or its usage, is another way of introducing it. 

If the scientific facts are elaborated in a unique language, it is 
further adapted to the needs of different levels and degrees of 
comprehension. This type of adaptation or translation is possible in 
vulgarization and didactics. 

Daniel Jacobi [4, p.12] distinguished three stages of scientific 
vulgarization: 
 The zero degree, when the agents have the task to “translate” 

in order to transform a specialized language into a common 
usage language. 

 The second stage is the one where the practice of translation 
substitutes a theory of representation. 

 The third stage is the one of radical critics which is delivered 
by a group of sociologies and linguists, for whom the 
vulgarization fails. The method cannot diffuse, spread the 
scientific knowledge, it can only stage it, show it. The 
vulgarization deceives and mystifies. 
JackelineAuthier [1, p.34] envisages the problem of scientific 

vulgarization as a stringent necessity in order to traverse the 
precipice and transgress the barrier between the scientific knowledge 
and the large public. She qualifies the one as a problem of 
communication when the scientific language becomes behind the 
wall of the community a foreign language and a break in 
intercomprehension occurs. 

The present author names a mediation at the discourse level 
this social demand to share knowledge and reestablish 
communication which is in fact a mission to make penetrate within 
the large masses some new knowledge and making accessible the 
results of scientific researches. 
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And finally the last aspect which is of greater interest for us is 
the periphrasis and metalanguage or terminological fields in the 
dialogue of vulgarization. 

Marie-Francoise Mortureux [6, p.50], another fiery advocate 
in support of scientific vulgarization alleges that one of the main 
reasons to justify the necessity for vulgarization holds to the obstacle 
that it would constitute for the diffusion of knowledge within the 
large masses of public the existence, the structure and functioning of 
terminologies which are considered as jargons by the non-specialists. 
One characteristic trait of the vulgarization that is opposed to 
translation is that the terminological elements, that is, the segments 
of the source-discourse, appear in vulgarized statement in co-
occurrence with a paraphrase; the syntagmatic and syntactic 
modalities of this co-occurrence determine the semiotic functioning 
of the vulgarization. The results of this activity are varied: to signal, 
to organize, to explain more or less the occurrence between the 
scientific terms and current paraphrases. 

This play of the metalanguage is achieved through different 
double structures which are a feature of the rhetoric of vulgarization 
in its aspect of reported discourse. 

As Nelkin cited by Dunwoody Sharon “ stated that the public 
understands science less through direct experience or past education 
than through the filter of journalistic language and imagery. 

In order to cope with the uncertainty and the ambiguity, or 
very often with the controversy of the scientific news, it is necessary 
to understand the contextual uses of the scientific knowledge and 
how the public negotiates through the thickets of uncertainty and the 
information environment. 

One of the factors influencing how media cover scientific 
news is that, as Friedman points out, the media may be 
uncomfortable reporting on scientific uncertainty, because they 
assume the audience may be uneasy about ambiguity or indifferent to 
it. This is the concern about pleasing audiences a component of so-
called market-driven journalism, may lead reporters and editors to 
avoid such stories or to suggest some sort of closure or resolution to 
stories containing elements of scientific uncertainty. 

The author Imelda Suhardia [7, p.1] also emphases the critical 
need for the popularization of science in order to bridge the 
communication gap between the scientific community and the 
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public. The communication gap that exists between the scientific 
community and the public should not be underestimated it should be 
bridged through popularization of science. 

Scientific news which refers to the reporting of scientific 
information by scientific journals is reported by scientific community 
to be “distorted”. The term “distortion” has been used  by the 
scientific community to refer to the biased and sensationalized 
reporting. In minimizing distortion a variety of remedies such as 
code of conduct, guidelines, precision journalism and critical 
journalism have been offered by the scientific community. The 
emergence of these remedies suggests that the journalists should be 
held responsible for the “distortion” that occurs in scientific news 
reports. Nevertheless the efficacy of these remedies is questionable. 

According to Bucci M. that we find at Dunwoody Sharon 
reminds that the mediation requires the intervention of a new 
professional figure: a third person who can manage to bridge the gap 
between the scientific and the non-scientific audience by 
understanding the former and communicating his ideas to the latter. 
A mediator or translator, science journalists translate and convey 
scientific information to the public. 

Press articles may be written as explanatory feature, 
interpretative reports and investigative reports. 

Two main causes for “distortion” are being identified. The 
first is the way the scientific community and the public regard 
scientific objects and namely the scientists view scientific objects as 
having an imminent value in scientific context, while the public 
value the application of the theories and methods and how it might 
benefit the society in general. 

Another difference is between the “truth” in science and 
media. Scientific truth exists relative to previous research and is 
subject to revision. Although there are many uncertainties in 
scientific discoveries, they can be used as a progression to a new 
knowledge. But media requires absolute truth clear-cut and simple. 

The notion of “distortion” has been used by the scientific 
community to refer to bias and sensationalism. “Distortion” is 
defined as negative evaluation of the degree of correspondence 
between media account and aspects of reality to which it refers. The 
bias consists in terms of tendency to focus on a particular topic 
and dependence on a particular source. Additionally, bias has also 
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been assessed in terms of the lack of reporting risks. In terms of 
sensationalism it is argued that it refers to exaggeration in the 
reporting of scientific findings, overemphasis in the reporting of the 
benefits of discovery. 

Consequently, the authors concluded that exaggeration of a 
particular topic leads to the perception that the newspapers 
exaggerate the findings and respectively claims made in scientific 
research articles. 

According to Veingart, author cited by Dunwoody Sharon, 
claims that the media is an independent entity from science. The 
media has its own values and frames to adhere to. News values such 
as sensationalism, proximity, personalization and predictability are in 
contrast to values in science such as truth and scientific accuracy. 

Therefore the author argued that media construct their own 
reality using different instruments, different approaches to reality and 
different forms of representation than science, all these leading to the 
idea that the media “distorts” scientific information. 

Ransohoff and Ransohoff in his article “Sensationalism in the 
Media. When Scientists and Journalists may be Complicit 
Collaborators”, cited by Imelda Suhardia, argued that media news is 
“distorted” because of the advantage that is obtained from 
sensationalism by both journalists and scientists. The journalists gain 
by having their news stories published while the scientists gain 
publicity for the study. Some examples of “distorted” subjects are in 
the rendering of such issues as benefits of drinking a glass of wine a 
day, or the finding of a new drug treatment for breast cancer and 
diseases such as bird flu, also the benefits of cannabis as a remedy to 
prevent Alzheimer memory loss, from the medical field or in the 
legal domain the influence of the genetical inheritance upon the 
criminal acts of the individual. Although a different tendency also 
takes place and namely a resentment and refusal of scientific circles 
to collaborate with journalists, limiting their access to conferences or 
presentations where innovative ideas are launched for discussion. 
More recent developments however have convinced researchers even 
the most conservative and reticent ones, that media involvement in 
spreading scientific news has its advantages, media become 
progressively platforms for publishing articles on scientific news 
with the aim to be read and then follow with a debate with the 
adherents of elites holding different or opposite opinions.  
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Bringing in some particulars about the rapport that exists 
between scientists and science journalist, the author Sharon 
Dunwoody[2, p.3] alleges that: “This journalistic preference for 
information from high-status sources—information ostensibly 
untouched by “biased” individuals such as public relations folks--is 
powerful indeed and gives scientists a great deal of control over 
representations of uncertainties.” 
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ON THE ADVANTAGES OF INTERNET RESOURCES 
WHILE TEACHING ENGLISH PHONETICS 

 
Marianna FUCIJI, 

Catedra Filologie Engleză 
 

Nowadays Internet-supported education is growing in popularity and 
availability. Effectve use of Internet technology in the field of education 
especially in Foreign Language Teaching is one of the issues which is being 
discussed by language teachers worldwide for the last decade. Unfortunatelly 
it is not so much spread in Moldova as not so many of Moldavian teachers 
are willing to impelement this teaching tool.The article under disscussion is 
an attempt to reveal the advantages of using internet resources when teaching 
Foreign Languages in general and English Phonetics in particular. 

 
Recent years have seen a bloom of interest in using computers for 

language teaching and learning. With the availability of multimedia, 
computing and the Internet, the role of computers in language 
instruction has now become an important issue confronting large 
numbers of language teachers throughout the world. This specific field 
is usually called computer-assisted language learning (CALL)[1]. 

It is known that computers have been used for language 
teaching since the 1960‘s. M. Warschauer provides a typology of 
CALL and divides the history of CALL into three main stages: 
behavioristic CALL, communicative CALL, and integrative CALL. 
Each stage corresponds to a certain level of technology as well as a 
certain pedagogical approach. The three distinct phases of CALL 
described in details by Warschauer will be explained below [2]: 

Behaviorist CALL was the first phase of computer assisted 
language learning implemented in the 1960‘s and 1970‘s. It was 
based on the behaviorist learning model where the computer was 
viewed as little more than a mechanical tutor.It was mainly used for 
extensive drills, explicit grammar instruction and translation tests. 

Communicative CALL emerged in the 1970‘s and 1980‘s as a 
reaction to behaviorist approach to language learning.Proponents of 
communicative CALL rejected behaviorist approaches at both the 
theoretical and pedagogical level.They stressed that CALL should be 
focused more on using forms  rather than on the forms 
themselves.Grammar should be taught implicitly and students should 
be encouraged to generate original utterances instead of manipulating 
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prefabricated forms. This form of computer-based instruction 
corresponded to cognitive theories which recognized that learning 
was a creative process of discovery,expression and  development.The 
mainframe was replaced by personal computers that allowed greater 
possibilities for individual work.Popular CALL software in this era 
included text reconstruction programmers and stimulations. 

Integrative CALL emerged in the late 1980‘s and early 1990‘s 
when teachers have moved away from a cognitive view of 
comminicative language teaching to a socio-cognitive view that 
emphasizes real language use in a meaningful, authentic context.The 
integrative CALL seeks both to integrate the various skills of 
language learning  (listening, speaking, writing and reading) and to 
integrate  technology more fully into language teaching  process.To 
this end the multimedia-networked computer provides a range of  
informational, communicative,and publishing tools that are 
potentially available  for every student. Language students could 
involve themselves in their learning in a more authentic learning 
environment by interesting all language skills. Now, the rapidly 
developing internet further equips computers with features to 
facilitate worldwide communication and to access to wide sources of 
real time materials. It is thus not surprising the EFL will have to get 
on the stage of CALL in the future development . 

The table  below proposed by Warschauer (2000)  shows 
schematically the three stages of CALL [3]: 

 

 
Stage 

1970s-1980s: 
Structural/ 
Behaviorist 

CALL 

1980s-1990s: 
Communicative 

CALL 

21st Century: 
Integrative 

CALL 

Technology Mainframe PCs Multimedia and 
Internet 

English-
Teaching 
Paradigm 

Grammar-
Translation & 
Audio-Lingual 

Communicative 
Language Teaching 

Content-Based, 
ESP/EAP 

View of 
Language 

Structural (a 
formal structural 

system) 

Cognitive (a 
mentally-constructed 

system) 

Socio-cognitive 
(developed in 

social interaction) 
Principal Use of  
Computers 

Drill and Practice Communicative 
Exercises 

Authentic 
Discourse 

Principal 
Objective 

Accuracy And Fluency And Agency 
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Indian scholar Atul Jain states that the reasons for using 

computer-assisted Language Learning include: a) experiential 
learning; b) motivation; c) enhance students‘ achievements; 
d)authentic materials for study; e)greater interaction; f) 
individualization; g)independence from a single source of 
information; h)global understanding [4]. 

Facing the coming of e-generation and significant change of 
current language teaching and learning environment Bin Wei (2005) 
claims that  teachers should adjust their teaching to meeting the need 
of society, be equipped with knowledge and skills of the computer 
technology. In his opinion every teacher should have e-learning 
perception, computer technology training and then the teacher will 
face new challenges to adopt new appropriate instructional strategies 
and to facilitate student’s learning. It is teachers’ duty of how to put 
Computer Assisted Instruction (CAI) into practice that can bear the 
fruit of teaching and learning. Therefore, how to apply computer 
assisted instruction into educational technology efficiently and 
effectively is English language teachers’ main task [5]. 

Swedish scholar, Anders Eriksson considers that Phonetics 
and other speech communication sciences may be particularly well 
suited for Internet based or Internet supported education. In this 
regard Eriksson‘s point of view is the following: 
 Speech communication sciences are highly multidisciplinary, 

and the Internet as a medium of communication can contribute 
in a number of ways to overcome the limitations often found 
within one single department.  

 The Internet can allow easier access to linguistic resources, 
tutorial information and native speakers of any language 
regardless of geographical location.  

 Phonetics requires both sounds and images to be realistic, and 
for many areas the possibility to perform experiments is 
essential. With Internet tools like audio and video players and 
programming languages like Java, new possibilities have 
opened up for realistic, high quality phonetics resources which 
may be used in an Open and Distance Learning (ODL) context. 

 Interactive assessment and peer assessment through the 
Internet can increase the efficiency of student self-study in 
practical skills[6]. 
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Jennifer Gilbert being an instructor at Carleton University 
(Canada)School of Linguistics and Applied Language Studies states that 
the Internet is a valuable tool for pre-readers and it holds a wide source 
of phonics-teaching tools and many of them are free. With young 
children interested and able to use computers the Internet has become a 
valuable resource for learning. It also contains a lot of information and 
educational tips for teachers teaching phonics to pre-readers of any age. 
In the following we shall list some of Jennifer Gilbert‘s instructions on 
how to use the internet for teaching English Phonetics [7]: 

1.Websites such as www.YouTube.com  contain videos of the 
English alphabet in phonetics. Some are made into songs while 
others simply flash a letter and make the corresponding sound. There 
are countless phonics videos available on this website. You will need 
to sort through them to find the good ones. Another website that has 
videos to help explain the laws and sounds of the English alphabet is 
"Between the Lions" on pbskids.org. 

2. Play phonic games on the Internet. The use of phonic games 
reinforces the letter sounds by encouraging interaction from the pre-
reader. Using a search engine, type in "free phonics games online." 
You will encounter many sites with games available to play online. 

3. Engage in phonic activities. There are activities to do online 
and activities to download and print, both available on the Internet. 
Visit websites, such as starfall.com, and click on the "Learn to Read" 
button. Click on the arrow with the word "Start," which will take you 
to the beginning of word family activities that involve sounding out 
short words requiring simple point-and-drag manoeuvres. There are 
also websites, such as www.kidzone.ws , where you can print free 
phonic worksheets and activities. 

4. Read, print and download teaching resources. By finding a 
teaching phonics portal, such as www.phonictalk.com, an educator 
will find a wide range of information to draw ideas from. There are 
also different reading curriculum sites to visit, each promoting their 
advantages. 

Spanish scholars Josefina Carrera and Claudia Pons also 
promote the idea that a vast variety of tools for teaching and learning 
phonetics and other speech sciences are currently available on the 
Internet. They point out that tools like audio files, video players, 
dynamic illustrations, on-line courses,interactive glossaries, and 
programming languages are being used to improve the quality of 

http://www.youtube.com/
http://www.kidzone.ws/
http://www.phonictalk.com/
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phonetics education and to increase the efficiency of students’ self-study 
and practical skills.  Along these lines  they provide  a list of  phonetic 
resources used for the study of  English Phonetics via Internet [8]: 

a. On-line phonetic courses with exercises, e.g. A Course in 
Phonetics website, P.Ladefoged, UCLA:  
http:/ / www. phonetics. ucla.edu/ 

b. Glossaries with phonetic, phonologic and linguistic terms, 
i.e. Electronic Glossary of Linguistic Terms website, J. Albert 
Bickford, David Tuggy, ILV-México; University of North Dakota: 
http://www.sil.org/mexico/ling/glosario/E005ai-Glossary.htm 

c. IPA fonts and charts, e.g. The International Phonetic 
Association website: http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html / IPA 
charts with sound in Flash Animation, e.g. Paul Meier Dialect 
Services website, e.g. http://www.paulmeier.com/ipa/charts.html / 
Files of speech sounds from the IPA:  
http: // www 2.arts. gla.ac.uk /IPA/sounds.html 

d. Dynamic vocal-tract diagrams, video clips and animations, 
e.g. The Sounds of Spoken Language website, University of Iowa: 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/ or The Interactive 
Sagittal Section website, Daniel Currie, University of Toronto: 
http://www.chass.utoronto.ca/~danhall/phonetics/sammy.html 

e. Fundamentals of Acoustics, e.g. Acoustics and vibration 
animations website, Dan Russell, Kettering University: 
http://www.kettering.edu/~drussell/demos.html 

f. Acoustic phonetics, spectrograms and speech synthesis, e.g. 
Source-filter model of vocal tract, with duck call-source, 
Exploratorium in San Francisco:  
http: // www. exploratorium.edu/exhibits/vocal_vowels/ 

The facts mentioned above drive us to a conclusion that 
Internet resources are very useful in the process of teaching and 
learning foreign languages and are worth to be implemented in 
school or University curriculum.To achieve this goal foreign –
language teachers from the developing countries (such as Moldova) 
who are less experienced in using internet resources in their foreign-
language classes need some additional training as the majority of 
school and University language- teachers in Moldova are under  the 
age of 40-60 and not all of them know how to use computer and 
internet. To improve the current situation in Moldavian schools and 
higher education institutions the Moldavian Ministry of Education 
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should focus on raising the potential of Internet resources efficiency 
in the process of Foreign Language Teaching by improving teaching 
and learning conditions throughout the country. 
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INSTRUMENTE IMPORTANTE ÎN MARKETINGUL 
PERSONAL 

 
Alexandra PISCUNOV, 

Catedra Pedagogie şi Psihologie 
 
Chaque organisation et chaque individu cherche atteindre et 

maintenir son ajustement aux valeurs, à l'éthique et aux principes de fond. 
Une personnalité complètement intégrée dans la société doit avoir la 

possibilité d'orientation professionnelle, d'investigation des offres du 
marché du travail, des opportunités concrètes offertes par une certaine 
communité dans ce domaine. Le jeune ou la jeune doit posséder des 
instruments d'informatisation et d'automanagement des concordances entre 
les aptitudes, les capacités,   la propre vocation et les rigueurs concrètes 
sollicitées par la société. 

Dans ce contexte est indiquée la maîtrise des instruments importants 
du marketing personnel. 

- La lettre de motivation 
- Curriculum vitae 
- L'interview et l'interview proprement-dit 
- La lettre de remerciement 
Dans la recherche d'une fonction les uns se confrontent avec la 

situation de présenter sur la marché du travail le plus valoreux produit: ta 
propre image. Dans ce cas il est nécessaire d'expérimenter l'art de vente 
par des techniques de marketing personnel. Il faut choisir et maintenir un 
certain cours dans le développement professionnel, en s'informant toujours. 
Souvent ceux qui cherchent du travail essaient d'adapter leur présentation pour 
position disponible. C'est bien de découvrir les intérêts professionnels propres 
et les hobbys et ne se dépêcher pas vers la première opportunité proposée. 

 
Fiecare organizaţie şi fiecare individ caută să atingă şi să-şi 

menţină alinierea la valorile, etica şi principiile de fond. 
Pentru a răspunde la întrebarea dacă este justificată şi posibilă 

aprecierea oamenilor se impune o succintă privire de ansamblu 
asupra problemelor diferenţelor individuale. Ideea diferenţelor 
individuale nu este un produs al gândirii moderne; o găsim expusă în 
Republica lui Platon şi la o serie de alţi filisofi, care au anticipat 
gândirea ştiinţifică specifică timpurilor noastre. Omul 
modern,constâns de ritmul nou al condiţiilor sale complexe de viaţă, 
nu s-a rezumat la simple speculaţii filosofice şi nu s-a mulţumit să 
recunoască numai existenţa variaţiilor sau diferenţelor individuale. El 
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a încercat să le explice, să măsoare şi să exprime în termini 
cantitativi estimările sale. Variabilitatea interumană este un fapt 
atestat.Fiecărui individ îi este propriu un grupaj de capacitate şi 
însuşiri sau calităţi (unii dispu de o inteligenţă superioară, alţii una 
inferioară,unii  sunt mai armonios dezvoltaţi din punct de vedere 
psihic, alţii manifestă un dezechilibru din acest punct de vedere). 
Oamenii se deosebesc unii de alţii când sunt priviţi din anumite unghiuri 
de vedere (această variabilitate este specifică însăşi naturii). Dar 
variabilitatea  nu se manifestă numai de la om la om, ci se extinde şi la 
grupuri de oameni (grup de muncă, grup familial, grup etnic etc.) 

O  personalitate  complet  integrată în  societate   trebuie  să 
aibă posibilitatea de orientare profesională, de investigare a ofertelor 
pieţei muncii,  a oportunităţilor concrete  oferite de o anumită 
comunitate în acest domeniu. Tânărul sau tânăra trebuie să posede 
instrumente de informatizare şi automanagement a concordanţelor 
dintre aptitudinile, capacităţile, vocaţia proprie şi rigorile concrete 
înaintate de societate. 

În acest context este indicată  însuşirea   instrumentelor  
importante ale marketingului personal. 

-Scrisoarea de intenţie  
-Curriculum Vitae 
-Interviul şi interviul propriu-zis 
- Scrisoarea de mulţumire 

Scrisoarea de intenţie 
Este indicat ca un CV să fie însoţit de o scrisoare de intenţie, 

care nu repetă informaţiile conţinute de acesta. Scrisoarea trebuie să 
fie scurtă, concisă şi să aibă un stil direct. În structura ei sunt incluse: 
scopul, obiectivele şi punctele tari ale candidatului. Mai pot fi 
menţionate aspecte cum ar fi salariul actual, motivaţia pentru noul 
serviciu etc. 

Această scrisoare trebuie  adresată  întotdeauna unei anumite 
persoane, de aceea este bine să aflăm cui trebuie să adresăm 
scrisoarea. Când nu avem această informaţie, ea trebuie adresată 
şefului departamentului de resurse umane sau directorului general. 
Scrisoarea trebuie să stimuleze interesul cititorului. Stilul exprimă 
personalitatea candidatului, fiind necesar să exprime încrederea în 
sine. Trebuie să facă dovada interesului  faţă de firmă/organizaţie, 
arătând că deţine informaţii despre aceasta. Cu cât se va cunoaşte 
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mai mult despre organizaţie, cu atât e mai uşor să se dovedească 
modul în care abilităţile candidatului pot fi valoroase. 

Cum se elaborează o scrisoare de intenţie? 
Scrierea efectivă a scrisorilor este un aspect esenţial al căutării 

unui loc de muncă. Scrisoarea de intenţie trebuie să reflecte 
personalitatea celui care caută un loc de muncă. Nu trebuie copiată de la 
alte persoane. Scrisorile vor fi scrise de mână numai când acest lucru 
este cerut de angajator (există firmele care recurg la metoda grafologică 
pentru recrutarea şi selecţia unui anumit  segment de angajaţi). 

Scopul, forma şi conţinutul scrisorii: 
În primul rând trebuie stabilite scopul scrisorii,forma de 

reprezentare a informaţiilor şi informaţiile propriu-zise. Punctele 
esenţiale ale scrisorii trebuie să fie la obiect, urmând scopul scrisorii. 
Folosirea repetată a pronumelui eu, monotonia frazei, scrisul 
incorect, plictisitor scad nivelul de atingere a obiectivului scrisorii. 
Paragrafele vor trebui să se limiteze la patru-cinci propoziţii, iar 
frazele nu trebuie să fie mai lungi de 2 rânduri. Prima propoziţie a 
paragrafului are rolul de a introduce subiectul, care va fi dezvoltat în 
restul paragrafului. Folosiţi verbe de acţiune. Nu e indicat să 
reproduceţi ce e scris in CV. Evitaţi folosirea cuvintelor negative şi a 
sintagmelor cu contaţii negative. Evitaţi sintagmele de altfel, oricum 
ar fi etc. deoarece au contaţii negative. 

În ceea ce priveşte conţinutul scrisorii, accentuaţi contribuţiile 
pe care le puteţi aduce organizaţiei. Puneţi accentuat pe achiziţiile de 
până acum şi pe modulul în care le puteţi transfera asupra noului loc 
de muncă. 

Scrisoarea se va trimite în original, şi nu copii cu aspect la 
reproducere de masă. Se va păstra o copie a scrisorii. Se poate 
concepe şi folosi scrisorii cu antet şi cărţi de vizită personalizate. 
Efectul asupra angajatorului va fi cel de seriozitate şi profesionalism. 

Tipărirea scrisorii trebuie să fie de calitate. Va avea aceeaşi 
formă ca şi CV-ul (aceeaşi hârtie şi grafică). Dispoziţia în pagină, 
marginile şi forma grafică finală sunt foarte importante. De 
asemenea, claritatea, tonul abordat, acurateţea, scrierea cuvintelor, 
punctuaţia, gramatica. 

Scrisoarea de intenţie însoţeşte CV-ul în momentul în care este 
trimis unui posibil angajator. Ea are rolul de a prezenta aplicantul ca 
pe candidat capabil. 
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Scrisorile de intenţie sunt de 2 tipuri: 
1. Cover letters     sunt acele scrisori care se trimit pentru o 

poziţie precisă, în urma unui anunţ al organizaţiei angajatoare. Nu 
trebuie limitată aria de trimitere a scrisorilor numai către posturile 
anunţate. Postul dorit este posibil să nu fie anunţat în presă (sau în 
alte surse). 

2. Broadcast letters   sunt scrisorile care se trimit către locuri 
de muncă neanunţate. Ele informează managerii asupra potenţialului   
aplicantului,cu scopul unei eventuale abordări  ulterioare. Posturile 
care nu sunt anunţate pot fi aflate uşor vorbind cu oamenii. 
Localizarea lor se face prin consultarea cataloagelor, ziarelor, 
periodicelor, organizaţiilor profesionale şi internetului, prin căutarea 
unor oportunităţi în mediul de afaceri, în instruire, servicii sociale, 
educaţie, guvern etc. 

Similarităţi şi diferenţe între scrisorile de tip cover şi 
broadcast: cele două tipuri de scrisori au similarităţi şi trebuie să 
includă următoarele elemente: accentul va cădea pe punctele tari 
cerute de post, astfel încât angajatorul  să facă o conexiune uşoară cu 
cerinţele organizaţiei sale. Punctele tari vor fi elaborate pornind de la 
calificările prezentate. Exemplele ce conţin numere, cifre conduc la 
creşterea încrederii în acurateţea scrisorii. Prin scrisoare, cel ce solicită 
postul trebuie să se individualizeze faţă de ceilalţi competitori. 

Angajatorul trebuie să fie motivat, să-şi dorească să îl 
întâlnească. Linia generală trebuie să fie pozitivă. 

Scrisoarea tip cover  este adresată şi trimisă unei persoane sau 
unui departament specificat într-un anunţ. În primul paragraf trebuie 
trecut titlul postului din anunţ. Trebuie menţionate beneficiile pe care 
le poate aduce şi care este interesul acestuia faţă de organizaţie şi 
postul solicitat. 

Scrisoarea de tip broadcast este adresată şi trimisă şefului de 
departament unde aplicantul doreşte să lucreze. Dacă organizaţia este 
mică, i se va trimite direct preşedintelui sau directorului exclusiv. În 
primul paragraf, pe baza certificărilor făcute, trebuie menţionată exact 
poziţia de care este interesat aplicantul, ceea ce poate oferi, ceea ce   au 
nevoie şi de ce ar fi el persoana potrivită. Trebuie menţionate şi numele 
persoanelor (cu permisiunea lor) de la care au fost luate informaţiile. 

Într-o scrisoare tip  broadcast, alegerea modalităţii de frazare a 
obiectivului personal pentru noul post trebuie realizată foarte prudent. 
Dacă este prea limitat, s-ar putea să nu fie considerat îndeajuns pentru  
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postul respectiv, iar dacă este prea larg, poate fi perceput ca fiind 
nefocalizat, indecis, specific căutării unui post oarecare. 

Scrisorile trebuie să aibă la bază activităţile pe care le poate 
presa aplicantul pentru angajator. O pagină este maxim admis pentru 
acest tip de scrisoare. 

Calitatea scrisorii va determina prima impresie a angajatorului. 
Înainte de redactarea scrisorii, aplicantul trebuie să analizeze încă o 
dată cerinţele locului de muncă şi competenţele pe care le are şi să 
realizeze o comparaţie obiectivă între cerinţe şi competenţe. 
Scrisoarea va conţine numai informaţiile relevante, particularizate 
prin experienţa profesională a aplicantului, educaţie, obiective atinse 
şi atribute personale cerute de post. Scrisoarea are rolul de a pune în 
lumină numai calităţile cele mai importante a aplicantului, CV-ul 
fiind mai cuprinzător. 

Câteva indicaţii generale pentru redactarea unei scrisori de 
intenţie (Mitulescu et at., 2003, p. 216):  

În scrisoare se vor scrie, în dreapta, numele, localitatea, data, 
strada şi numărul, telefonul. Pe acelaşi rînd cu numele, dar în stânga, 
se vor indica adresa firmei destinate. Fiecare paragraf trebuie să 
conţină o idee nouă. Scrisoarea va fi scrisă – de preferinţă la 
calculator, într-o redactare îngrijită. 

Se vor menţiona pe scurt şcolile absolvite, funcţiile ocupate, 
cunoştinţele speciale şi aptitudinile personale (în cazul în care nu 
trimitem şi un CV), apoi se pot menţiona referinţele şi faptul că 
acceptăm condiţiile de angajare, mai ales în caz că sunt special cerute. 

Nu se alătură certificate, recomandări şi diplome în original. De 
regulă, le enumerăm, iar la întâlnire le aducem în fotocopii. 

Curriculum vitae: definire, tipologie 
Punctul de plecare în orice proces de recrutare de personal este 

CV-ul. El mediază, de regulă întrevederea între cel care îşi oferă 
serviciile şi reprezentanţii  firmei care, ulterior, vor realiza interviul 
de selecţie. CV-ul este considerat ca una dintre cele mai la îndemână 
metode de evaluare, fiind bazat pe pe informaţiile biografice. Cu alte 
cuvinte, CV-ul este un document prin care cel ce recrutează se 
convinge că posibilul, potenţialul angajat se numără printre 
persoanele potrivite pentru postul vacant. 

Din perspectiva candidatului, conceperea unui CV echivalează cu 
pregătirea unui memoriu asupra activităţii sale anterioare şi modului 
actual de existenţă. CV-ul trebuie să conţină date obiective şi concrete 
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privind starea civilă, formaţia profesională, experienţa în domeniul de 
activitate specific postului şi posturile de deţinute anterior. Aici se 
menţionează cunoştinţele particulare, ca, de exemplu cunoaşterea unei 
sau a mai multor limbi străine, utilizarea calculatorului,deţinerea unui 
permis de conducere.  De   asemenea sunt menţionate şi hobby-urile, 
aspecte ce exprimă activităţile extraprofesionale. 

În cadru unui CV   trebuie   să fie incluse informaţiile care au 
importanţă în  ceea ce priveşte evoluţia carierei, iar cele care nu au 
însemnătate să fie minimizate. Acest lucru se poate face optând 
pentru tipul de CV favorabil. 

Există mai multe de CV-uri: 
- CV-ul cronologic: este cel mai tradiţional mod de organizare 

a CV-ului. La fiecare post trebuie menţionat responsabilităţile şi 
realizările, evidenţiindu-se cel mai recent post. Abordarea 
cronologică le este recomandată persoanelor cu o bogată experienţă 
în muncă şi care doresc să evolueze în aceeaşi carieră; 

- CV-ul funcţional: aici se accentuează domeniile de 
competenţă prin alcătuirea unei liste de realizări şi mai puţin locurile 
de muncă ocupate anterior. Este avantajos pentru persoanele care, 
din diferite motive, au fost obligate să accepte până la momentul 
respectiv locuri de muncă sau funcţii inferioare pregătirii lor;    

- CV-ul ţintă: doreşte să atragă atenţia asupra a aceea ce poate 
persoana să facă pentru pentru un anumit angajator, pe un anumit post. 
Imediat după declararea obiectivelor de carieră, se înşiruie capacităţile 
deţinute care sunt relevante pentru acel post şi realizări curente. Această 
formă se poate realiza dacă CV-ul  este  redactat  pentru  un post anume. 
Dacă persoana trimite însă CV-ul mai multor potenţiali angajatori sau pe  
Internet, funcţia lui nu se mai poate fi îndeplinită; 

-CV-ul electronic: se completează cu o formă standardizată. 
Un scanner anexat a unui calculator poate citi CV-ul. Calculatorul 
citeşte şi extrage datele personale, aptitudinile, educaţia, calificările 
şi locurile de muncă anterioare. Programul analizării CV-urilor, în 
funcţie de criteriile amintite oferă o listă de candidaţi care 
îndeplinesc toate cerinţele obligatorii şi le clasifică.  Calculatorul  face 
această muncă mult mai repede decât omul şi mult mai sistematic. 
Metoda este recomandată când avem un număr mare de candidaţi. 

Redactarea unui CV: în mod normal, orice curriculum vitae 
trebuie să conţină: 
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Modelul european de CV: modelul european de CV a fost 
adoptat recent printr-o hotărâre de guvern şi poate fi utilizat de 
persoanele aflate în căutarea  unei slujbe, pe piaţa muncii din 
România din străinătate. Formatul electronic al CV-ului se găseşte pe 
site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă: 
www.anofm.ro. Redăm şi noi publicaţia propusă şi indicaţiile de 
completare în formă în care au fost aprobate: 

*Notă 
Înlocuiţi rubrica (numele aplicantului cu propriul nume 
**Notă 
Aptitudini şi competenţe organizatorice 
De exemplu, coordonaţi sau conduceţi activitatea unor altor 

persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă, în acţiuni 
voluntare (de exemplu, în domenii culturale sau sportive) sau la 
domiciliu    

Aptitudini şi competenţe tehnice 
(Utilizarea calculatorului, anumite tipuri de echipamente, 

maşini, etc.) 
Permis de conducere 
Alte aptitudini de competenţe 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
ANEXE 

Curriculum vitae 
Numele aplicantului 
Numele, prenumele 
Numărul, strada, codul poştal, oraşul, ţara 
Ziua, luna, anul 
Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, 

începând cu cea mai recentă dintre acestea. 
Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de 

formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă. 
Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, 

satisfăcător. 
Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de 

exemplu, persoanele de contact, referinţe etc. Enumeraţi 
documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul. 

 
 
 

http://www.anofm.ro/
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Indicaţii suplimentare (Mitulescu et al., 2003, p.215): 
-dacă veţi schimba  adresa, notaţi până când este valabilă cea 

curentă. 
-dacă includeţi şi o adresă de pagină Web personală, asiguraţi-

vă că  formatul  este unul profesional. Site-ul dumneavoastră poate 
inculde un CV   exemple din activitatea profesională etc. 

- pregătiţi-vă mai multe versiuni de CV-uri în care să vă 
descrieţi aptitudinile relaţionat strict la cerinţele locului de muncă 
spre care aspitaţi. 

-secţiunea „Calificări/Competenţe” este, poate, cea mai 
importantă componentă a CV-ului. In această secţiune angajatorul va 
regăsi sau nu – în dumneavoastră persoana  ideală pentru postul pe 
care îl oferă, va regăsi avantaje competitive pe care le pune la 
dispoziţie.   Puteţi    să includeţi câteva  cuvinte – cheie. Acestea vor 
putea fi uşor folosite în bazele de date a angajatorilor, pentru a vă 
regăsi mai târziu - dacă nu aveţi experienţă relevantă, accentuaţi 
aptitudinile pe care le-aţi dezvoltat în termenii relaţiilor 
interpersonale, organizaţionale etc. 

-descrieţi cunoştinţele dumneavoastră relaţionat la 
competenţele postului spre care aspiraţi (de exemplu, capacitatea de 
a gestiona un buget, scrierea rapoartelor, planificare etc.) 

- mergeţi   pe urmele experienţei dumneavoastră de muncă-
menţionaţi formele de organizaţie şi trening profesional. Este 
folositor să menţionaţi şi cunoaşterea unor limbi străine (engleza, 
franceza, germana etc.) 

-enumeraţi principalele arii în care posedaţi abilităţi (de 
exemplu, utilizarea calculatorului,instrumentare ştiinţifică etc.) 

-enumeraţi şi caracteristicile dumneavoastră personale ce sunt 
cerute de poziţia pe care o solicitaţi (de exemplu, entuziasm, 
flexibilitate, atenţie la detalii etc.) 

-menţionaţi studiile absolvite, diplomele obţinute, specialitatea 
obţinută. 

-toate etapele educaţionale vor fi scrise în ordine inversă 
absolvirii lor (cea mai recentă prima). 

-o subsecţiune   poate fi consacrată realizărilor care au 
relevanţă în raport cu locul de muncă dorit. Pot fi scrise proiectele 
relevante, rapoartele, tezele etc. pe care le-aţi pregătit.  
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-vor fi menţionate atât cunoştinţele   teoretice, cât şi cele 
practice. Poate fi realizat un tabel cu secţiunile: Hardware, Operating 
Systems, Software, Limbaje de programare. 

-CV-ul cronologic este cea mai acceptată formă pentru 
sublinierea experienţei profesionale . 

-menţionaţi premiile importante, atât cele obţinute în facultate, 
cât şi cele obţinute în liceu, şi numele instituţiei care v-a acordat 
premiul şi data. Ordinea lor va fi invers cronologică. Explicaţi ce 
înseamnă acel premiu dacă persoana care citeşte CV-ul nu poate 
înţelege importanţa sa. 

-menţionaţi în primul rând, limbile în care puteţi să vorbiţi 
fluent şi să desfăşuraţi o activitate, dacă postul o cere. Menţionaţi 
dacă puteţi să vorbiţi şi/sau să scrie şi în limba respectivă. 

-activităţile de desfăşurare ca voluntar pot fin incluse în mai 
multe moduri, în funcţie de mesajul pe care vreţi să-l transmiteţi, fie 
la secţiunea „Activităţi/interese”, fie la secţiunea „Experienţa 
Profesională”, sau se poate crea o secţiune separată „Activităţi 
voluntare”(cu menţionarea organizaţiilor în care vă desfăşuraţi 
activitatea, contribuţiile pe care le aduceţi). 

-notă:  „Referinţe la cerere” arată caracterul opţional al 
acestora. Adăugaţi numele persoanei care vă recomandă dacă ea este 
bine cunoscută de angajator. El va dori să vă întâlnească datorită 
menţionării respectivei persoane. 

-persoana aleasă să vă dea referinţele trebuie întrebată dacă 
acceptă folosirea numelui său în CV. De asemenea, trebuie să vă 
asiguraţi ce vă spune în cazul în care va fi contactată telefonic  de 
angajator. 

-dacă un angajator cere o mapă personală (de exemplu, design 
grafic, proiectare), va trebui să o prezentaţi. Ca să o prezentaţi, 
trebuie să o aveţi. Realizarea unei mape personale ia ceva timp,aşa că 
trebuie pregătită continuu. 

- asiguraţi-vă că numele dumneavoastră este scris în partea de 
sus a fiecărei pagini. 

-un CV trebuie actualizat din timp în timp. 
Fiecare aspirant la un loc de muncă trebuie să ştie cum să se 

elaboreze aceste documente pentru a se prezenta favorabil în faţa 
angajatorului. 

-dacă vi se cere o fotografie este de preferat să se facă una 
profesională, şi nu una la minut. 
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- este important ca tot ce se află în CV să fie verificabil şi 
adevărat. Dacă nu puteţi justifica ceea ce scrieţi în CV, vă veţi pierde 
credibilitatea, iar şansa unei slujbe va fi minimă. 

-să fiţi atent la exprimare, mai ales la greşelile gramaticale   
Indicaţii suplimentare (Mitulescu et al.,2003,p.215): 
-este important ca tot ce se află în CV să fie verificabil şi 

adevărat. Dacă nu puteţi justifica ceea ce scrieţi în CV, vă veţi pierde 
credibilitatea, iar şansa unei slujbe va fi minimă . 

-să fiţi atent la exprimare, mai ales la greşelile gramaticale. 
*Notă 

Înlocuiţi rubrica (numele aplicantului cu 
propriul nume 

**Notă 
Toate textele din această coloană au rol 
informativ şi nu apar în CV 

INFORMAŢII PERSONALE 
Nume 
Adresă 
Telefon, Fax, E-mail 
Naţionalitate 
Data Naşterii 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
-Perioada (de la până la) 
-Numele şi adresa angajatorului 
-Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
-Funcţia sau postul ocupat 
-Principalele activităţi sau 

responsabilităţi 
EDUCAŢIE ŞI INFORMARE 
-Perioada (de la până la) 
-Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ al organizaţiei profesionale prin 
care s-a realizat formarea profesională 

-Domeniul studiat / Aptitudini 
ocupaţionale 

-Tipul clasificării / Diploma obţinută 
-Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / învăţământ  
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi carierei, 

Curriculum vitae 
Numele aplicantului 

 
Numele, prenumele 
 
Numărul, strada, codul poştal, 
oraşul, ţara 

 
Ziua, luna, anul 

 
Menţionaţi pe rând fiecare 
experienţă profesională 
pertinentă, începând cu cea 
mai recentă dintre acestea 

 
 
 
 
Descrieţi separat 

fiecare formă de învăţământ 
şi program de formare 
profesională urmate, începând 
cu cea mai recentă 

 
 
 
Enumeraţi limbile 

cunoscute şi indicaţi nivelul: 
excelent, bine, satisfăcător 

 
Descrieţi aceste 

aptitudini şi indicaţi contextul 
în care le-aţi dobândit  
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dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-
un certificat sau o diplomă  

Limba maternă 
Limbi străine cunoscute 
-Abilitatea de a citi 
-Abilitatea de a scrie 
-Abilitatea de a vobi 
Aptitudini şi competenţe artistice 
Muzică, desen, pictură literatură etc. 

Aptitudini şi competenţe sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 

într-un mediu multicul-cultural, ocupaţi o 
poziţie în care comunicarea e importantă sau 
desfăşuraţi o activitate în care munca de 
echipă este esenţială (de exemplu, în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu   

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

De exemplu, coordonaţi sau conduceţi 
activitatea unor altor persoane, proiecte şi 
gestionaţi bugete; la locul de muncă, în acţiuni 
voluntare (de exemplu, în domenii culturale 
sau sportive) sau la domiciliu    

Aptitudini şi competenţe tehnice 
(Utilizarea calculatorului, anumite 

tipuri de echipamente, maşini, etc.) 
Permis de conducere 
Alte aptitudini de competenţe 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

ANEXE 

 
 
 
 Descrieţi aceste 

aptitudini şi indicaţi contextul 
în care le-aţi dobândit  

 
 
 
Descrieţi aceste 

aptitudini şi indicaţi contextul 
în care le-aţi dobândit  

 
 
 
Descrieţi aceste 

aptitudini şi indicaţi contextul 
în care le-aţi dobândit  

 
Indicaţi alte informaţii 

utile şi care nu au fost 
menţionate, de exemplu, 
persoanele de contact, 
referinţe etc. Enumeraţi 
documentele ataşate CV-ului, 
dacă este cazul 

 
Indicaţii suplimentare (Mitulescu et al.,2003,p.215): 
-este important ca tot ce se află în CV să fie verificabil şi 

adevărat. Dacă nu puteţi justifica ceea ce scrieţi în CV, vă veţi pierde 
credibilitatea,iar şansa unei slujbe va fi minimă. 

-să fiţi atent la exprimare,mai ales la gre elile gramaticale. 
Se pot include în CV: 
-abilităţi generale în echipă de administrare, de comunicare, de 

conducere, de coordonare, de creaţie, de inventitate, operativitate, de 
negociere, de organizare şi planificare etc. 

-motivare 
-receptivitate 
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-siguranţa de sine şi rezistenţa la efort la stres                                  
 
 Exemple de redactare a unei scrisori de intenţie          
(Mitulescu et at.,2003, p.216): 
          Nume, prenume: 
          Adresa unde puteţi fi contactat: 
          Tel./E-mail: 
          Dlui Director POP IOAN 
          Asociaţia Comunitatea în Sprijinul Copilului 
          Adresa: 

Domnule Director, 
În urma anunţului din ziarul Evenimentul zilei din data de 16 

octombrie, să candidez pentru postul de secretar în cadrul Asociaţiei 
Comunitatea în Sprijinul Copilului. În ultimii ani am cîştigat 
experienţa în toate activităţile legate de munca de birou, şi anume: 
redactare computerizată, înregistrare, răspuns la telefon şi recepţie, 
stenografie. În plus, sunt şi lucrător voluntar pentru copiii cu 
probleme sociale în cadrul unei organizaţii de ajutor umanitar. 
Aceste activităţi mi-au dezvoltat răbdarea, sensibilitatea şi 
înţelegerea. Cred în necesitatea unei educaţii în domeniul implicării 
societăţii civile în problemele copiilor şi consider că aş putea deveni 
un membru entuziast şi de ajutor al asociaţiei pe care o conduceţi. 

Vă rog să mă contactaţi, dacă doriţi informaţii suplimentare, la 
telefon… sau prin e-mail, pentru a programa un interviu la o dată şi o 
oră care să vă convină 
          Cu sinceritate 

IONESCU ALIN 
Scrisoare de intenţie(2) 

         Numele,prenumele: 
         Adresa unde puteţi fi contactat: 
         Tel./E-mail: 
         Data: 
         B-lui Director al librăriei 
         B-dul Chişinău 89                            
 

Stimate  Domnule Pop, 
Am găsit oferta  dumneavoastră de serviciu în publicaţia 

Adevărul  din 16 octombrie şi sunt interesat de postul de vânzător în 
librăria dumneavoastră. 
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Am terminat de curând un curs de specialitate în vânzări, care 
a durat 12 săptămâni, în urma căruia am căpătat cunoştinţe în 
domeniu cum ar fi: servirea clienţilor, împachetarea, cum să capăt 
siguranţă în lucrul cu oamenii şi să-mi folosesc  iniţiativa în 
rezolvarea clienţilor, lucruri pe care le consider relevante pentru 
acest post. Cărţile   m-au pasionat întotdeauna,de altfel, citesc în jur 
de 20 de cărţi pe an. Cred că aptitudinile, experienţa şi entuziasmul 
meu îmi acordă o şansă în plus pentru a ocupa această   poziţie. 

Librăria… este foarte cunoscută în Bucureşti. Cu ocazia vizitelor 
mele în librărie, am fost impresionat de oferta mare de carte şi de faptul 
că vânzătorii au fost amabili. Îmi  doresc să lucrez într-un astfel de 
mediu, care să-mi asigure o muncă  interesantă, variată şi stimulatoare. 

Mă puteţi contacta oricând pentru un interviu, în cadrul căruia 
voi fi încântat să vă ofer mai multe detalii. 

Vă rog să mă sunaţi la numărul de telefon de mai sus. 
Vă mulţumesc anticipat, X.                                                  

Scrisoare de mulţumire 
Este politicos să le trimiteţi scrisori  de mulţumire (pot fi şi 

prin e-mail) persoanelor care v-au dat recomandări pentru obţinerea 
unui post. Aceste scrisori, redactate într-un stil elegant, vor exprima 
satisfacţia dumneavoastră pentru reuşita concursului şi mulţumiri 
pentru ajutorul acordat, precum şi câteva cuvinte despre modul cu aţi 
început activitatea în noul post.  Promtitudinea  scrisorilor este un 
element esenţial. Menţionaţi în scris aprecierile pentru informaţiile 
pe care le-ţi primit. 

Scrisoare de mulţumire are drept  scop de a menţine trează 
atenţia asupra persoanei dumneavoastră. Prin ea veţi informa pe 
posibilul angajator cu privire la interesul dumneavoastră pentru 
postul  oferit. În ea, veţi rezuma  punctele dumneavoastră proprii şi 
veţi exprima speranţa în reuşita interviului. Promtitudinea (maximum 
24) cu care trimiteţi scrisoare după interviu este foarte importantă. În 
ea puteţi menţiona şi unele aspecte pe care aţi uitat  -  s-au n-aţi avut 
ocazia – să le  exprimaţi la interviu. Reamintiţi-i intervievatorului 
competenţele dumneavoastră care vă recomandă pentru postul respectiv 
şi ce beneficii va obţine compania dacă vă angajează. Exprimaţi-vă 
mulţumirile pentru timpul şi disponibilitatea intervievatorilor. 

Dacă primiţi un „Ne pare rău, dar…”, scrieţi încă o scrisoare, 
ca urmare a respingerii  candidaturii. Veţi demonstra atitudinea 
pozitivă faţă de organizaţia ce v-a respins (în cazul în care doriţi să 
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obţineţi totuşi un post în această firmă, cu altă ocazie). Puteţi sugera 
că sunteţi interesat/interesată de un post similar celui pentru care aţi 
fost  intervievat /ă. Menţionaţi că sunteţi interesat/ă şi de un posibil 
alt post care se eliberează în cadrul companiei. 

 Un alt tip de scrisoare postinterviu este cea  prin care îi 
comunicaţi angajatorului că, deşi aţi fost selectat pentru postul 
solicitat, din anumite motive sunteţi obligat să refuzaţi  oferta. Ca şi 
în cazul anterior, această scrisoare este un gest de politeţe care va 
face o impresie bună  şi vă va menţine uşa deschisă în caz că veţi mai 
avea ocazia să colaboraţi cu firma respectivă. 

Indiferent de destinatar şi de tipul mesajului, promtitudunea şi 
politeţea scrisorilor reprezintă un element esenţial 

Interviul  de selecţie 
Cea mai curentă formă de selecţie, alături de consultarea CV-

ului  şi a scrisorii de intenţie, o reprezintă interviul de selecţie. În 
interviu se pun întrebări asupra unor domenii de bază cărora să se 
determine în ce măsură candidatul îndeplineşte unele cerinţe pentru a 
realiza sarcinile funcţiei  oferite 

Pregătirea  pentru interviul propriu-zis 
În căutarea unei slujbe  unii se confruntă cu situaţia de a 

prezenta pe piaţa muncii cel mai valoros produs: propria ta imagine.  
În acest caz este necesar să se experimenteze  arta vânzării de sine 
prin tehnici de marketing personal. Trebuie  să se aleagă şi să se 
menţină un anumit curs în dezvoltarea profesională, informându-se 
continuu. Deseori cei care îşi caută de lucru  încearcă să-şi adapteze 
prezentarea propriei persoane  pentru orice poziţie disponibilă. Este  
necesar să se descopere propriile interese profesionale  şi atuuri şi să 
nu se repadă  spre prima oportunitate oferită. 

Unul din secretele susţinerii  cu succes a interviului de 
angajare este să fie bine pregătit. 

Pregătirea 
1. Îcearcă să te cunoşti mai bine,trecând în revistă aptitudinile 

de orice fel pe care le ai, calităţile, experienţa, trăsăturile 
de caracter. Fă o listă cu toate aceste calităţi 

2. Caută cât mai multe informaţii despre organizaţia unde 
vrei să lucrezi. 

3. Informează-te asupra celui cu care vei sta de vorbă, dacă 
este posibil. 

4. Fii pregătit să exepmplifici clar ce calităţi ai. 
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5. Fii pregătit să pui întrebări. 
6. Să ştii exact de ce vrei locul de muncă pentru care 

candidezi. 
Prezentarea 

1. Îmbracă-te potrivit cu funcţia solicitată şi cu ora la care are 
loc interviul. Evită exagerările vestimentare: fustă mini, 
pantaloni scurţi,bluză transparentă, prea multe bijuterii, 
tricouri prea largi,etc. 

2. Mergi mai devreme. Ia cu tine câteva CV-uri, o mapă de 
scris, stilou. 

3. Fii politicos cu oricine. 
4. Fii destins, dar păstrează aerul profesional. 
5. Nu mesteca gumă, nu fuma. 
6. Controlează-ţi mimica, gestica. 
7. Salută-l pe interlocutorul tău şi prezintă-te. Stânge –i mâna 

dacă simţi nevoia. 
8. Fii atent, entuziast şi priveşte interlocutorul în faţă. Nu-i 

ocoli privirea. 
9. Nu ezita să ceri clarificări înainte de a răspunde la o 

întrebare. 
10. Acordă-ţi o mică pauză înainte de a răspunde, pentru  a-ţi  

pune ideile în ordine. 
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FACTORI DE PERSONALITATE CARE INFLUENŢEAZĂ 
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A current  goal  of  formation  of human personality is the 

acquisition of values. They are known  and  assimilated in the learning 
 process. The process of assimilation of values takes place during 
ontogenesis axiological personality. The child when is born, he founds in 
the social environment next material otherparts and spiritual values, which 
are expected to assimilate. 

Unlike other values, the moral is the most important 
element of culture, conscience  and  moral behavior. These values are, in 
fact, the quantitative and qualitative measure of moral, spiritual, emotional 
transformation at human consciousness that occurred in the educational 
plan through the use of certain means, methods, processes, or by 
combining them into one system. 

Moral values have a fairly high register. Among the most 
significant are: honesty, tolerance, kindness, humanity, honesty,  
fairness, justice, truth, equality, duty, respect, esteem, fairness,  
altruism, patriotism, responsibility, etc. 

Almost all the values that we speak about has a general 
human nature and national character. In the process of  
appropriating and assimilating them as moral concepts form what we call  
moral beliefs,  moral character  of  youth. The conflict  between  
personality  values and those that are imposed  by different political, social, 
ideological systems, is a barrier to individual creativity. The 
divergence of values is also one of the causes of conflicts between  
generations  that we observe often. Option  values  and, especially, 
 their ranking students  is influenced by  personality  traits  as a 
whole and the particular age group (youth). 

 
După părerea psihologului român P. Popescu-Neveanu 

personalitatea este subiectul uman privit în cele trei ipostaze ale sale: 
1. subiect pragmatic, al acţiunii (homo faber), cel ce transformă 

lumea şi tinde să o stăpânească; 
2. subiect epistemic al cunoaşterii (homo sapiens-sapientisimus), 

cel ce ajunge la conştiinţa de sine şi de lume, întrucât 
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beneficiază  de cunoştinţe şi participă la  procesul gigantic şi 
nelimitat de cunoaştere realizat de omenire; 

3. subiect axiologic, purtător şi generator al valorilor (homo 
valens), acea fiinţă care fără a se rupe de natură a depăşit-o 
totuşi pe aceasta şi a intrat sub imperiul culturii, deci a valorilor, 
adevărului, binelui şi frumosului, călăuzindu-se după 
semnificaţii, credinţe şi idealuri, conferind un sens superior 
propriei vieţi. [ 4] 

Fiinţa umană se umanizează, îşi dobândeşte chipul specific, nu 
atât prin procesele de creştere şi maturizare, dar prin culturalizare, 
prin socializare. Devenirea umanului se însoţeşte de asimilarea şi 
crearea culturii, de receptarea şi asimilarea valorilor. 

Persoana preia din mediul său cultural explicaţii ale unor 
fenomene, justificări ale unor practici, sentimente axiologice cu 
privire la „eu”, „noi”, „ceilalţi”, idei, orientări bipolare despre ceea 
ce este bine şi rău, drept şi nedrept, adevărat şi fals. Printre primele 
lucruri pe care fiinţa umană le învaţă din mediul său, de la cei adulţi, 
sunt valorile, ca predispoziţii de a prefera ceva anume, de a respinge 
anumite lucruri ca fiind periculoase, rele, străine. Valorile orientează 
alegoriile individului, îl determină să-şi dorească lucruri, stări, calităţi, 
să-şi fixeze obiective şi să-şi imagineze planuri pentru a le realiza. 

Educaţia, prin scopurile şi mijloacele sale, este considerată 
procesul cunoaşterii şi sensibilizării omului la valori şi al asimilării 
lor creative. 

Conceptul de valoare a preocupat şi preocupă mult pe filosofi 
şi, în general, pe umaniştii ultimelor decenii. Valorile sunt 
numeroase şi de diverse categorii şi la clasificarea lor se iau în 
considerare criteriile sociale, în primul rând, dar la care trebuie 
adăugate şi cele ce ţin de specificitatea subiectului uman. 

În „Dicţionar de psihologie” (Norbert Sillamy) valoarea este 
definită ca: „interes manifestat faţă de un obiect; stimă arătată unei 
persoane”. [ 6 ] 

Noţiunea de valoare este eseţialmente subiectivă, variind în 
funcţie de individ şi de situaţie şi fiind legată de satisfacerea trebuinţelor. 
Un obiect nu are valoare decât în măsura în care este dezirabil. 

Se disting diverse valori: biologice (sănătate), economice 
(drept), morale (onoare), religioase (sacru), estetice (frumos) etc.[ 6 ] 
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Omul este fiinţă creatoare şi purtătoare de valori şi care se 
orientează după valori. Modul specific de existenţă şi acţiune al 
omului naşte valoare şi apoi ea se interiorizează devenindu-i proprie. 

Acţionând, omul este pus în situaţia de  a alege între mai multe 
scopuri, mai multe mijloace, mai multe feluri de a-şi organiza 
demersurile şi în toate aceste situaţii el se călăuzeşte după valori. 
Desigur, în copilăria precoce, alegerile sunt ghidate de trebuinţele 
primare şi de factori situaţionali, dar apoi, acestea sunt înlocuite de 
opţiuni valorice ce vor deveni posibile pe măsura dezvoltării psihice 
a copilului şi a cristalizării în timp a influenţelor educaţionale şi 
ambientale. 

Trebuie distins procesul de generare a valorilor faţă de cel de 
asimilare. Valorile nu sunt produsul minţii şi activităţii individului, ci 
al experienţei sociale. Ele au rezultat în timp şi s-au dedus din 
situaţiile concrete de viaţă, care au facilitat adaptările, au dobândit o 
expresie simbolică şi au devenit dezirabile  pentru următoarele 
acţiuni şi relaţii ale unei comunităţi. Copilul  care se naşte găseşte în 
mediul social, alături de alte nenumărate componenţe materiale şi 
spirituale, şi valorile pe care el urmează să le asimileze, şi astfel 
putem vorbi de o ontogeneză a personalităţii axiologice. 

„Scopurile şi aspiraţiile indivizilor sunt tutelate de valori care, 
prin aceasta, acţionează asupra orientării generale a personalităţii , 
urmând atitudinile dominante din viaţa socială”.[ 1 ] 

C. Cucoş atribuie un rol important valorilor în construirea 
identităţii individului, afirmând că acestea „fortifică interioritatea, îl 
direcţionează pe individ spre cucerirea unei lumi veritabile, 
întemeiată pe autonomia morală”. [ 1 ] 

Dezvoltarea morală a personalităţii este un factor favorizant 
pentru exprimarea valorilor în atitudini şi comportament. 

Spre deosebire de alte valori (sociale, estetice, culturale etc.) 
valorile morale, fiind componente ale profilului moral al 
personalităţii şi element fundamental al culturii şi conştiinţei morale, 
reflectă anumite cerinţe şi exigenţe generale şi fundamentale ce se 
impun comportamentului uman în virtutea celor pe care le implică 
idealul moral. 

Aceste valori constituie, în fond, măsura cantitativă şi 
calitativă a transformărilor de ordin moral, spiritual, sentimental, 
survenite în conştiinţa omului pe plan educaţional prin utilizarea 
unor anumite mijloace, metode, procedee sau prin îmbinarea acestora 
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într-un sistem. Registrul valorilor morale este destul de mare. Iată 
doar câteva exemple dintre cele mai semnificative: onestitate, 
toleranţă, bunătate, umanism, sinceritate, corectitudine, dreptate, 
adevăr, egalitate, datorie, respect, stimă, echitate, altruism, 
patriotism, responsabilitate, bunăvoinţă etc. 

Valorile morale nu se referă la o situaţie concretă. Ele 
preconizează anumite exigenţe ce acoperă o arie mai largă de situaţii 
şi manifestări conceptuale şi comportamentale. Se consideră, că 
aproape toate valorile de care vorbim au un caracter general şi uman, 
precum şi specific naţional. Anume în procesul însuşirii şi asimilării 
lor ca noţiuni morale se şi formează ceea ce numim convingeri 
morale, profil moral al tineretului. 

Însă calea spre asimilarea valorilor nu se poate parcurge în 
mod absolut de fiecare şi nu se finalizează neapărat cu atingerea 
treptei superioare a personalităţii axiologice. 

Cercetările psihologului american L. Kohlberg asupra 
dezvoltării morale şi, implicit,  a conducerii după valori, au pus în 
evidenţă existenţa a trei niveluri (premoral, morala conformării 
convenţionale faţă de rol, morala principiilor morale de 
autoacceptare) şi şase stadii, dar care nu sunt atinse în mod automat 
de oricine. Mai mult chiar, autorul a constatat că stadiul al doilea: 
Hedonism instrumental naiv, cum îl numeşte el, este atins de 
persoane diferite, adică de cei mai mulţi copii sub 9 ani, de unii 
adolescenţi, dar şi de adulţi cu comportamente delicvente [ 7 ]. 

O perspectivă evolutivă vizând asimilarea valorilor găsim şi la 
C. Rogers. Cu privire la vârstele timpurii, el consideră că preferinţele 
copilului în legătură cu satisfacerea trebuinţelor lui exprimă un fel de 
valori flexibile, dar care lui îi sunt suficiente. Al doilea stadiu ar fi 
mimetismul valoric, adică al preluării cerinţelor parientale, care exprimă 
valori, dar în baza dragostei ce le-o poartă acestora, chiar dacă ei nu le 
înţeleg în profunzime. Şi el ca şi Kohlberg, observă că unele persoane 
pot rămâne toată viaţa la un nivel scăzut de asimilare a valorilor.  

Cel de-al treilea nivel ar fi, după Rogers, parcurs în adolescenţă 
când valorile sunt trecute prin filtrul propriei gândiri şi experienţe. [ 7 ] 

Cu privire la adolescenţă, E. Erikson, care s-a ocupat de 
procesul găsirii identităţii de sine, arată că acesta este influenţat de 
calitatea valorilor şi de gradul asimilării lor. De asemenea, ajungerea 
la o identitate negativă este legată de un sistem de valori personale, 
dar care nu este concordant cu cel al întregii societăţi. [ 7 ] 
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T. Creţu menţionează, că disponibilităţile intelectuale, afective 
şi voluntare ale adolescenţilor constituie condiţia subiectivă a 
structurării propriului sistem de valori: Adolescenţa este aptă de a-
şi însuşi valori şi de a se conduce după valori. Sursele acestora sunt 
influenţele socio-culturale, în speţă chiar sistemul de valori pe care îl 
promovează societatea. Dar la nivelul individului sunt selectate şi 
ierarhizate într-un mod personal şi au semnificaţii, intensitate şi 
funcţie orientativă diferite. Acest sistem de valori al unei persoane 
poate fi influenţat nu numai de felul în care sunt promovate şi 
relevate valorile în discursuri şi dezbateri, ci mai ales de măsura în 
care se regăsesc în comportamentele reale ale oamenilor şi în modurile 
de funcţionale ale instituţiilor. De aceea, o anumită răsturnare de valori 
în societăţile de tranziţie perturbă şi procesul formării sistemului 
personal de valori, cu toate consecinţele acestui fapt pentru conduitele 
practice ale fiecăruia şi pentru alegerea căilor de autorealizare. [ 3 ] 

M. Roco este de părerea că, contextul socio-cultural constituie un 
mediu constrângător pentru o persoană atunci, când ea nu poate admite 
şi nici nu poate adera la scările de valori, la ideologiile societăţii în care 
trăieşte, pentru că ea nu se poate regăsi pe sine. Aceasta duce la un 
conflict al valorilor şi la absenţa cadrelor de referinţă. În fiecare societate 
schimbările, transformările, mutaţiile în gândire se realizează, în general, 
după anumite procese sistematice care, deşi sunt mai mult insonştiente, 
ciclice, repetitive pot fi divizate pe elemente. 

În mod practic, aprecierea cât mai corectă, directă şi mai 
apropiată de realitate a scărilor de valori şi a cadrelor de referinţă este 
diminuată datorită interpunerii mai multor elemente între care se află: 
 Instabilitatea societăţilor, care s-a accentuat, s-a accelerat în 

ultimele decenii ale secolului XX şi începutul secolului XXI, 
fiind mai greu de depistat ceea ce este întâmplător, secundar. 
Devine din ce în ce mai dificil să apreciezi cu certitudine 
lucrurile, ideile, care trebuie conservate sau dizolvate. 

 Îmbătrânirea populaţiilor şi societăţilor. Numărul şi ponderea 
populaţiei în vârstă este din ce în ce mai mare comparativ cu 
ritmul naşterilor, fapt care duce la un conservatorism 
accentuat, la creşterea rezistenţelor la schimbare. 

 Descoperirile ştiinţifice sau filozofice pun la îndoială anumite 
date socotite ca fiind fundamentale, decisive, perene. Fiinţa 
umană preferă obişnuinţa schimbării, ceea ce constituie o frână 
în acceptarea noutăţilor. 
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 Saturaţia informaţiilor oferite de mass-media, care îngreunează 
operarea unei alegeri obiective. Liderii politici, prin 
intermediul televiziunii, orientează oamenii spre anumite opinii 
şi valori, folosind mijloace dintre cele mai sofisticate. [5] 
I. Dumitru afirmă că „educaţia pentru şi prin valori este o 

educaţie pentru autonomie şi independenţă a individului, pentru 
manifestarea sa liberă”. Educaţia în sine se realizează în scopul 
transmiterii unor valori şi se poate realiza decât prin valori. Acestea 
însă diferă în funcţie de arealul cultural de referinţă. Autonomia şi 
independenţa pot fi valori preferate sau nu prin raportare la alte 
valori precum devotament, loialitate, ataşament faţă de grup. Aceste 
orientări valorice gesticulate în educaţie sunt determinate de 
opţiunile mai largi, generale ale societăţii. [ 2 ] 

Valorile se învaţă în cadrul procesului de socializare şi 
educaţie a individului. 

Există, prin urmare, destule diferenţe între oameni în ceea ce 
priveşte constituirea sistemului de valori. 

E. Fromm sublinia că valabilitatea normelor ca şi a valorilor 
decurge din rolul, pe care acestea l-au jucat în realizarea optimă a 
propriei dezvoltări, în asigurarea bunăstării şi reducerii insatisfacţiilor. 

Prin urmare, experienţa proprie de viaţă este unul din factorii 
importanţi în structurarea valorilor şi face să se deosebească cele 
trăite autentic de cele doar cunoscute. Fromm arată că experienţa 
personală se conjugă cu cea a societăţii şi aceasta din urmă poate 
exercita o anumită presiune în sensul acceptării de către individ a 
unor valori şi respingerea altora. [ 7 ] 

Valoarea este un raport între subiectul uman şi elementele de 
ambianţă, dar care este mediat social prin semnificaţiile axiologice 
pe care acesta le atribuie. 

Individul, insă, nu se află în faţa unei singure valori, ci a unei 
adevărate lumi a valorilor, constituită istoriceşte şi care continuă să-
şi păstreze acest caracter. Unele valori au o valabilitate general-
umană, precum adevărul, binele, frumosul, altele pot fi determinate 
de contexte sociale prezentate în intervale lungi de timp, dar totuşi 
trecătoare şi dispar odată cu acestea. Este o lume de valori deschisă 
care se înnoieşte continuu, prin dispariţia unora şi apariţia altora. O 
anumită perturbare în sistemul social de valori are efecte mai mult 
sau mai puţin profunde şi la nivel individual. 
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Lipsa unor repere a cadrelor de referinţă, precum şi conflictul 
între valorile personalităţii şi cele impuse prin diferite sisteme politice, 
sociale reprezintă un obstacol în calea creativităţii individului. 

Divergenţa de valori constituie una din cauzele conflictelor 
între generaţii. 

Însăţi personalitatea ca întreg condiţionează unele 
particularităţi ale sistemului personal de valori. Referitor la acest 
aspect, E. Fromm sublinia: „Persoane cu structuri caracteriale diferite 
vor fi favorabile fiecare unui sistem de valori care corespunde 
caracterului lor”. [ 7 ] 

Propria noastră cercetare a fost orientată spre dezvăluirea 
influenţelor unor factori de personalitate în constituirea sistemului 
individual de valori. Consider că o activitate de un anumit tip, 
desfăşurată un timp îndelungat, poate să contribuie la însuşirea şi 
promovarea anumitor valori. Cu acest scop am propus un număr de 
32 studenţi ai anului I (grupele FRF – 1001, FRE – 1001, PÎP – 
1001, PP - 1001) să ierarhizeze, în funcţie de preţuirea pe care le-o 
acordă, un număr de 20 de valori. 

Pentru ierarhizările efectuate de studenţi s-a acordat un punct 
valorilor de pe primul loc, două puncte celor de pe locul doi şi aşa 
mai departe, aşa că cea de pe ultimul loc a avut 20 puncte. Deci 
valoarea cea mai preţuită are cele mai puţine puncte, iar ultima cele 
mai multe. 

S-a obţinut următoarea ierarhizare: 
Loc Valoare Puncte Loc Valoare Puncte 

I Cinstea 191 XIV Ascultarea 382 
II Credinţa 208 XV Tactul 410 
III Inteligenţa 228 XVI Ajutorul 411 
IV Amabilitatea 262 XVII Independenţa 432 
V Dragostea 268 XVIII Buna 

dispoziţie 
453 

VI Responsabilitatea 270 XIX Imaginaţia 470 
VII Autocontrolul 297 XX Orizontul larg 512 
VIII Comunicarea 336    
IX Munca 340    
X Aspect îngrijit 341    
XI Toleranţa 361    
XII Curajul 364    
XIII Competenţa 365    
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Observăm pe primele locuri valori, care par a reprezenta însăşi 
tinereţea: cinste, inteligenţă, dragoste, dar şi credinţa, amabilitatea. 

Pe ultimul loc apare imaginaţia şi orizontul larg. Aceasta 
demonstrează că studenţii nu le consideră importante şi consider, că se 
poate reflecta negativ asupra activităţii lor în funcţie de cadru didactic. 

Din tabelă vedem că şi alte valori necesare pedagogului sunt 
considerate mai puţin importante. De aceea, trebuie să contribuim la 
educaţia toleranţei, tactului, responsabilităţii, competenţei. Munca este 
plasată pe locul 9, iar credinţa pe locul doi. Discuţiile ulterioare cu unii 
studenţi ne-a demonstrat că pentru a munci este nevoie să fie însuşite 
celelalte valori, iar credinţa e necesară pentru a avea succes în activitate. 

Putem considera că opţiunea pentru valori şi, mai ales, 
ierarhizarea lor sunt influenţate de particularităţile de vârstă 
(tinereţea) şi nu de statutul profesional. 
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 In all areas of human  activity, the transformation process, 

including education, is carried out with great intensity. The innovation is a 
kind of transformation, which aims consciously and deliberately to 
introduce a specific change in the educational system in order to improve it. 

Innovation is developing under the influence of factors such as the 
evolution of mentalities which is manifested at young people, social trends 
that stimulate the democratization of education, the development of science 
and dissemination of knowledge, the emergence of new media, etc. 

In conditions when there are new demands according to system duet 
o these factors and in the situation when we want to give importance to the 
innovation and student’s research, in order to mobilize the creative 
energies and to cope with problems we face, we need to restore in the 
circuit the topic of this disscusion through various aspects.         

 
În toate domeniile de activitate umană, procesul de 

transformare se desfăşoară cu mare intensitate. Învăţământul nu este 
nici el scutit de acest fenomen. Dar ce este, de fapt, o transformare? 
O transformare are loc atunci când, într-un anumit interval de timp, 
intervine o modificare evidentă în cadrul aceleiaşi probleme sau în 
acelaşi loc. Inovarea este un gen de transformare, întrucât introduce 
în mod deliberat o schimbare specifică.  Într-un document al 
Centrului de cercetări şi inovaţii în învăţămînt, organism 
internaţional specializat în studiul acestor probleme, inovaţia este 
definită ca „o tentativă de orice natură care îşi propune în mod 
conştient şi deliberat să introducă o schimbare în sistemul de 
învăţămînt, în scopul de a-l îmbunătăţi” [Apud 3, p.3]. De unde 
putem concluziona că inovarea este produsul unei voinţe 
determinate. Din această perspectivă, dacă transformarea este o 
mişcare globală, inovaţiile pot fi considerate ca puncte precise de 
orientare. Ele marchează, într-o oarecare măsură, liniile de forţă ale 
transformării, exprimă, de asemenea, un anumit dinamism. Cine 
vorbeşte de inovaţie, subînţelege un efort voluntar. Din acest punct 
de vedere credem că prezentul studiu asupra inovaţiei produs prin 
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investigaţie ştiinţifică va reţine atenţia tuturor celor ce militează 
pentru îmbunătăţirea învăţământului.  

Considerăm că este necesar să analizăm ce anume au realizat 
alţii, în alte condiţii în acest domeniu? Această cercetare şi această 
comparare ne pot alimenta imaginaţia şi ne pot oferi idei noi. Ele 
constituie, de asemenea, un izvor de realism. Examinând realizările 
actuale, ne dăm mai bine seama de ceea ce poate fi aplicat sau nu. 
Bineînţeles că trebuie să ţinem seama şi de contextul naţional al acestor 
inovaţii, deseori diferit de la ţară la ţară. Cu atât mai mult în situaţia când 
este cunoscut faptul că integral istoria pedagogiei abundă în inovaţii care 
impun analiza experienţelor bine cunoscute pentru a putea produce o 
inovaţie specifică învăţământului contemporan. 

Or, inovaţia se dezvoltă sub influenţa unor factori cum ar fi: 
evoluţia mentalităţilor, foarte vădită la tineri, tendinţele de paritate şi 
exigenţele sociale care stimulează democratizarea învăţământului din 
ce în ce mai vădit, dezvoltarea ştiinţelor şi răspândirea cunoştinţelor, 
apariţia noilor mijloace de comunicare, năzuinţele cadrelor didactice 
înseşi etc. În acest context merită remarcat faptul că în unele ţări 
condiţiile inovaţiei sunt de două ori mai favorabile decât în alte ţări. 
Acest lucru se datorează faptului că în aceste ţări intensitatea 
schimbărilor sociale şi pedagogice este mai puternică iar structurile 
descentralizate ale învăţământului permit imaginaţiei creatoare ale 
profesorilor să se manifeste în practică. Un exemplu concludent în 
acest sens poate fi învăţământul organizat în Statele Unite, Canada, 
Germania, Franţa etc.  

Într-un sistem de învăţământ descentralizat,  inovaţia are 
marele merit de a exprima voinţa autentică a participanţilor. În aceste 
condiţii crearea şi difuzarea inovaţiilor necesită şi permit 
desfăşurarea unei energii, care adesea influenţează calitatea 
rezultatelor obţinute în mai mare măsură decât caracteristicile 
inovaţiei însăşi [3, p. 11].   

Dintre factorii de schimbare care acţionează benefic asupra 
învăţământului, evoluţia mentalităţii elevului/studentului şi modul 
cum sunt ei înţeleşi de adulţi trebuie înscrise pe primul loc.  

Este cunoscut faptul că atitudinea faţă de copil a evoluat mult, 
mai ales începând cu secolul al XVII – lea.  Adolescenţii de astăzi  
nu mai seamănă cu cei care i-au precedat. Ei sunt mult mai 
maturizaţi decât erau actualii adulţi la vârsta lor. Deşteptarea lor 
culturală pare să fie mult mai precoce. Specialistul englez W.K. 
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Richmond (1970) remarca faptul că în condiţiile când există 
reflectări în domeniul emoţiilor, în planul atitudinilor, ca şi în 
materie intelectuală propriu – zisă, trebuie să fim mai ambiţioşi decât 
în trecut, în ceea ce priveşte conţinutul învăţământului care ar urma 
să fie recomandat” [Apud 3, p.17].  Transformarea învăţământului se 
bazează astăzi pe inovaţie şi cercetare. O cercetare în domeniul 
educaţiei se exercită pe planuri diverse: psihologică, pedagogică, 
sociologică, economică, etc. Inovaţia pe fundalul unor astfel de 
investigaţii este consecinţa unei evoluţii a mentalităţii, a creşterii 
exigenţei sociale moderne, a apariţiei unor tehnici noi.  

Este important ca în cadrul unor forme de inovaţie să nu 
fie ignorat efortul de imaginaţie depus de unele cadre didactice, 
care ar putea alimenta noi curente de gândire; să le fie asigurată 
o libertate de acţiune care ar permite unele transformări în 
instituţiile de învăţământ. O conducere dinamică, sprijinită de 
eforturile asociate ale profesorilor favorabili acestei idei, poate 
de exemplu, să favorizeze dezvoltarea unui centru documentar şi 
să instaureze un climat în care armonia şi colaborarea ar duce la 
o activitate în comun instituţionalizată şi la iniţiative culturale şi 
sociale puse în slujba tineretului.  

Despre o astfel de inovaţie care ar putea să se dezvolte în 
cadrul cercetării în sistemul de învăţământ superior din ţara noastră, 
vom încerca să elucidăm în continuare subiectul pus în discuţie. 

În condiţiile de transformări şi reformări continue în sistemul 
de învăţământ este important ca studentul - viitorul specialist, să fie 
un om al timpului prezent şi, totodată, un om al viitorului. In 
această ordine de idei, formarea studenţilor trebuie să 
corespundă exigenţelor societăţii prezente şi, anticipat celei 
viitoare. Societatea necesită specialişti creativi, cu iniţiativă, 
întreprinzători, capabili să elaboreze noi idei, să propună soluţii 
netradiţionale la diverse probleme, să se implice în realizarea 
diferitor proiecte [6, p.91].  

În contextul modernizării învăţământului, formarea 
profesională a studenţilor, trebuie să fie axată pe activitatea 
investigaţională, domeniu caracteristic ştiinţelor socio-umane, 
inclusiv pedagogiei şi psihologiei. Rezultatele unei astfel de formări 
profesionale vor fi confirmate la sfârşitul anilor de studii, prin 
scrierea unei teze de licenţă, care şi va constitui o lucrare ştiinţifică 
originală, executată în baza  cunoştinţelor şi a capacităţilor acumulate 
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de student în perioada studiilor, a cunoştinţelor teoretice precum şi a 
celor practice obţinute la disciplinele de specialitate, a activităţii de 
cercetare ştiinţifică efectuată în cadrul cercurilor ştiinţifice etc.  Ea 
va fi elaborată  în baza propriilor investigaţii, va conţine rezultate 
teoretice şi practice noi la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional, va ilustra actualitatea problemei cercetate [1, p.4].  

În acest scop activitatea ştiinţifică, de rând cu activitatea 
didactică şi procesul de realizare a practicii, constituie baza formării 
competenţelor viitorului specialist, multilateral dezvoltat şi maximal 
adaptat la cerinţele societăţii. 

Studentul trebuie să posede anumite abilităţi care i-ar permite 
acestuia să realizeze activităţi independente, fundamentul fiind 
activitatea investigaţională, activitate care are drept scop 
demonstrarea responsabilităţii personale legată de rezolvarea unor 
sarcini investigaţionale cu un rezultat necunoscut. 

Vom analiza în cele ce urmează motivele/particularităţile care 
îi instigă, impulsionează pe studenţi să realizeze o anumită activitate 
investigaţională. 

Pentru a putea analiza aceste particularităţi este nevoie de a 
diferenţia două aspecte. Primul aspect vizează motivaţia de a alege 
activitatea investigaţională /ştiinţifică, iar al doilea vizează 
identificarea cauzelor pe baza cărora studentul a selectat o anumită 
temă spre investigare[5, p.182]. 

Primul aspect vizează motivaţia de a alege activitatea 
investigaţională / ştiinţifică. 

Tendinţa de a investiga are la bază mai multe cauze. Aici pot fi 
incluse şi aspiraţia spre cunoaşterea noului, necunoscutului (trebuinţa 
de cunoaştere şi creaţie), dorinţa de a înţelege singur fenomenul dat 
şi a face cunoştinţă altora despre esenţa acelui fenomen; interesul 
pentru o anumită ştiinţă sau pentru o anumită sarcină: dorinţa de a fi 
util umanităţii, prin descoperirile proprii sau cel puţin de a rezolva o 
sarcină, cât de îngustă sau uzuală nu ar fi ea, fie doar pentru a face o 
publicaţie a lucrării iar prin aceasta de a rămâne în istorie; obţinerea 
unui anumit statut social (obţinerea titlurilor ştiinţifice, gradelor); 
tendinţa de autorealizare, de a fi vestit în societate. Una din cauze poate 
fi şi înclinaţia spre munca de „cabinet”, posibilitatea de a primi, datorită 
activităţii ştiinţifice, un post înalt, a unor bunuri materiale. 

Influenţa acestor motive asupra eficientizării lucrării 
investigaţionale, în opinia diferitor savanţi, este diferită. De exemplu, 
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un savant maghiar - A. Ceнт - Дъерди spunea că dacă un tînăr tinde 
spre activităţi investigaţionale ştiinţifice, în numele umanităţii, atunci 
el ar trebui să adere la o organizaţie caritabilă. Stimulul principal, în 
viziunea acestui savant, îl constituie trebuinţa de cunoaştere, 
curiozitatea. R. Kahali, un alt savant, consideră că ceea ce 
diferenţiază cercetătorii de alţi oameni, nu sunt aptitudinile 
intelectuale, ci motivaţia care uneşte cele două pasiuni: dragostea de 
adevăr şi setea de a fi vestit[ Apud 5, p.182]. 

Un ansamblu de psihologi străini consideră că principalul 
motiv, care face ca activitatea studentului - cercetător să fie eficientă, 
este motivul realizării. Din păcate, date, care ar indica la ce etapă 
funcţionează mai puternic unele din aceste motive, sunt foarte puţine. 
Acestea se referă şi la influenţa asupra motivaţiei spre cercetare din 
perspectiva gender sau a altor particularităţi ale oamenilor. Astfel, С. 
И.  Ерина şi  Е. Е. Соколова au constatat că, pentru femeile - 
cercetători motivele de bază sunt: 

• asigurarea materială (50%); 
• dorinţa de a se manifesta ( 40 %); 
• posibilitatea de a se lupta cu rutina zilnică şi fuga de 
lucrul casnic (21 %). 

Doar 6 % din femei au răspuns că activitatea de cercetare le este 
necesară pentru atingerea unui anumit statut social [Ibidem p.183]. 

Din păcate date asemănătoare cu referire la cercetătorii-bărbaţi 
nu sunt aduse de către cercetători, aşadar nu putem concluziona dacă 
aceste legităţi sunt tipice doar pentru femeile cercetători. 

Cel de-al doilea aspect vizează motivele alegerii unei anumite 
teme spre investigare. 

Cercetările ştiinţifice pot fi diferite: de la cele „impuse” de 
profesor sau de tematica universităţii, până la cele care sunt 
importante pentru studentul - cercetător însuşi. Deseori studentul-
cercetător depistează spontan, întâmplător o nouă temă, sub influenţa 
condiţiilor externe, care îl fac să-şi pună întrebări asupra 
fenomenului dat. Unii cercetători spun că aceste motive apar de la 
sine. În realitate există câteva cauze, care nu întotdeauna sunt 
manifeste/conştientizate sau sunt dependente de trebuinţele primare 
[Apud 5, p.183]. In primul rând acestea au ca fundament trebuinţa de 
cunoaştere, care conţine, asemănător unui acumulator, energia 
necesară pentru realizarea investigaţiei şi stimulează pregătirea 
cercetătorului pentru activismul intelectual sau o altă cauză constituie 
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nivelul de investire a studentului în viitorul său profesional care 
determină implicarea sa diferită pentru diferitele materii studiate.  

Din această perspectivă se disting două tipuri de orientări ale 
studenţilor: 

1. Cei care nu ştiu încă precis ce le-ar plăcea şi care au ales 
studiile datorită unei afinităţi generale mai mari pentru 
disciplinele ştiinţifice. 

2. Cei care au o idee precisă asupra domeniului în care vor să 
profeseze şi care au sau nu o afinitate specială pentru 
disciplinele studiate [5, p.183]. 

Se constată că atitudinea generală faţă de studii şi faţă de 
profesiunea aleasă, include totuşi atitudini diferite faţă de disciplinele 
implicate. Este vorba de faptul că, tipurile de discipline, conţinuturile 
cursurilor, nu le suscită un interes sporit.  

Totuşi această atitudine este nuanţată, în funcţie de faptul că 
cel care răspunde are o idee precisă sau nu despre domeniul în care 
vrea să profeseze mai târziu. 

Este vorba de faptul că, cei care şi-au exprimat relativ clar 
intenţiile pentru evoluţia profesională, doresc să înţeleagă materia, 
pentru că o văd ca pe o bază pentru utilizarea ulterioară. Pe de altă 
parte, cei care nu ştiu către ce domeniu să se orienteze mai târziu, 
văd materia mai degrabă ca pe o obligativitate de a învăţa şi de a lua 
examenul, decât să o înţeleagă. 

S-au conturat astfel patru  aspecte în ceea ce priveşte 
orientarea studenţilor: 
1. Studenţii care ratează unele examene sau care au dificultăţi cu 
materia şi care nu au manifestat interes pentru un anumit domeniu 
de studiu sau de cercetare. 

În general, cei care nu au interes exprimat pentru un anumit 
domeniu, nu visează decât rezultatul examenului. Totuşi, dificultăţile 
acestora de a înţelege singuri materia, nu le permit să exploateze 
singuri materia de studiu. Pentru ei, ideal este cursul scris complet, 
clar şi posibilitatea de a pune întrebări profesorului, în legătură cu  
exerciţii similare celor care vor fi date la examen. 
În aşa situaţii obiectivul principal al studenţilor care fac parte din 
acest grup constă în a lua  examenul. 
2.  Studenţii care ratează unele examene sau care au dificultăţi cu 
materia şi care manifestă interes pentru un anumit domeniu de studiu 
sau de cercetare. 
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Deobicei aceşti studenţi doresc să înţeleagă materia. În 
viziunea lor cauza că nu reuşesc la o disciplină de studiu constă în 
activitatea pedagogului care, după aprecierile lor, explică prea 
repede. Acest lucru se întâmplă  şi în cazul când mijloacele 
didactice utilizate de profesor le permit să înţeleagă mai bine. Ei 
doresc ca pentru cea mai mare parte a materiei, profesorul să le 
explice ceea ce nu înţeleg.  Obiectivul acestor studenţilor în 
procesul de studiu constă în a înţelege. 
3.   Studenţii care reuşesc la examene, dar care nu s-au decis încă 
asupra orientării pe care o vor urma.  Aceştia dau prioritate 
manualului care conţine ansamblul textelor şi exerciţiilor ce 
corespund, punct cu punct, materiei de studiat, sub forma unui curs 
ce ar putea fi imprimat. 
Obiectivul unor astfel de studenţi constă în eficientizarea timpului 
/optimizarea rezultatului. 
4.   Studenţii care reuşesc la examene şi care  au un anumit centru de  
interes.   Obiectivul lor este de a avea autonomie şi înţelegere [Apud 
5, p.184]. 

Astfel putem constata că nivelul de interes al studentului 
pentru un anumit domeniu de studiu, permite profesorului să prevadă 
aşteptările acestuia 

Problema motivaţiei se corelează cu crearea sistemului de 
activităţi educaţionale elaborate special, prin care studenţii la această 
etapă să fie în stare să sesizeze rezultatul învăţării, prin antrenarea sferei 
emotive în procesul instruirii, cu influenţele pedagogice adecvate. 

În acest context A. Залевская  corelează dezvoltarea 
motivaţiei cu antrenarea studenţilor în instruirea independentă în 
cadrul cursurilor/ seminarelor, cu problematizarea activităţilor, 
situaţiilor de învăţare, cu evaluarea verbal-comunicativă a 
cunoştinţelor, competenţelor [Ibidem].  

În ultimii ani cercetările remarcă că sistemul tradiţional de 
instruire preponderent este construit pe transmiterea cunoştinţelor de 
la profesor spre student, ceea ce nu permite acestuia să conştientizeze 
şi să aplice activ şi creativ în viaţă cunoştinţele ca achiziţii proprii. 

Interesul şi plăcerea întăresc motivaţia studenţilor, pe acestea 
pedagogia le poate oferi într-o mare măsură. Odată ce profesorul a 
trezit curiozitatea despre originile lucrurilor prezente şi despre 
misterul trecutului şi a făcut să scapere imaginaţia studentului, există 
destule lucruri de explorat pe întreaga durată a vieţii iar explorarea 
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poate fi atât de captivantă şi de încântătoare, atât de simplă şi de 
răsplătitoare [4, p.495]. 

Există o mulţime de discipline care atrag imaginaţia tinerilor şi 
curiozitatea adulţilor, printre ele sunt şi cele ale ştiinţelor educaţiei. 
Totuşi, este necesar să se elaboreze noi scheme de învăţămînt şi să se 
identifice materialele de cercetat. Toate acestea la un loc cu 
transformările sociale au conturat o nouă paradigmă educaţională 
numită „investigaţională”. Esenţa ei constă în plasarea accentelor în 
activitatea studenţilor de pe poziţia executorului funcţional, pe care 
tradiţional o realizează, spre actualizarea aspectelor creative, spre 
dezvoltarea personalităţii lui. Societatea contemporană necesită 
specialişti capabili de acceptarea noilor idei, luarea deciziilor 
nestandarde, pregătiţi pentru participarea activă la procesele 
inovative, pentru soluţionarea competentă a sarcinilor profesionale şi 
investigaţionale. Or după cum afirmă Toffler  „analfabetul de mâine 
nu va mai  fi cel care nu ştie să citească, ci va fi cel care nu a învăţat 
cum să înveţe”. 

Cel puţin la nivel teoretic, necesitatea şi importanţa cercetării 
ştiinţifice în educaţie sunt clar recunoscute, fundamentate şi explicate 
ştiinţific, însă ceea ce se întreprinde, nu se ridică la cote mulţumitoare. 
Din păcate, nu este „vina” doar a dificultăţilor practice întâmpinate, a 
lipsei resurselor materiale, ci este vorba de o luptă cu anumite 
convingeri, comportamente, atitudini nefavorabile promovării 
cercetării ca strategie de acţiune firească, manifestate de studenţi. 

Se cere remarcat şi faptul că unii studenţi sunt „stresaţi” de 
activitatea de cercetare. Aceasta datorită faptului că ei sunt conştienţi 
de marea complexitate şi dificultate a acestui gen de activitate. 

Analizând dificultăţile care apar în faţa unui cercetător 
începător I.Drăgan şi I.Nicola le împart în două categorii:  

1) dificultăţi subiective  
2)  dificultăţi obiective. 
 Dificultăţi subiective,  sunt produse de lipsa de încredere în 

forţele proprii („nu ştiu cum trebuie realizată o cercetare 
psihopedagogică”, „cercetarea psihopedagogică este o activitate prea 
complexă, solicită prea mult timp şi aptitudini deosebite” etc.). 

Dintre dificultăţile obiective mai evidente sunt „complexul 
bibliografic” şi necunoaşterea metodologiei cercetării. 

Informarea bibliografică este absolut necesară pentru 
realizarea unei cercetări. Ideile diferitor autori din bibliografia 
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parcursă îi pot sugera tânărului cercetător moduri noi de abordare a 
cercetării, îi pot confirma diferite ipoteze, raţionamente etc. În acest 
context se poate de vorbit aici, ca şi în alte domenii de un optim 
informaţional. În măsură, în care acesta este depăşit pot apărea 
dificultăţi la studenţii cercetători. Dintre acestea amintim „complexul 
bibliografiei parcurse”, adică îndoiala că mai poate elabora idei noi, 
faţă de multitudinea celor pe care le-a lecturat. Pentru evitarea 
apariţiei acestui complex este necesar ca cercetătorul să pornească de 
la dorinţa de a găsi, prin intermediul cercetării sale, o soluţie la o 
problemă nerezolvată sau rezolvată parţial şi să nu se orienteze în 
funcţie de numărul surselor bibliografice cunoscute[6, p.93].. 

Experienţa demonstrează că multe dificultăţi ar putea fi evitate 
sau mai uşor depăşite, dacă studenţii ar fi bine informaţi şi din timp 
aprofundaţi în metodologia după care trebuie să-şi organizeze munca 
foarte complexă de realizare a unei investigaţii. 

Axioma de la care trebuie să plecăm este că studentul poartă în 
sine mijloacele propriei dezvoltări. 

Formularea cât mai clară a problemelor, asigură 
contextualizarea/recontextualizarea cercetărilor care vor fi 
întreprinse în câmpul vast al psihologiei şi pedagogiei.  

Activitatea studenţilor mai poate fi  ineficientă, şi în cazul 
când  se bazează pe reproducerea metodelor însuşite şi nu utilizează 
posibilităţile existente pentru obţinerea unor performanţe înalte, 
Astăzi putem constata că implicarea studenţilor în activitatea 
investigaţională devine tot mai actuală, eficientizând dezvoltarea 
creativităţii în activitatea didactică. 

Soluţionarea sarcinilor investigaţionale trebuie să constituie o 
componentă a activităţii didactice complexe a studentului. Implicarea 
nemijlocită a studentului în activitatea de cercetare, îmbinarea 
sistematică a învăţării cu cercetarea, pot avea numai efecte benefice 
în direcţia formării şi autoformării lui continue şi un impact pozitiv 
asupra formaţiei de ansamblu a personalităţii sale la toate cursurile 
pe care le frecventează 

Însă, realitatea existentă demonstrează că majoritatea 
studenţilor nu sunt pregătiţi pentru o astfel de activitate, nu posedă 
metode de soluţionare a sarcinilor investigaţionale. Studenţii 
întâmpină dificultăţi considerabile în reorganizarea activităţii sale pe 
fundamente investigaţionale. 
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Orientarea procesului de instruire spre formarea la studenţi a 
competenţelor de activitate investigaţională trebuie să fie întemeiată, 
în primul rând, pe elaborarea obiectivelor pregătirii viitorilor 
specialişti pentru activitatea de cercetare. Bineînţeles, este necesară o 
introducere în problematica cercetării şi o pregătire minimă în 
vederea însuşirii algoritmului cercetării, care solicită studenţilor un 
efort deosebit. Cu atât mai mult după cum menţiona şi C. Narly: „ La 
profesorul universitar influenţa educativă trebuie să se degajeze 
(răsfrângă) din exemplul muncii sale ştiinţifice. El este chemat să 
promoveze ştiinţa şi pe această cale să introducă adânc în ea pe 
tinerii deja lămuriţi, sau care ar trebui să fie deja lămuriţi asupra 
drumului pe care vor să-l urmeze în viaţă… Profesorului universitar i 
se cere atât stăpânirea cât şi pasiunea specialităţii sale, pasiunea 
adevărului ştiinţific. Profesorul universitar este în primul rând 
reprezentant al ştiinţei. Nimic nu poate fi mai duşmănos decât 
mulţumirea cu aparenţe, nu mai vorbim de ascunderea voită a 
adevărului. Aşa numitele raţiuni sociale şi cu atât mai mult „raţiunea 
de partid” şi altele asemănătoare, nu trebuie să îndemne pe profesor 
să ascundă adevărul” [4,p. 495]. 

În concluzie aş dori să dau citire unui răspuns expus într-un 
interviu, la ziarul „Timpul” din18 februarie, de către Dna 
viceministră a Educaţiei  Loretta Handrabura. 

Când vom avea cercetare adevărată în universităţi?  
L.H. : Când vom înţelege cu toţii că nu poţi fi un cadru 

didactic profesionist, conectat la inovaţiile de ultimă oră, dacă nu eşti 
axat şi pe  componenta de cercetare. Tocmai de aceea noul Cod al 
Educaţiei, care sperăm să fie adoptat în acest an, prevede ca 
cercetarea să se regăsească plenar şi în universităţi… Ne-am propus 
de a pondera şi de a da universităţilor şansa să-şi dezvolte 
infrastructura de cercetare şi să-i motiveze pe studenţi  ca, ieşind din 
sala de curs, să meargă la laboratorul aplicativ … Din fericire, şi 
unele campanii de la noi au început să înţeleagă că, dacă doresc să 
aibă specialişti, trebuie să contribuie la formarea profesională a 
acestora, inclusiv punând umărul la echiparea laboratoarelor de 
cercetare şi la ajustarea programelor de studii la noile realităţi socio-
economice. [2,p. 495]. 

În condiţiile  când apar noi exigenţe faţă de sistemul de 
învăţământ determinate de evoluţia rapidă a mentalităţilor şi de 
expansiunea tehnicilor noi de organizare a procesului de învăţământ 
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dar şi în situaţia când ne dorim să acordăm inovaţiei şi activităţii de 
cercetare a studenţilor importanţa pe care o merită, ca să putem 
mobiliza energiile creatoare pentru a face faţă problemelor cu care ne 
confruntăm  este nevoie să readucem în discuţie sub diverse aspecte 
acest subiect de discuţie. 
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In connection with the fact that the methods are key components of 
teaching strategies,  the  teacher  must  know  the classification of 
methods. Change  studious youth  (explosion  of new technologies and  
access  to information)  requires  changing  working  methods and 
 principles in the classroom. Today's student  wants  to  see  the teacher  as 
 an  integral  personality  with  selected  professional-ethical  principles,  
communication skills with didactic and  scientific education framed within 
a democratic context.  Knowledge of methods of learning  is  an  intrinsic  
attribute  of the  modern  educator. After  the literature  for  classification  
methods  in terms of  history, depending on the extension of  the scope  of  
application, presentation  of  knowledge, as the degree of engagement  
of the learner as the main teaching position,  by type of organization. 

 
Actualitatea cercetării rezultă din schimbarea în profunzime 

a calităţii  tineretului studios(explozia noilor tehnologii şi accesul la 
informaţie) cere imperios modificarea metodelor şi principiilor de 
lucru în auditoriu. 

Studentul de azi vrea să vadă în calitate de profesor o 
personalitate integră, cu principii etico-profesionale selecte, cu abilităţi 
de comunicare didactico-ştiinţifică încadrate într-un context educaţional 
democratic. Cunoaşterea şi utilizarea instrumentală a metodelor de 
învăţare este un atribut intrinsec al pedagogului modern. 

Scopul cercetării.Cadrul didactic trebuie  să recunoască faptul 
că studentul contemporan se deosebeşte radical de studentul prezent 
în aulele universitare cu 20-30 ani în urmă.Guvernarea în 
învăţământul superior trebuie să pună în valoare şi această 
prioritate;selectând un cadru profesoral competent  universitatea  
astfel asigurându-şi  unul din pilonii calităţii serviciilor prestate. În 
pedagogie prin ,,metodă” înţelegem calea de obţinere a cunoştinţelor 
şi formare a capacităţilor de realizare a sarcinilor didactice 
programate în procesul de învăţare. 
În didactică se cunosc 5 categorii de metode: 
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 Afirmative; 
 Interogative; 
 De descoperire; 
 Active; 
 De creativitate [4, p. 12]. 

În procesul de pregătire universitară a specialiştilor în 
domeniul ştiinţelor educaţiei, este necesar ca cadrul didactic să 
cunoască clasificarea metodelor de învăţare şi să le folosească în 
procesul de predare-învăţare-evaluare.  

Cadrul didactic de azi ar trebui să fie proactiv în baza 
autoreflecţiei şi gândirii critice care stau la baza selectării, prelucrării 
şi aplicării informaţiilor provenite din diferite surse,a vând totdeauna 
argumente psihopedagogice pentru alegerile făcute, scopul final fiind 
acela al îmbunătăţirii practicii didactice. Acestor capacităţi ar trebui să le 
fie acordată mai multă atenţie, prin metodele utilizate în cadrul tuturor 
activităţilor din formarea iniţială, indiferent de tipul de curs [4, p. 30]. 

Se ştie că metoda reprezintă aspectul dinamic al 
învăţământului.Autoarea Axentii Ioana menţionează că în perioada 
interbelică în învăţământ erau folosite metode care stimulau activitatea 
elevilor: metoda socratică(euristică), metoda intuitivă, metoda practică, 
recapitularea, exploararea materiei noi, integrarea, cercetarea etc. 

Constantin Narly descrie metoda recapitulării cunoştinţelor 
deja dobândite care servesc temei pentru dobândirea cunoştinţelor 
noi. Cu privire la metoda de exploarare a materiei noi, C.Narly 
menţiona:,,Adevărata valoare educativă pentru individ este doar aceea 
ce el a izbutit să aducă la lumină prin propria activitate” [1, p. 90]. 

O altă metodă recomandată de C.Narly este cercetarea. 
Cercetarea prevede ca fiecare oră de curs să însemne o nouă 
problemă la dezlegarea căreia elevii cu profesorul lucrează împreună. 

Prin metoda intuiţiei el înţelege metoda observaţiei. Metoda 
integrării el o vedea prin aşezarea ideilor în cadrul lor de relaţiuni 
constante şi fireşti, apune orice idee nouă în legătură cu alte idei 
[ibidem, p. 91]. 

În literatura de specialitate ( Palmade 1975, I.Cerghit 1998, 
Muccheilli 1982, Landshere 1992, C. Moise 1998, C.Cucoş 1996, I 
Neacşu 2000,I.Axentii 2006) se pot găsi mai multe clasificări ale 
metodelor didactice: 
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I. Din punct de vedere istoric: 
 Metode tradiţionale , clasice (expunerea, conversaţia, exerciţiul 

etc.); 
 Metode moderne, de dată mai recentă (algoritmizarea, 

problematizarea, brainstorming-ul, instruirea programată etc.) [2, 
p. 121-122]. 

II. În funcţie de extensiunea sferei de aplicabilitate: 
 Metode generale (expunerea, prelegerea, conversaţia, cursul 

magistral ş.a); 
 Metode particulare sau speciale (restrânse la predarea unor 

discipline de învăţământ sau aplicabile pe anumite trepte ale 
instrucţiei şi educaţiei, cum ar fi exerciţiul moral sau exemplul în 
cazul educaţiei morale). 

III. Pornind de la modalitatea principală de prezentare a 
cunoştinţelor: 

 Metode verbale,bazate pe  cuvântul scris sau rostit; 
 Metode intuitive, bazate pe observarea directă, concret-

senzorială a obiectelor şi fenomenelor realităţii sau a 
substitutelor acestora [4, p. 30]. 

IV. După gradul de angajare a celor ce învaţă: 
 Metode expozitive sau pasive, centrate pe memoria reproductivă 

şi pe ascultarea pasivă; 
 Metode active care suscită activitatea de exploarare personală a 

realităţii. 
V. După funcţia didactică principală: 

 Metode cu funcţia principală de predare şi comunicare; 
 Metode cu funcţia principală de fixare şi consolidare; 
 Metode cu funcţia principală de verificare şi apreciere a 

rezultatelor muncii. 
VI. În funcţie de modul de administrare a experienţei ce urmează a 

fi însuşită: 
 Metode algoritmice,bazate pe secvenţe operaţionale stabile, 

construite dinainte; 
 Metode euristice, bazate pe învăţarea experimentală. 
VII. După forma de organizare: 
 Metode individuale, pentru fiecare elev în parte; 
 Metode de predare-învăţare în grupuri; 
 Metode frontale, cu întregul grup; 



 173 

 Metode combinate, prin alternări între variantele de mai sus. 
VIII. În funcţie de axa învăţare mecanică-învăţare conştientă: 
 Metode bazate pe învăţarea prin receptare(expunerea, 

demonstraţia cu caracter expozitiv); 
 Metode care aparţin preponderent descoperirii dirijate 

(conversaţia euristică, observaţia dirijată, instruirea programată, 
studiul de caz etc.); 

 Metode de descoperire propriu-zisă (observarea independentă, 
exerciţiul euristic, rezolvarea de probleme, brainstorming-ul etc.) 
[5, p. 255]. 

IX. După originea schimbării produse la elevi/studenţi: 
 Metode heterostructurante (transformarea se produce prin actul 

extern, ca în cazul expunerii, conversaţiei, studiului de caz, 
problematizării etc.); 

 Metode autostructurante (individul se transformă prin sine, ca în 
situaţia unor metode de tipul descoperirii, observaţiei, 
exerciţiului etc.) [5, p. 247-250]. 

Se poate observa că la baza clasificării stau caracteristici aflate 
pe poli opuşi (tradiţionalitate-modernitate, generalitate-particularitate, 
algoritmicitate-euristicitate, verbalitate-intuitivitate etc.). 

Fiecare metodă didactică la un moment dat poate să se 
integreze succesiv într-o clasă sau alta în funcţie de circumstanţele 
concrete ale aplicării în procesul de predare-învăţare. 

În procesul de formare iniţială a cadrelor didactice din 
învăţământul universitar se vor aplica pe larg metodele din arsenalul 
dezvoltării gândirii critice, cu un pronunţat caracter interactiv: 
 Metode de învăţare prin cooperare: Seminarul socratic, STAD 

(Student Team Achievement Divisions), Mozaicul, Tehnica 
ziarului, Metoda interacţiunii observate sau Acvariul, Philips 6-6; 

 Metode bazate pe rezolvarea de probleme: Analiza SWOT, 
Analiza cauzelor şi consecinţelor, Diagrama Venn, SINELG, 
Cubul, Discuţia Panel, Brainstorming-ul, Brainwriting-ul etc. 

 Metode de dezvoltare a abilităţilor de comunicare orală şi 
scrisă: Lectura inteligentă a textului [9, p.155], Jocul de rol, 
Pălăriile gânditoare, Pagina de jurnal, Asocieri libere, Linia 
valorii, Reacţia imediată, Reacţia cititorului, Maratonul, Lectura 
ghidată, Interviul în trei trepte, Revizuirea circulară, Turul 
galeriei, Pânza discuţiei ş.a 
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 Metode bazate pe experienţă (reală şi simulată): Observarea 
sistenatică şi independentă, Metoda anchetei, I.I.O ( 
Intervievator-Intervievat-Observator), Studiul de caz, Metoda H 
E I (Ipoteza-Experiment-Instruire), Incidentul critic, Simulările 
de diverse tipuri etc.). 

Metoda pălăriilor gînditoare 
Este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii partici-

panţilor, care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pă-
lăria aleasă. Sînt 6 pălării gînditoare, fiecare avînd cîte o culoare: 
albă, roşie, galbenă, verde, albastră şi neagră. Membrii grupului îşi 
aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră 
mai bine. Rolurile se pot inversa, participanţii sînt liberi să spună ce 
gîndesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. 

Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul. 
Pălăria albă: 

 Oferă o privire obiectivă asupra informaţiilor.  
 Este neutră. 
 Este concentrată pe fapte obiective şi imagini clare. 
 Stă sub semnul gîndirii obiective. 

Pălăria roşie: 
 Dă frîu liber imaginaţiei şi sentimentelor. 
 Oferă o perspectivă emoţională asupra evenimentelor. 
 Roşu poate însemna şi supărarea sau furia. 
 Descătuşează stările afective. 

Pălăria neagră: 
 Exprimă prudenţa, grija, avertismentul, judecata. 
 Oferă o pespectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situaţiei 

în discuţie. 
 Este perspectiva gîndirii negative, pesimiste. 

Pălăria galbenă: 
 Oferă o pespectivă pozitivă şi constructivă asupra situaţiei. 
 Culoarea    galbenă    simbolizează    lumina    soarelui, 

strălucirea, optimismul. 
 Este gîndirea optimistă, construită pe un fundament logic. 

Pălăria verde: 
 Exprimă ideile noi, stimulînd gîndirea creativă.  
 Este verdele proaspăt al ierbii, al vegetaţiei, al abundenţei. 
 Este simbolul fertilităţii, al producerii de idei noi, inovatoare. 
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Pălăria albastră: 
 Exprimă controlul procesului de gîndire. 
 Albastrul e rece; este culoarea cerului care este deasupra 

tuturor, atotvăzător şi atotcunoscător. 
 Supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii. 
 Este preocuparea de a controla şi de a organiza. 

Participanţii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia 
fiecărei culori, să-şi reprezinte pălăria, gîndind din perspectiva ei. Nu 
pălăria contează, ci ceea ce semnifică ea, ceea ce induce culoarea 
fiecăreia. Cele 6 pălării gînditoare pot fi privite în perechi; pălăria 
aibă- pălăria roşie, pălăria neagră-pălăria galbenă, pălăria verde-
pălăria albastră. 

Cum trebuie să se comporte cel care ,,poartă" una dintre cele 
6 pălării gânditoare: 

Pălăria albă — rezumat 
Cel ce poartă pălăria aibă trebuie să-şi imagineze un computer 

care oferă informaţii şi imagini atunci cînd acestea i se cer. 
Calculatorul este neutru şi obiectiv. Nu oferă interpretări şi opinii. 
Cînd „poartă" pălăria albă, gînditorul trebuie să imite computerul; să 
se concentreze strict asupra problemei discutate, în mod obiectiv, şi 
să relateze exact datele. 

Gînditorul pălăriei albe este disciplinat şi direct. Albul 
(absenţa culorii) indică neutralitatea. 

Pălăria roşie - rezumat 
Purtînd pălăria roşie, gînditorul poate spune: „Aşa simt eu în 

legătură cu... " 
Această pălărie legitimează emoţiile şi sentimentele ca parte 

integrantă a gîndirii. Ea face posibilă vizualizarea, exprimarea lor. 
Pălăria roşie permite gînditorului să exploreze sentimentele 

celorlalţi participanţi la discuţie, întrebîndu-i care este părerea lor 
„din perspectiva pălăriei roşii", adică din punctul de vedere 
emoţional şi afectiv. Cei ce priveşte din această perspectivă nu 
trebuie să-şi justifice feeling-urile şi nici să găsească explicaţii logice 
pentru acestea. 

Pălăria neagră — rezumat 
Este pălăria-avertisment, concentrată în special pe aprecierea 

negativă a lucrurilor. 
Gînditorul pălăriei negre punctează ce este negativ, incorect, 

numeşte care sînt erorile şi explică momentele ce nu se potrivesc, şi 
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din ce cauză ceva nu merge, care sînt riscurile, pericolele, greşelile 
demersurilor propuse. Nu este o argumentare, ci o încercare 
obiectivă de a evidenţia elementele negative. 

Se pot folosi formulări negative de genul: ,, Dar dacă nu se 
potriveşte cu... ", „Nu numai că nu merge, dar nici nu... " 

Gînditorul nu exprimă sentimente negative, acestea aparţinînd 
pălăriei roşii, după cum aprecierile pozitive sînt lăsate pălăriei 
galbene. In cazul unor idei noi, pălăria galbenă trebuie folosită 
înaintea pălăriei negre. 

Pălăria galbenă - rezumat 
Este simbolul gîndirii pozitive şi constructive, al optimismului. 

Se concentrează asupra aprecierilor pozitive, aşa cum pentru pălăria 
neagră erau specifice cele negative. Exprimă speranţa şi are în vedere 
beneficiile, valoarea informaţ i i l or  şi a faptelor. 

Gînditorul pălăriei galbene luptă pentru a găsi suporturi logice 
şi practice pentru aceste beneficii şi valori. Oferă sugestii, propuneri 
concrete şi clare. Cere un efort de gîndire mai mare. Beneficiile nu 
sînt sesizate întotdeauna rapid şi trebuie căutate. Ideile creative 
oferite sub pălăria verde pot constitui material de studiu pentru cei de 
sub pălăria galbenă. 

Nu se referă la crearea de noi idei sau soluţii, acestea fiind 
domeniul pălăriei verzi. 

Pălăria verde - rezumat 
Simbolizează gîndirea creativă. Verdele exprimă fertilitatea, 

renaşterea, valoarea seminţelor. Căutarea alternativelor este aspectul 
fundamental al gîndirii sub pălăria verde. 

Este folosită pentru a ajunge la noi concepte şi noi percepţii, la 
noi variante, noi posibilităţi. Gîndirea laterală este specifică acestui 
tip de pălărie. Cere un efort de creaţie. 

Pălăria albastră — rezumat 
Este pălăria responsabilă de controlul demersurilor desfă-

şurate. E gîndirea nevoită să exploreze subiectul. Pălăria albastră este 
dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte pălării. Gînditorul 
pălăriei albastre defineşte problema şi adresează întrebările, 
reconcentrează informaţiile pe parcursul activităţii, formulează ideile 
principale şi concluziile la sfîrşit. Monitorizează jocul şi are în 
vedere respectarea regulilor. Rezolvă conflictele şi insistă asupra 
construirii demersului gîndirii. 
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Intervine din cînd în cînd, de regulă, la sfirşit. Poate să atragă 
atenţia celorlalte pălării, dar prin simple interjecţii. Chiar dacă are 
rolul de conducător, îi este permis să adreseze oricărei pălării numai 
comentarii şi sugestii. 

Cum se foloseşte această metodă? 
Cele 6 pălării gînditoare se împart studenţilor, se explică apoi 

cazul supus discuţiei, pentru ca fiecare să-şi pregătească ideile. 
Pălăria poate fi purtată individual - şi atunci studentul respectiv îi 
îndeplineşte rolul - sau pot răspunde mai mulţi studenţi aflîndu-se 
sub aceeaşi pălărie. In acest caz, studenţii grupului care interpretează 
rolul unei pălării gînditoare cooperează în asigurarea celei mai bune 
interpretări. Ei pot purta fiecare cîte o pălărie de aceeaşi culoare, 
fiind conştienţi de faptul că: 

1. Pălăria albastră > clarifică 
2. Pălăria albă        >informează 
3. Pălăria verde     > generează ideile noi 
4. Pălăria galbenă > aduce beneficii 
5. Pălăria neagră  > identifică greşelile 
6. Pălăria roşie      >spune ce simte despre 
Cum funcţionează această metodă în cazul rezolvării de 

probleme: 
 Pălăria albastră: defineşte problema. 
 Pălăria albă: oferă informaţiile şi materialele disponibile în 

legătură cu problema discutată. 
 Pălăria verde: vizează soluţiile posibile. 
 Pălăria galbenă: are în vedere posibilităţile reale de realizare a 

soluţiilor propuse. 
 Pălăria neagră: evidenţiază slăbiciunile fiecărei soluţii propuse. 
 Pălăria albă: leagă soluţiile de informaţiile disponibile, 

răspunzînd la întrebări de genul: „Au soluţiile propuse o bază 
informaţională?” 

 Pălăria roşie: stimulează participanţii să răspundă la întrebări de 
genul: .,Ce simţiţi în legătură cu soluţiile propuse?" 

 Pălăria albastră: alege soluţia corectă şi trece mai departe. 
 Pălăriile gînditoare pot fi purtate pe rînd de participanţi sau toţi 

subiecţii antrenaţi în discuţie se pot afla sub aceeaşi pălărie în 
acelaşi timp. Astfel se pot folosi formule de genul: „Hai să 
încercăm şi pălăria verde. Căutăm idei noi" sau „ Să lăsăm 
pălăria neagră, s-o probăm pe cea galbenă". Cineva care nu este 
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încîntat de ideea pusă în discuţie, nu face nici un efort să 
găsească elemente pentru dezvoltarea ei. Utilizînd tehnica 
pălăriilor gînditoare, gînditorul este provocat să schimbe 
pălăriile, facilitîndu-se astfel posibilitatea de exprimare, deoarece 
nu este constrîns să aibă doar o singură perspectivă. 

O persoană entuziasmată de idee este rugată ca sub pălăria 
neagră să caute dificultăţile, neajunsurile. 

Unele persoane sînt negativiste permanent. Cu ajutorul sis-
temului pălăriilor gînditoare există ocazia de a fi negativist numai la 
un moment dat (sub pălăria neagră), iar în alt moment poate să 
renunţe la negativism, încercînd o altă pălărie (perspectivă) - cea 
verde, de exemplu. 

Tabelul   Indicaţii pentru cel/cei ce poartă: 
 
Pălăria albă: - gîndeşte ca o 

foaie albă care este neutră şi poartă 
informaţii 

Foloseşte întrebările: 
Ce informaţii avem? 
Ce informaţii lipsesc? 
Ce informaţii am vrea să 

avem? 
Cum putem obţine 

informaţiile? 
Pălăria roşie: - exprimă-ţi 

emoţiile, temerile, intuiţiile, 
sentimentele; -nu te justifica 

Foloseşte fomulări de tipul: 
Punîndu-mi pălăria roşie, uite 

cum privesc eu lucrurile... 
Sentimentul meu e că... 
Nu-mi place felul cum s-a 

procedat. 
Intuiţia îmi spune că... 

Pălăria neagră: 
- judecă critic; 
- gîndeşte negativ dar logic; 
- atenţionează asupra a ceea ce 

nu poate fi făcut, e nonprofitabil, 
riscant sau periculos 

Foloseşte întrebările: 
Care sînt erorile? 
Ce ne împiedică? 
La ce riscuri ne expunem? 
Ne permite regulamentul? 

Pălăria galbenă: - gîndeşte 
optimist, logic şi pozitiv; - explorează 
beneficiile şi posibilităţile; 

imaginează-ţi lumina şi 
strălucirea soarelui 

Foloseşte întrebările: 
Care sînt obiectivele? 
Pe ce se bazeză aceste idei? 
Care sînt beneficiile? 
Cum voi/vom ajunge aproape 

de această viziune (perspectivă)'' 
Pălăria verde: - creează noi Foloseşte formulări de tipul; 
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opţiuni, variante, resurse, structuri, 
metode, idei; - gîndeşte-te la vegetaţia 
proaspătă, la abundenţă 

Şansa succesului este dacă. . 
Cum poate fi altfel atacată 

problema? 
Putem face asta şi în alt mod? 
Găsim şi o altă explicaţie'' 

Pălăria albastră: 
- controlează procesul gândirii 

pentru ca aceasta să devină mai 
productivă şi organizează acţiunea; - 
supervizează, sistematizează 
concluziile, comentează, dirijează şi 
conduce către pasul următor 

Foloseşte întrebările: 
Putem să rezumăm punctele 

de vedere şi expuse? 
Care e următorul pas? 
Care sînt ideile principale?  
Să nu pierdem timpul şi să ne 

concentrăm asupra..., nu credeţi? 

 
Avantajele metodei „pălările gînditoare": 

 stimulează creativitatea participanţilor, gîndirea colectivă şi 
individuală; 

 dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare 
şi toleranţă reciprocă, de respect pentru opinia celuilalt; 

 încurajează şi exersează capacitatea de comunicare a gînditorilor; 
 dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice, inteligenţei logice 

şi inteligenţei interpersonale; 
 este o tehnică uşor de folosit, aplicabilă unei largi categorii de 

vîrstă; 
 poate fi folosită în diferite domenii de activitate şi discipline; 
 este o strategie metacognitivă ce încurajează indivizii să 

privească conceptele din diferite perspective; 
 determină şi activează comunicarea şi capacitatea de a lua decizii; 
 încurajează gîndirea laterală, gîndirea constructivă, complexă şi 

completă. 
Fiecare pălărie gînditoare reprezintă un mod de gîndire, 

oferind o privire asupra informaţiilor, sentimentelor, judecăţilor, 
atitudinii pozitive, creativităţii, controlului. 

Într-o întrunire serioasă se presupune că oamenii nu pun pe 
primul plan emoţiile, dar de fapt ei le deghizează în argumente aparent 
logice Tehnica pălăriilor gînditoare oferă posibilitate participanţilor 
care poartă pălăria roşie să-şi exteriorizeze direct emoţiile, 
sentimentele, intuiţiile fără alte explicaţii, lucru cunoscut de toţi ceilalţi 
membri ai grupului. Este important să poţi comunica ceea ce simţi 
despre ceva anume, fără a ofensa pe nimeni şi iară a te simţi stînjenit. 
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Pălăria neagră este valoroasă pentru a evita greşelile. Par-
ticipanţii la discuţii, entuziasmaţi, pot fi rugaţi la un moment dat să-şi 
pună pălăria neagră (sau să privească din acest punct de vedere). 
Dacă se insistă pe perspectiva negativă, e foare uşor de „ucis în faşă" 
ideile creative. E mai bine a folosi pălăria neagră după ce s-a folosit 
pălăria verde, fiind apoi urmată de pălăria galbenă. 

Într-o discuţie obişnuită, de obicei, subiectul A are o părere 
diferită de cea a subiectului B. Fiecare caută să-şi argumenteze 
propria părere şi de multe ori fără o capacitate empatică. 

Tehnica celor 6 pălării gînditoare oferă tuturor participanţilor 
la discuţii posibilitatea de a fi, la un moment dat, de aceeaşi parte a 
baricadei, purtînd aceeaşi pălărie. Discuţia devine astfel constructivă 
şi efectele se văd imediat. Astfel, atît subiectul A, cît şi subiectul B, 
la un moment dat, pot purta în acelaşi timp pălăria neagră, pentru a 
descoperi pericolele, defectele, lipsurile, neajunsurile problemei luate 
în discuţie. Apoi ambii pol purta pălăria galbenă, pentru a explora 
beneficiile, schimbînd-o după aceasta cu cea verde, pentru a însuşi 
toate variantele. 

În loc să gîndească în contradictoriu, participanţii la discuţii 
dezvoltă o explorare creativă, bazată pe cooperare. 

Este adevărat că unii oameni sînt mai buni decît alţii în(r-un 
anumit mod de gîndire, ori se simt mai confortabil sub o anumită 
pălărie; dar trebuie specificat că pălăriile colorate nu etichetează pe 
nimeni (de exemplu; „Ionescu este gânditorul negru cil grupului" 
ele). Este în contrazicere cu scopul acestei metode. 

Important este ca fiecare participant să facă eforturi de a folosi 
toate pălăriile. 

Tehnica pălăriilor gânditoare este folosită pentru a determina 
indivizii să-şi schimbe perspectiva de gîndire, să ia în consideraţie şi 
alte puncte de vedere[ 7, p.149-156]. 

Model al aplicării metodei pălăriilor gânditoare la cursul de 
educaţie civică,, Istoria localităţii noastre”. 

EDUCAŢIE CIVICĂ 
Istoria localităţii 
CONDIŢII PREALABILE 

Pentru realizarea acestui atelier, elevii au nevoie de următoarele 
deprinderi: 

• de examinare a unei probleme; 
• de desfăşurare a unei şedinţe de Brainstorming în perechi; 
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• de triere şi sistematizare a ideilor; 
• de lucru în pereche şi în grup; 
• de respectare a instrucţiunilor; 
• de realizare a sintezei; 
• de autoevaluare şi evaluare reciprocă. 

Timp necesar: 2 ore academice. 
Produsul aşteptat (evaluabil): Un text argumentativ coerent la 

subiectul anunţat. 
Evocare: 
Activitate în perechi: Brainstorming în perechi - tehnică de 

acumulare a ideilor pentru soluţionarea unei probleme. 
Realizare a sensului: 
Activitate de grup: Pălării gînditoare - tehnică de cercetare 

multilaterală a problemei, în procesul discuţiei. 
Reflecţie: 
Activitate de grup + în plen: Acvariu ~ tehnică de observare şi 

evaluare a procesului de discuţie. 
Algoritmul aplicării tehnicilor 
Evocare Brainstorming în perechi 
Timp necesar: 15 minute. 
"Şedinţele de brainstorming le oferă oamenilor ocazia de a 

face sugestii pe care altfel nu ar îndrăzni să le facă de teama de a nu 
fi ironizaţi. Nici o idee nu este prea ridicolă pentru a fi exprimată. 
Este important ca pe parcursul unei şedinţe să nu încerce nimeni 
să evalueze ideile avansate". 

Edward de Bono 
1. Elevii sînt împărţiţi în perechi. 
2. Se formulează problema pentru care urmează să se caute 

soluţii: 
Ce am putea face pentru ca să fie cunoscută mai bine istoria 
localităţii noastre? 

3. Fiecare pereche examinează problema dată şi lansează idei 
pentru soluţionarea ei. Perechea îşi înregistrează ideile 
lansate. Se rezervă 5 minute. 

4. La expirarea timpului de acumulare a ideilor, perechile le 
evaluează: 

- examinează fiecare idee, alegîndu-le pe cele cu adevărat utile; 
- revin la ideile respinse şi extrag elementele preţioase; 
- modifică sau reformulează ideile confuze; 
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- le marchează cu litere sau cifre, în ordinea importanţei. 
5. În final, perechea are o listă de idei aranjate după prioritate. Se 

oferă 5 minute. 
6. Se realizează acumularea ideilor în plen (ele se vor înscrie pe 

tablă sau pe poster). Fiecare pereche îşi lansează ideea, dar 
urmăreşte şi bifează lista iniţială, pentru a nu repeta. 

7. În final, în faţa clasei se află un oarecare număr de idei, în 
raport cu problema dată. Procedura durează 5 minute. 

Comentarii 
Brainstorming-ul în perechi nu se 
deosebeşte radical de brainstorming-
ul simplu, desfăşurat în grup sau în 
plen. Printre avantajele lui se 
numără: 

- mobilizarea tuturor elevilor; 
- cantitatea mai mare de idei 

diferite, lansate într-un 
interval relativ scurt de timp; 

- consumarea etapei de 
evaluare şi selectare a 
ideilor în perechea care le-a 
lansat; 

- creşterea responsabilităţii 
pentru ideile propuse, după 
etapa de analiză a lor; 

- desfăşurarea permanentă a 
procesului de autoevaluare şi 
evaluare reciprocă. 

Spre deosebire de tehnica Gîndeşte-
Discută în pereche-Prezintă, 
Brainstorming-ul în perechi 
demarează cu schimbul de idei, căci 
nu are faza iniţială, de lucru 
individual. Am putea afirma că 
Brainstorming-ul în perechi este egal 
cu Gîndeşte în pereche + prezintă. 

  Evaluarea    activităţii 
Evaluăm nonformal: 
- mobilizarea şi organizarea 

elevilor pentru acumularea 
de idei; 

- capacitatea de analiză şi 
sinteză; 

- originalitatea ideilor; 
- capacitatea de a gîndi di-

vergent, neşablonard; 
- competenţa de comunicare 

(manifestată în formularea 
clară, concisă, corectă a 
ideii). 
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Realizare a sensului Pălării gînditoare 
Timp necesar: 40 de minute. 

Şase pălării echivalează cu şase modalităţi de a-ţi procesa 
produsele gîndirii. Riguroasă şi foarte eficientă, tehnica respectivă are 
numeroase deschideri spre etapa de realizare a sensului. 

1. Obiectivul acestei tehnici de discuţie este examinarea 
multilaterală a problemei, în procesul unei discuţii dirijate. 
Această formă de lucru în grup nu permite eschivarea, fiecărui 
elev revenindu-i un rol propriu, fără dublură. 

2. Elevii sînt distribuiţi în grupuri de cîte 6, în baza oricăror 
criterii. Dacă admitem ca au numărat de la 1 la 6, atunci, 
convenţional, numerele lor vor echivala cu: 1 - pălăria albă, 2 - 
pălăria roşie, 3 - pălăria neagră, 4 - pălăria verde, 5 - pălăria 
galbenă, 6 - pălăria albastră. Orice criterii am utiliza, elevii 
urmează să ştie din start care este rolul fiecăruia. 

3. Se lucrează în grupuri de cîte 6, astfel ca în fiecare grup să fie 
pălării de toate cele 6 culori. Grupurile vor primi instrucţiunile 
pentru fiecare elev şi vor avea timp suficient pentru lansarea 
întrebărilor şi formularea răspunsurilor.  

Distribuirea rolurilor se face astfel: 
Pălăria albă - simbol al hîrtiei albe 
Asociată cu informaţia, pălăria albă îi cere purtătorului să răspundă 

la solicitările de date şi să adreseze întrebări în legătură cu necesitatea de 
informaţie. El are voie să prezinte doar fapte sigure, fără emoţii şi 
aprecieri, ca un martor la proces, ca un calculator. Scopul său este să 
obţină şi să ofere cît mai multe informaţii, iar atunci cînd nu dispune 
de ele, să repereze sursele. 

• Ce ştim despre localitatea noastră? 
• Ce documente şi alte mărturii există? 
• Ce surse publicate avem? 
• Cine pot fi  informatorii noştri? ş.a.m.d.  
Pălăria roşie – simbol al arderii, al căldurii 
Asociată cu emoţiile, pălăria roşie mobilizează sentimentele, 

trăirile, intuiţia purtătorului. Nu e nevoie de explicaţie şi motive, este 
necesar doar să fie verbalizate emoţiile. Concomitent, cel cu pălărie 
roşie poate lansa presupuneri despre emoţiile celorlalţi. 

• Ce simt cînd mă gîndesc la localitatea mea de baştină? 
• Care sînt emoţiile mele (pozitive, negative)? 
• Ce emoţii pot avea alţii? 
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• Cum reacţionează alte persoane la această problemă? 
• Ce au spus alţii despre 

localitatea noastră şi 
istoria ei? 

Pălăria neagră - simbol al judecătorului 
Indică asupra capcanelor, avertizează de posibile consecinţe. 

Trebuie să fim cît se poate de chiţibuşari şi chiar pesimişti, să punem 
totul la îndoială, să căutăm punctele slabe. Purtătorul pălăriei negre 
urmează să contureze zonele de risc, pericolele, pentru a le diminua. 

• Oare are şi localitatea noastră o istorie demnă de a fi făcută 
publică? 

• Există surse din care ne-am putea documenta? 
• Dar dacă nu vom fi lăsaţi să lucrăm la arhivă? 
• Ce dificultăţi ne aşteaptă? 
• Cine ar avea nevoie de ceea ce vom afla? 
• Se va schimba oare ceva după ce 

va fi scrisă această istorie?  
Pălăria verde - simbol al vieţii, creşterii, activităţii 
Asociată cu energia, ea presupune idei noi şi soluţii alternative. 

Ideile existente se modifică sau se desfăşoară, cresc şi sînt alimentate. 
Este pălăria posibilităţilor şi a perspectivelor, pălăria creatorului, a 
generatorului de idei, a celui care gîndeşte liber. 

• Dar dacă am încerca să...? 
• N-ar fi mai bine să...? 
• Ce putem învăţa din experienţa altor localităţi? 
• Cum putem depăşi dificultăţile 

identificate de pălăria neagră?  
Pălăria galbenă - simbol al soarelui, al optimismului 
Este antagonistul pălăriei negre. Sub pălăria optimistului se caută 

plusurile, atuurile soluţiei propuse. Se trece în revistă ce este bun, util, 
pozitiv. Orice afirmaţie are nevoie de un suport. Se pot contracara 
aserţiunile pălăriei negre, dar se pot oferi şi idei noi. 

• Copiii noştri vor fi mîndri că noi am scris istoria localităţii? 
• Care este cîştigul nostru? 
• Graţie cărui fapt putem să facem acest lucru? 
• Ce beneficii vom avea datorită...? 
• Care sînt valorile? 
• Există un avantaj competitiv? 

Pălăria albastră - simbol al cerului, al libertăţii de gîndire 
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Este pălăria pe care o poartă facilitatorii, cei care dirijează 
procesul, formulează problemele. Tot cei cu pălărie albastră vor 
generaliza discuţia. Pentru că el gestionează activitatea, cel care poartă 
pălăria albastră începe discuţia (1) dă semnalul de schimbare a 
pălăriilor şi o încheie (2). 
(1) La începutul discuţiei: 

• Cum vom lucra? 
• în ce ordine prezentăm? 
• Ce avem la moment? 
• Cum vom acţiona? 
• Care este problema? 

            •     Cum vom proceda mai departe? 
(2) La încheierea discuţiei: 

• Ce am reuşit? 
• Ce am realizat? 
• La ce concluzii am ajuns? 
• Ce soluţii propunem? 
• Ce trebuie să se întreprindă în continuare? 

Aplicarea tehnicii nu este dificilă, însă instrucţiunile trebuie 
urmate cu stricteţe.  

4. In procesul discuţiei, fiecare elev ia notiţe, dar purtătorul 
pălăriei albastre o face în virtutea rolului care i-a revenit. 
 
Comentarii 
Dacă profesorul va pune în circuit şi 
atributele de rigoare: pălării 
adevărate, pălărioare mici, imagini de 
pălării sau alte obiecte ce ar 
semnifica pălăriile, elevii vor asimila 
mai bine tehnica. 
Trebuie variate formele de evaluare care 
se vor aplica în rezultatul 
discuţiei. 
Elevii vor fi lăsaţi să facă evaluarea 
discuţiei, autoevaluarea şi evaluarea 
reciprocă a activităţii, pentru a identifica 
şi depăşi problemele. 

Evaluarea activităţii 
Evaluăm nonformal: 
- cunoaşterea istoriei 

localităţii; 
- capacitatea de a identifica 

problemele derivate din 
rolul stabilit; 

- deprinderea de a lucra în 
grup. 

 
 

Din experienţa formatorilor 
1. Proiectînd un asemenea atelier, îi vom familiariza pe elevi cu 

rolurile, prin exersarea cîte unuia la lecţiile anterioare. 
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2. Elevii trebuie anunţaţi din timp despre subiectul discuţiei 
preconizate, pentru a se pregăti. Pregătirea ar putea lua forma 
unei teme de casă pentru lecţia respectivă (în cazul nostru, un 
interviu cu cel mai în vîrstă reprezentant al 
familiei/neamului). 

3. În clasele medii, nu se va recurge la toţi paşii tehnicii într-o 
lecţie: e suficient, familiarizîndu-i pe elevi cu procesarea 
gîndirii proprii în această cheie, să fie purtate la o lecţie doar 2-
3 pălării. 

4.  Atunci cînd simbolica pălăriilor şi instrucţiunile tehnicii sînt 
asimilate şi elevii vor lucra pentru prima dată singuri în echipe, 
profesorul va avea grijă ca pălăriile albastre să revină unor lideri 
formaţi. 

Reflecţie Acvariu (fishbowl)  
Timp necesar: 35 de minute.  
Etapa I. 10 minute. 

1. Se constituie un grup din elevi ce poartă diferite pălării. Ca şi 
mai înainte, cel cu pălăria albastră va dirija procesul de 
discuţie. Pentru că elevii vor proveni din diferite grupuri 
anterioare, discuţia se va desfăşura pe nou. 

2. Elevii sînt în continuare purtătorii unei anumite pălării şi discuţia 
se poartă a doua oară, de aceea - la alt nivel, fiecare poate vedea 
acum întregul: adresează întrebări colegilor, intervine cu 
sugestii etc. 

3. Doar şase elevi vor discuta, aranjaţi în grupul interior, iar 
ceilalţi vor constitui grupul exterior şi vor urmări discuţia, cu 
o grilă (de parcă ar observa nişte peşti în acvariu), fără a se 
implica în vreun fel. 

4. Obiectivul observării este modul în care se comportă, 
comunicînd, colegii lor, mai puţin ce anume spun; este 
important să remarce şi cît timp vorbeşte fiecare. 

Model de grilă pentru observarea unui elev: 
Nume 
le şi 

prenu 
mele 
elevu 

lui 

Are 
contact 
vizual 
cu toţi 
colegii 

Adresea 
ză 

întrebări 

Lansează 
idei, 

formulea
ză 

sugestii 

Are 
gesturi, 
mimică, 
postură 

adecvate 

Total 
interven 

ţii 
verbale 

Total 
pun 
cte 

Anton 
M. 

+ - + + 2 3 
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*Se înscrie semnul "+" în rubricile respective ori de cîte ori intervine 
elevul observat şi se adună suma. 

Model de grilă pentru observarea grupului: 
Liderul 

dă 
cuvântul 
pe rând 

fiecăruia 

Pălăria 
albă 

Pălăria 
roşie 

Pălăria 
neagră 

Pălăria 
verde 

Pălăria 
galbenă 

Elevii se 
comportă 

ca un 
grup 

da ++ +++ + + ++++ nu 

 
Etapa II. 10 minute. 

5. La expirarea timpului, elevii din grupul exterior oferă un 
feedback verbal direct celor care au discutat. 

6. Profesorul va avea şi dînsul un cuvînt de spus, comentînd atît 
ideile discutate, cît şi comportamentul elevilor din acvariu. 

Etapa III. 15 minute. 
7. Toţi elevii au timp să scrie acum propriul proiect de cunoaştere şi 

popularizare a istoriei localităţii. 
8. Aceste proiecte vor fi evaluate. 

 
Comentarii 
Profesorul va recurge la această 
tehnică atunci cînd va avea în 
obiectiv desfăşurarea dialogului 
controlat, necesar pentru formarea 
deprinderii de lucru în grup. 
Elevii sînt lăsaţi să discute orice 
se pretează acestei forme de 
lucru: o problemă, o soluţie, un 
text, un caz, un proiect, o idee, o 
schemă etc. în alte circumstanţe, 
clasa va fi împărţită în două 
grupuri: grupul exterior, numit şi 
cercul de observatori, (care 
constituie 2/3 din numărul de 
elevi) şi grupul interior, numit şi 
cercul de discuţie. (care cuprinde 
1/3 din numărul de elevi). 

Evaluarea activităţii 
Evaluăm nonformal: 
- capacitatea de a rezuma esenţa 

discuţiei purtate în grup şi de a 
o prezenta; 

- competenţa de comunicare 
verbală, nonverbală, 
paraverbală; 

- comportamentul în procesul 
discuţiei: formularea 
întrebărilor, modalitatea de a se 
include într-o polemică, 
formularea întrebărilor etc. 

Se va evalua cu notă proiectul.  

Din experienţa formatorilor 
1. La prima exersare a tehnicii, vor fi desemnaţi observatori 
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pentru comportamentul fiecărui elev în parte (jumătate din grupul 
exterior) şi observatori pentru ceea ce se întîmplă în grup (a doua 
jumătate din grupul exterior). Astfel, fiecare elev din grupul interior va 
avea un observator personal, dar nici modul în care grupul se 
organizează şi desfăşoară discuţia nu va fi lăsat în umbră. 

2. Prezentarea grupului exterior ar putea leza mai puţin amorul-
propriu al unor elevi dacă li se va oferi celor din grupul interior timp ca 
să rezume, individual, esenţa discuţiei şi să o prezinte apoi, iar celor din 
grupul exterior - ca să formuleze observaţii şi sugestii ale grupului, fără 
a indica şi autorii lor. 

3. În momentul cînd tehnica se va aplica nu pentru a-i învăţa 
pe elevi cum să discute, ci pentru a-i ajuta să înveţe discutînd, 
recomandăm o altă modalitate de distribuire a elevilor în grupuri: se 
pun zece scaune în centru, dar sînt numiţi/selectaţi iniţial doar cinci 
elevi; peste 3-5 minute de la începerea discuţiei, profesorul întreabă: 
Cine vrea să ocupe scaunele libere şi să se includă acum? Elevii care nu 
s-ar fi anunţat la început ar putea fi motivaţi acum. 

Philips 6/6 
Metoda Pliilips 616 a fost elaborată de către profesorul de 

literatură J. Donald Philips (de la care provine şi denumirea). A fost 
testată la Universitatea din Michigan. Este similară brainstorming-
ului şi metodei 6/3/5. însă se individualizează prin limitarea discuţiei 
celor 6 participanţi la 6 minute. Acest fapt are ca scop intensificarea 
producţiei creative, ca şi în cazul metodei 6/3/5. 

Etapele metodei Philips 6/6: 
1.Constituirea grupurilor a cile 6 participanţi (4 membri + 1 

secretar +1 conducător de grup). Secretarul fiecărui grup mai are, pe 
lîngă aceasta, sarcina de a consemna ideile colegilor. Conducătorul este 
cel care dirijează dezbaterea în cadrul grupului şi prezintă concluziile. 

2. Înmânarea temei /problemei ce urmează a fi dezbătută în 
particular de către fiecare grup şi motivarea ca importanţei acesteia. 

3. Desfăşurarea discuţiilor, avînd la bază tema. în cadrul 
grupului, timp de 6 minute. 

Acestea pot fi libere, în sensul că fiecare membru propune un 
răspuns, iar la sfîrşit se reţin ideile cele mai importante sau pot avea loc 
discuţii progresive în care fiecare participant expune în cadrul grupului 
său o variantă care e analizată, trecîndu-se apoi la celelalte idei. 
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4. Colectarea soluţiilor elaborate. Conducătorii fiecărui grup 
expun ideile elaborate sau acestea sînt predate în scris 
coordonatorului colectivului (profesorului). 

Discuţia colectivă, decizia colectivă în ceea ce priveşte soluţia 
finală, pe baza ierarhizării variantelor pe tablă. 

Încheierea discuţiei cu oferirea din partea profesorului a 
concluziilor privind participarea la desfăşurarea activităţii şi a 
eficienţei demersurilor întreprinse. 

Avantajele metodei Philips 6/6 sînt similare brainstorming-
ului şi metodei 6/3/5, în ceea ce priveşte facilitarea comunicării, 
obţinerea într-un timp scurt a numeroase idei, prin intensificarea 
demersului creativ şi prin stimularea imaginaţiei tuturor 
participanţilor. Ea permite consolidarea coeziunii grupului şi 
angajează studenţii în (auto)evaluare. Cooperarea din interiorul 
echipei se îmbină cu competiţia dintre grupuri. 

Dezavantajele apar atunci cînd numărul studenţilor nu este 
multiplu de 6, mai pot fi create şi de limita de timp impusă - 6 minute 
[ 7, p. 158]. 

Metoda predării-învăţării reciproce 
Este o strategie instrucţională de învăţare a tehnicilor de 

studiere a unui text. După ce sînt familiarizaţi cu metoda, studenţii 
interpretează rolul profesorului, instruindu-şi colegii. Are loc o 
dezvoltare a dialogului student-student. 

Se poate desfăşura pe grupe sau cu toţi colegii. 
Metoda învăţării reciproce este centrată pe patru strategii de 

învăţare folosite de oricine care face un studiu de text pe teme sociale, 
ştiinţifice sau un text narativ (poveşti, nuvele, legende). 

Aceste strategii sunt: 
♦  Rezumarea. 
♦  Punerea de întrebări. 
♦  Clarificarea datelor. 
♦  PRezicerea (prognosticarea). 
Rezumarea înseamnă expunerea a ceea ce este mai important 

din ceea ce s-a citit; se face un rezumat. 
Punerea de întrebări se referă ia listarea unei serii de întrebări 

despre informaţiile citite; cel ce pune întrebările trebuie să cunoască, 
bineînţeles, şi răspunsul. 
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Clarificarea presupune discutarea termenilor necunoscuţi, mai 
greu de înţeles, apelul la diverse surse lămuritoare, soluţionarea 
neînţelegerilor. 

Prezicerea se referă la exprimarea a ceea ce cred studenţii .:ă 
se va întâmpla în continuare, bazându-se pe ceea ce au cit it.  

Etapele metodei: 
 Explicarea scopului şi descrierea metodei şi a celor patru 

strategii. 
 Împărţirea rolurilor. 
 Organizarea pe grupuri. 
 Lucrul cu textul. 
 Realizarea învăţării reciproce. Aprecieri, completări, 

comentarii. 

 
Se pot propune două variante de desfăşurare a strategiei: 
Varianta 1 
Se oferă studenţilor acelaşi text spre studiu, după care ei sînt 

împărţiţi în patru grupuri corespunzătoare celor patru roluri, membrii 
unui grup cooperând în realizarea aceluiaşi rol. 

De exemplu, grupul A este responsabil de rezumarea textului, 
grupul B face o listă de întrebări pe care le va adresa în final tuturor 
colegilor, grupul C are în vedere clarificarea termenilor noi şi grupul 
D dezvoltă predicţii. 

În final fiecare grup îşi exercită rolul asumat. 
Varianta 2 
Pentru textele mai mari se procedează în felul următor; 
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 se împarte textul în părţi logice; 
 se organizează colectivul în grupuri a cîte 4 studenţi; 
 aceştia au fiecare cîte un rol: 
 rezumator; întrebător; clarificator; prezicător; 
 se distribuie părţile textului fiecărui grup în parte; 
 echipele lucrează cu textul, fiecare membru concentrîndu-se 

asupra rolului primit. 
Trebuie precizat că, pentru a încuraja învăţarea prin cooperare, 

în cadrul unui grup mai numeros, acelaşi rol poate fi împărţit între 
doi sau trei studenţi; 

 în final fiecare grup află de la celălalt despre ce a citit; 
 membrii fiecărui grup îşi exercită rolurile, informându-i pe 

ceilalţi colegi (din alte grupuri) despre textul citit de ei, stimulând 
discuţia referitor la temele studiate. 

Avantajele metodei predării-învăţării reciproce: 
 Este o strategie de învăţare în grup, care stimulează şi 

motivează; 
 Îi ajută pe studenţi în învăţarea metodelor şi tehnicilor de 

lucru cu textul, tehnici de muncă intelectuală pe care le pot folosi 
apoi şi în mod independent; 

 dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea cu 
operaţiile ei (analiza, sinteza, concretizarea, generalizarea, ab-
stractizarea) şi capacitatea de ascultare activă; 

 stimulează capacitatea de concentrare asupra textului de citit 
şi priceperea de a selecţiona esenţialul. 

Un anumit număr de experienţe au pus în evidenţă „efectul de 
învăţare", adică beneficiul personal pe care un student poate să-1 
obţină dintr-o învăţare oferită de el însuşi colegilor săi. Un student 
mai „puţin dotat" înregistrează performanţe superioare după ce a avut 
de acţionat ca „învăţând" un alt student, decât după ce a avut de 
rezolvat el însuşi un exerciţiu  [ 7, p. 119-122]. 

Metode de formare a comunităţii de învăţare 
Dacă aş fi..., aş fi... 
Situaţia didactică: prima săptămînă de studii. 
Obiectiv: cunoaşterea elevilor. 
Componenţă: 25-30 de persoane. 
Timp: 25-30 de minute. 
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Materiale: fişe pe care sînt scrise diferite nume de obiecte. în 
sens larg {automobil, carte, telefon, calculator, suc, melodie, 
instrument muzical, joc, pâine, bomboană etc); cârduri pe care este 
imprimat / desenat? (semnul întrebării). 

 Elevii iau cîte o fişă, sînt lăsaţi să ia o decizie (de ce marcă, 
ce fel de obiect ar vrea să fie) şi apoi începe prezentarea: Dacă aş fi 
automobil, aş fi un Mercedes alb. Dacă aş fi o carte, mi-ar plăcea să 
fiu un dicţionar de simboluri. Dacă aş fi o melodie, aş vrea să fiu 
"Mica serenadă nocturnă". Dacă aş fi un calculator, aş fi un laptop 
negru IBM. Dacă aş fi ciocolată, aş fi "Marş ". 

 Fiecărui elev i se poate adresa întrebarea De ce?, prin simpla 
ridicare a cârdului de către cel puţin un elev curios să primească o 
explicaţie [5, p. 195 ]. 

 La explicaţia oferită, şi altcineva poate ridica un cârd cu 
semnul întrebării. 

Maşina timpului 
Situaţia didactică: prima săptămînă de studii.  
Obiectiv: comunicarea, cunoaşterea elevilor.  
Componenţă: 25-30 de persoane.  
Timp: 20-25 de minute. 
Elevii sînt rugaţi să-şi imagineze că au la dispoziţie o maşină a 

timpului, care le permite să aleagă: unde, cînd, cine ar vrea să fie (Eu 
aş vrea să trăiesc în secolul XVII, la Iaşi şi să fiu elev la Academia 
Vasiliană. Eu aş vrea să trăiesc în secolul XXI''pe Marte şi să fiu 
medic-as-tronaut.) 

 Îşi scriu în caiete opţiunile, apoi fiecare are cuvîntul să spună 
ce a ales şi să răspundă la 3 întrebări: De ce atunci? De ce acolo? De 
ce în această calitate? 

 Întrebările vor fi scrise pe tablă şi nu se vor adresa de fiecare 
dată. [5, p. 195 ]. 

Casa mea 
Situaţia didactică: prima săptămînă de studii. 
 Obiectiv: cunoaşterea elevilor.  
Componenţă: 25-30 de persoane.  
Timp: 25-30 de minute. 

1.   Elevii trec pe rînd în faţă (după ce au fost lăsaţi să cugete timp de 
un minut asupra afirmaţiei pe care o vor face) şi prezintă enigmatic 
un lucru din casa lor: cel mai scump, cel mai vechi, cel mai nou, cel mai 
simbolic, cel mai util /cel mai inutil, cel mai voluminos, cel mai preţios, 
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cel mai..., descriindu-1 fără a-1 numi.  Sarcina este să prezinţi obiectul 
aşa ca el să devină recognoscibil, să oferi detalii semnificative. 

Cel mai vechi lucru din casa noastră nu mai este utilizat demult, 
deşi bunica, de la care l-am moştenit, îl folosea cel puţin o dată în 
săptămînă. Avea nevoie de el a doua zi după ce spăla. Este foarte 
greu. Stă pe o poliţă. L-am curăţat de rugină, ca să arate bine. 
2.   Grupul trebuie să-1 ghicească: Este un fier de călcat? Da [5, p.195 ]. 
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СТУДЕНТОВ 
 

Larisa TIUTIUNNIC,  
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Modern educational process must be oriented for a personality to be 

relatively adapted for social and natural life as well the young generation 
need to develop a necessity to self-realisation and revealing of spiritual 
potentials of the personality. Just because of it right today when so much 
attention is paid to individual, creative and self-expressing personality in 
our country and in other European countries, it means reconsidering of 
contents and technology of education. 

The author of the article offers to consider a number of pedagogical 
conditions, whose keeping will contribute to permitting developing of 
creative personality and a future teacher. Just development and teaching of 
a creative personality needs a refusal from transmitting readymade 
knowledge and valuably-normative imaginations. With a purpose of more 
effective development of creativity of future teachers. The author offers using of 
interactive methodology and realization diagnostical monitoring for 
determining the level of creativity level on each step of professional training. 

 
 «Учится - это пытаться грамотно сделать то,  

что еще не умеешь». 
А. Сухоруков 

Современный образовательный процесс должен быть 
направлен на то, чтобы личность была относительно 
адаптирована к социальной и природной сфере. А так же, чтобы 
у молодого поколения развивалась потребность к 
самореализации и раскрытию духовных потенциалов личности. 
Поэтому актуальность данной статьи в том, что сегодня,  во 
многих странах, в том, числе, и в нашей,  уделяется огромное 
внимание развитию индивидуальной, креативной и 
самовыражающейся личности, поэтому необходимо 
пересмотреть содержание и технологии обучения. 

Требования, которые предъявляются личностью и 
обществом к результатам образования определило необходимость 
именно таких кардинальных перемен. Но необходимо, чтобы 
молодые специалисты умели сочетать новые педагогические 
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технологии с традиционными. И тем способствовать развитию 
креативного образовательного процесса. 

Современный образовательный процесс должен быть 
направлен на освоение эмоционально-ценностного опыта, 
способствовать самореализации и раскрытию духовной 
потенции личности. Поэтому и необходим  пересмотр 
содержания и технологий обучения, в том числе и в высших 
учебных заведениях, особенно в тех, которые готовят 
педагогические кадры. А так же создание таких педагогических 
условий, которые бы способствовали развитию креативного 
мышления студентов педагогических учреждений. Основная 
цель такой системы образования должна быть нацелена на 
пробуждение в студенте творца и развивать в нем заложенный 
творческий потенциал. 

И одним  из важных требований к креативному 
образовательному процессу  должно быть – непрерывность, 
преемственность и включение студентов в педагогических 
учреждений в активную образовательную среду. В 
самостоятельное управление творческим процессом. 

Креативный образовательный процесс представляет  
возможность каждому студенту и на каждом образовательном 
уровне не только развить исходный творческий потенциал, но и 
сформировать потребность в дальнейшем самопознании, 
творческом саморазвитии, сформировать объективную 
самооценку. 

Под термином креативность, понимается способность 
особого рода – порождать необычные идеи, отклонятся в 
мышление от традиционных схем, быстро разрешать 
проблемные ситуации. Креативность охватывает некоторую 
совокупность мыслительных и личностных качеств, 
способствующих творческому направлению. 

Торренс считал, что креативность появляется тогда, когда 
существует дефицит знаний, в процессе включения новой 
информации, в процессе поиска новых решений, при их 
проверке, в процессе сообщения результатов. 

Джонсон считал, что в поведении, доступном для 
наблюдения, креативность проявляется, как неожиданный, с 
позитивной опорой исполнения на самом себе, продуктивный 
акт, совершенный исполнителем спонтанно в определенной 
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обстановке  социального взаимодействия. 
Креативность часто рассматривается, как нечто 

противоположное конформности, обыденности, 
предполагающее нестандартные подходы, отличающиеся от 
общепринятых. 

Спирмен, назвал креативность «силой человеческого ума, 
создающий новое содержание путем изменения и создания 
новых связей. 

Симпсон, определил креативность, как «способность к 
разрушению общепринятого, обычного порядка следствия идей 
в процессе мышления». 

 Несмотря на разные точки зрения, практически во всех 
определениях креативность связывается с изобретением чего-то 
нового). 

Понятие креативности является интегральным качеством 
личности, которое имеет динамичный характер и способность к 
развитию в определенных условиях, для повышения 
эффективности профессиональной подготовки студентов вузов, 
в особенности педагогических, необходимо создавать 
следующие условия: 
1. Формировать педагогическую креативность студентов 

нужно в условиях индивидуального подхода с учетом их 
мотивационной направленности; 

2. Необходимо особое внимание уделять среднекреативным 
и низкокреативным студентам, т.к. в отличии от 
высококреативных они проявляют меньшую активность и 
адаптивность к педагогической профессии, что часто 
приводит к конфликтам и может тормозить развитие 
личности; 

3. Использовать во время лекций метод мозгового штурма, 
генерацию идей по ассоциациям с научными понятиями. 
Давать возможность не только в семинарах участвовать, 
но генерировать новые действительные идеи, во время 
восприятия новой темы; 

4. Поощрять в студенте чувство уверенности в собственных 
способностях, а так же он способен создавать, ценить 
идеи, тем самым расширять его креативность. При этом не 
нужно ставить перед студентом очень сложные задачи, а 
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ставить такие, которые он сможет решить, опираясь на 
собственный опыт, без отрыва от реальной жизни; 

5. Знакомить студентов с позитивным опытом действующих 
педагогов и психологов, применивших творческое 
мышление для решение проблем. Это стимулировало бы 
дальнейшую креативность студента; 

6. Проявлять искренний интерес к идеям и предложениям 
студентов. Этот интерес обязательно поощрять, признание 
и поощрение за креативность, помогают стимулировать 
это качество; 

7. Обязательно проводить психологические тренинги, 
используя креативные методы и приемы, расширять опыт 
студента и оказывать поддержку креативному поведению, 
такие тренинги, могли бы быть примером для 
использования их во время практики; 

8. Стараться уделять внимание эмоциональному состоянию 
студента во время лекций и семинаров. Научить студента 
не терять жизнерадостности перед лицом трудностей, 
избегать стрессов, беспокойства и депрессии. Для этого 
ознакомить студентов, тем более специальностей 
связанной с психологией, с техникой аутотренинга. 
Научить их снижать воздействие различных стрессов с 
помощью рефлексии. Чтобы студент мог использовать 
творческий подход, когда он больше всего необходим для 
решения проблем; 

9. Воспитывать упорство в деятельности студента, так как 
вдохновение питает творчество, но для того, чтобы 
нестандартная идея родилась, ей необходимо время. 
Использовать различные упражнения для выработки 
упорства; 

10. Развивать у студента способность к сопереживанию. Так как 
люди, которые умеют улавливать, что думают и чувствуют 
окружающие, а для будущих  психологов, это немаловажная 
профессиональная черта, могут быстрее воспользоваться 
особым даром групповой креативности. Потому что 
способны воспринимать идеи других людей и добавлять что-
то свое. Но для этого студент должен уметь слушать; 

11. Создать в студенческом коллективе дружеский 
психологический климат. Так как жесткая, формальная 
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обстановка создает барьер на пути креативного обучения. 
Студенты должны способствовать взаимодействию и 
зарядке позитивных идей друг у друга; 

12. Формировать у студента креативное отношение к самому 
себе, так как креативность – это скорее всего поведение, 
чем талант, и люди чувствующие в себе творческую силу, 
действуют в большинстве случаев, креативно; 

13. Научить студента познавать свое творческое «я», для 
этого, чтобы он мог развиваться. Люди, которые умеют 
анализировать свое мышление и творческие подходы, 
добиваются успехов в креативной работе. Научить 
наблюдать за собственным творческим процессом; 

14. Балансировать чувства и мышление, так как только 
объединив мысль и чувство, можно направить разум на 
решение проблем; 

15. Развивать психологическую и интеллектуальную 
смелость, которая способствовала бы преодолевать 
препятствие на пути к креативному мышлению. Развивать 
творческую смелость, просто осознав, что цена ошибки 
очень невелика; 

16. Способствовать умению выделять приоритет креативности у 
студентов. Так как студенты, сделавшие креативность своим 
приоритетом, успешнее выполняют творческие задания, 
уделяя им большие усилий и времени; 

17. Уделять большое значение теоретическим знаниям, 
расширять познавательный кругозор, так как чем больше 
знает студент, тем больше у него материала для 
творческого мышления. Научить пробовать, постегать 
что-то новое, посещать новые места, читать различную 
тематическую литературу, расширять общение; 

18. Развивать желание самообучаться креативности. 
Студенты, относящиеся с энтузиазмом к развитию 
собственной креативности, постоянно творчески растут. 
Чаще достигают успешных результатов; 

19. Способствовать развитию потребности совершенствовать 
творческие навыки. Для этого могут быть созданы курсы 
для самосовершенствования, для того, чтобы наращивать 
собственные знания. 
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Кроме соблюдения перечисленных условий, в целях 
наиболее эффективного развития креативности будущих 
педагогов необходимо осуществление диагностического 
мониторинга с применением тестов- опросников, разработанных 
для диагностики креативности на каждом этапе 
профессиональной подготовки. Для диагностики уровня 
креативности могут использоваться разные методики, например 
тест М Воллаха и К Когана, а также тестовая методика 
Рензулли. Данный опросник позволяет провести  экспертную 
оценку креативности различными лицами: учителями, 
психологам, родителям, социальным работникам, а так же 
использовать для самооценки. Человек должен обязательно 
понимать принципы творческого поведения. Так как благодаря 
этому он получает возможность развиваться. Люди, глубоко 
проанализировавшие свое мышление и творческие подходы, 
могут добиться высоких успехов в креативной работе. 
Заключение: 

Современное общество испытывает потребность в 
креативных личностях, так как они обладают более высоким 
уровнем адаптации и социализации, в большей мере 
соответствующей постоянно изменяющемуся и 
обновляющемуся миру. Поэтому, сегодня педагогичная наука 
уделяет проблеме развития творческого потенциала ребёнка, а 
данная статья предлагает рассмотреть педагогические условия, 
которые способствуют формированию креативных студентов, 
как будущих педагогов.  

К числу ключевых характеристик креативности относят 
интуицию, фантазию, выдумку, дар предвидения, 
оригинальность, инициативность, высокую самоорганизацию и 
работоспособность. Личность, обладающая этими качествами, а 
в особенности будущий педагог, найдёт удовлетворение не 
столько в достижении цели, сколько в самом процессе. И тогда,  
гуманистическая педагогика, представителями,  которой 
должны стать сегодняшние педагоги, будет являться не только  
наукой, но и искусством. 

Говорят, что хороший педагог, может развить 
способности ребёнка до их предела, а я могу добавить, что 
креативный педагог сможет сразу увидеть в ребёнке предел его 
способностей и не останавливаться на увиденном, а развиваться 
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и творить вместе с учеником. Понимая и признавая 
неповторимость и уникальность ребёнка, креативный педагог 
будет координатором, дирежором, а не просто информатором. 
Учитель будет поддерживать и направлять поиски наиболее 
эффективных путей усвоения знаний, поощрять интересные 
находки, креативные решения, стимулировать детей к 
осознанию своих поражений и побед! 
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SATISFACŢIA STUDENŢILOR –  
INDICATOR A CALITĂŢII FORMĂRII PROFESIONALE 

 
Iulia IURCHEVICI,  

Catedra Pedagogie şi Psihologie 

 
Growing of competitive level  between  universities  

favor selective attitude of students and their potential in terms 
of preference for an institution of higher education to do their studies and 
increase their expectations on the institution chosen. In this  context it 
is increasingly important for institutions to know and understand 
the expectations of current and  prospective students. The 
challenges relate to the teaching quality activities and scientific 
research, as well as additional dimensions  related to learning 
conditions, student services, schooling costs, and quality of  student life.  
        Assessment of student satisfaction results, as already mentioned, to 
identify strengths and weaknesses of the university and develop 
their strategies based on improving quality of service.  Thus, one aim of  
student  satisfaction  surveys  of  university management  is to provide 
feedback from students,  allowing  the adoption  of measures  to  improve 
 academic performance   and  attract students. 

 
Creșterea nivelului competițional între universități favorizează 

atitudinea selectivă a studenților sau potențialilor studenți în ceea ce 
privește preferința pentru o anumită instituție de învățământ superior 
la care să-și facă studiile și creșterea expectanțelor acestora cu 
privire la instituția aleasă. În acest context este tot mai important că 
instituțiile să cunoască și să înțeleagă așteptările potențialilor și 
actualilor studenți. Provocările se referă atât la calitatea activităților 
didactice, și cercetarea științifică, cât și la dimensiunile suplimentare 
ce țin de condițiile învățării, serviciile oferite studenților, costurile 
școlarizării, calitatea vieții de student. 

Rezultatele evaluării satisfacției studenților, așa cum am 
menționat deja, permit identificarea punctelor forte și slabe ale 
universității și elaborarea pe baza acestora a strategiilor privind 
creșterea calității serviciilor oferite. Astfel, unul din obiectivele 
anchetelor privind satisfacția studenților este de a oferi 
managementului universitar un feedback din partea studenților, care 
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să permită adoptarea de măsuri de îmbunătățire a performanțelor 
universitare și atragerea studenților. 
 
1. Dezvoltarea politicilor de asigurare a calității învățământului 

Calitatea educației reprezintă indicatorul principal al 
dezvoltării societății și în consecință a calității vieții. Aceasta 
întrucât învățământul este unul din principalele instrumente cu care 
societatea stimulează, dirijează și controlează procesul dezvoltării. 
De calitatea educației depinde calitatea celorlalți piloni ai societății – 
economiei, politicii, culturii și ca urmarea bunăstarea și calitatea 
vieții cetățenilor. Pentru ca un stat să construiască o societate 
sănătoasă și să fie competitiv în condițiile lumii contemporane, 
menționează G. Duca, Președintele Academiei de Științe a 
Moldovei,  „este necesar și suficient ca serviciile educaționale oferite 
de instituțiile de învățământ să fie de calitate, competitive, să 
garanteze formarea/dezvoltarea generației tinere în spiritul libertății, 
creativității, independenței, deschiderii către schimbare, inovare. [8, 
p.6] Doar astfel, continuă autorul citat, calitatea educației, calitatea 
formării profesionale devine o prioritate națională, cheia în 
dezvoltarea durabilă a țării”. [Ibidem, p.7] 

Ideea ce subliniază faptul că dezvoltarea unui stat  și 
bunăstarea cetățenilor lui este strâns legată de dezvoltarea practicilor 
de asigurare a calității în învățământul superior o regăsim și în 
lucrările  cercetătorilor europeni, cum ar fi: Neave, 1988; Bleiklie, 
1998; Pollitt și Bouckaert, 2000; Neave, 2003. 

În Europa de Vest, principalii factori care au condus la 
introducerea unor mecanisme de asigurare  a calității în învățământul 
superior sunt după cum urmează [18; 15; 19] : 

Extinderea sistemelor de învățământ; 
Limitarea cheltuielilor publice legate de învățământul 

superior, drept consecință a primului factor; 
Limitarea controlului central în multe sisteme europene de 

învățământ superior care a condus la implementarea unor mecanisme 
de responsabilizare a universităților; 

Globalizarea pieții muncii; 
Tranziția la o economie bazată pe tehnologie și cunoaștere. 
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Democratizarea învățământului superior și schimbările 
socio-economice care necesită o forță de muncă înalt calificată au 
condus la creșterea numărului de studenți. Astfel învățământul 
superior  s-a transformat dintr-un învățământ de elită în unul de 
masă. Bugetele publice, însă, n-au putut face față acestei expansiuni 
a învățământului superior. Aceste probleme au afectat mult calitatea 
proceselor și produselor sistemelor de învățământ europene. 
Dezvoltarea noilor tehnologii informaționale a condus la creșterea 
nivelului competițional și a concurenței în învățământul superior, ca 
urmare a educației transnaționale. În acest context, asigurarea 
calității este văzută ca o expresie a necesității gestionării 
dezechilibrelor, cauzate de factorii menționați mai sus, în domeniul 
învățământului superior, în domeniul economic și cel social, în 
termeni de mecanisme de reglementare a acestor domenii. 

Pe de altă parte, în țările Europei de Est, principalii factori 
care au declanșat dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calității în 
învățământul superior sunt formulați astfel [16;19]: 

Restructurarea statului și a relațiilor acestuia cu instituțiile 
superioare de învățământ (descentralizarea învățământului superior); 

Apariția universităților private pe fundalul unei legislații 
extrem de permisive la începutul anilor 1990; 

Expansiunea învățământului superior, drept consecința 
factorului a) și anulării examenelor de admitere; 

„occidentalizarea” învățământului superior în sensul 
reducerii decalajului între sistemele de învățământ din regiune; 

Transformarea curriculum-ului în învățământul superior cu 
scopul compatibilității conținutului acestuia  cu noile nevoi ale 
societăților post-industriale și eliminării conținutului ideologic. 

După cum se poate vedea din cele menționate mai sus atât în 
țările de Vest, cât și în cele de Est ale Europei, abordarea calității 
învățământului superior este justificată prin necesitatea gestionării 
dezechilibrelor: politice și economice (restructurarea statului și a 
relațiilor sale cu universitățile); în ceea ce privește sistemele de 
învățământ superior (care sunt supuse unor modificări simultane: 
masificare, restructurarea cadrului legislativ, apariția învățământului 
privat și modificările curriculei academice) dar și la nivel social 
(procesul de „occidentalizare”). 
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Factorii care determină evoluția implementării sistemelor de 
asigurare a calității în învățământul superior exprimă niveluri diferite 
a priorităților în cele două regiuni ale Europei. Explicația  poate fi 
găsită în procesele socio-economice diferite: tranziția și integrarea 
sistemului economic european, pentru țările din Est și apropierea de 
piața muncii a învățământului superior în Europa de Vest. Gradul și 
formele de mobilizare politică în favoarea reformelor sunt net 
diferite, însă ambele regiuni împărtășesc aceleași obiective pentru 
schimbare: eficientizarea sistemului de învățământ superior și 
responsabilizarea instituțiilor acreditate cu formarea profesională. În 
timp ce in Occident reformele se produc treptat și relativ stabil, în 
Europa de Est schimbările au loc brusc și simultan cu transformările 
profunde ale societății în ansamblu [9]. 

În ceea ce privește necesitatea reformelor și implementării 
mecanismelor de asigurare a calității în învățământul superior în R. 
Moldova sunt invocate aceleași probleme [17; 13; 4; 5]: 

Expansiunea învățământului superior; 
Internaționalizarea pieții de muncă; 
Caracterul continuu al învățării umane în condițiile unei 

lumi în permanentă schimbare; 
Democratizarea sistemului de învățământ; 
Umanizarea învățământului; 
Informatizarea procesului de formare a specialistului; 
Inserția rapidă a absolvenților pe piața forței de muncă. 
În contextul problemelor prezentate calitatea sistemului de 

învățământ superior, în mare măsură nu satisface nevoile sociale și 
individuale. Sunt rezerve ce trebuie valorificate întru îmbunătățirea 
calității învățământului, rezerve care, susține  V. Cojocaru (2007), pe 
de o parte, vizează interacțiunea învățământului cu mediul extern 
(decalajul între planificarea educației și necesitățile pieții muncii, ca 
urmare a caracterului teoretic non aplicativ al învățământului; 
alocarea fondurilor modeste din resursele fondului de stat care a 
agravat exodul cadrelor didactice spre profesii mai bine plătite, 
ierarhizarea birocratică vădită), pe de altă parte, continuă autorul, 
„rezervele sistemului din interior sunt multiple: lipsa standardelor 
educaționale de stat, persistența metodelor tradiționale de 
predare/învățare cu accent de predare; lipsa unei metodologii de 
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evaluare a procesului formării personalității, a calităților sale, 
asigurarea financiar-materială subnivel a învățământului , formarea 
cadrelor în perspectiva asigurării unei educații de calitate, etc.” [5 
p.37].  Astfel îmbunătățirea  calității învățământ superior reprezintă 
un imperativ al timpului, ținând cont de transformările socio-
culturale profunde prin care trece țara noastră și trebuie să devină o 
intenție de valoare, conștientizată de toți cetățenii și realizată 
necondiționat pe toate căile posibile și prin toate mijloacele. 

Calitatea învățământului superior constituie un imperativ al 
tendințelor de integrare a R. Moldova în spațiul european al calității 
(Declarația de la Bologna, 1999; Procesul Lisabona, 2000; 
Comunicatul de la Bergen, 2005; etc.), al acțiunilor de racordare a 
sistemului de învățământ la standardele internaționale de calitate 
ISO. În această perspectivă calitatea formării profesionale, așa cum 
am menționat de la început, constituie calea spre bunăstare și 
calitatea vieții. 

2. Conceptul de calitate în învățământul superior 
Calitatea este un concept multidimensional și este definit de 

Organizația Internațională de Standarde (ISO) măsura în care un 
ansamblu de caracteristici intrinseci statistice satisface/îndeplinește 
cerințele (SREN ISO 9000, 2001). Cerințele unui produs/serviciu se 
pot referi la aspecte ca performanțele, facilitățile de utilizare, 
siguranța în funcționare. Cerințele pot fi: explicite, implicite, 
obligatorii, facultative. Unele cerințe trebuie și pot fi satisfăcute de 
caracteristicile produsului/serviciu devenind „cerințe referitoare la 
calitate” (ibidem, p.12). 

Calitatea învățământului  este concepută de către M. 
Potașkin, citat de V. Cojocaru (p.16) drept „coraportul scopurilor și a 
rezultatelor ținând cont de faptul că scopurile/rezultatele sunt date 
operațional și sunt prognozate în zona potențialului maxim de 
dezvoltare”. Astfel studiile obținute de un student pot fi apreciate ca 
fiind de calitate dacă competențele obținute corespund standardelor 
de formare a specialistului într-un domeniu sau altul. Calitatea în 
învățământul superior este definită prin calitatea sistemului, 
serviciilor furnizate, calitatea procesului de instruire, calitatea 
„produsului final”, adică a rezultatelor absolventului. 
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Ca noțiune multidimensională calitatea în învățământul 
superior poate fi evaluată din perspectiva diferitor stakeholders 
(consumatori/clienți). În continuare vom schița, împreună cu V. 
Cabac (2006), calitatea procesului de învățământ din perspectiva 
diferitor stakeholders (consumatori/clienți): 

a) Din perspectiva statului calitatea se poate referi la 
gestionarea mijloacelor bugetare (dimensiunile: raportul cadru 
didactic/student; raportul cadru didactic/personal auxiliar de 
instruire; raportul număr de studenți înmatriculați la anul 
I/numărul de studenți admiși la examenele de licență; 
pierderile de studenți; utilizarea resurselor (energie, apă, etc.); 
managementul veniturilor, în particular investițiile în 
dezvoltarea universității; existența unui mecanism interior de 
asigurare a calității, etc.) sau la abordarea universității drept o 
parte vitală a tezaurului național (dimensiunile: ponderea 
cadrelor didactice cu titluri și grade științifice; ponderea 
cadrelor științifice antrenate efectiv în cercetarea științifică; 
calitatea  și cantitatea programelor de masterat și doctorat, 
oferite de universitate; calitatea și cantitatea producției 
științifice etc.) 
b) Din perspectiva studenților dimensiunile calității sunt 
concentrate în jurul noțiunii de satisfacție (profesionismul 
cadrelor didactice; calitatea și cantitatea spațiilor de 
învățământ; calitatea curriculum-ului universitar (programelor 
de formare)); calitatea și numărul mijloacelor contemporane de 
instruire; calitatea serviciilor informaționale, inclusiv a celor 
prestate de bibliotecă; calitatea traiului în campus (cămine, 
unități de alimentație, posibilități de petrecere a timpului 
liber); climatul psihologic în universitate, în special calitatea 
relațiilor profesor-student; calitatea mecanismului de evaluare 
a achizițiilor studentului. 
c) Din perspectiva angajatorilor dimensiunile calității țin de 
noțiunea competenței (imaginea universității), calificarea 
acordată absolvenților, calitățile absolvenților. 
d) Din perspectiva societății dimensiunile calității se referă la 
procesul inserției sociale (calitatea absolvenților) și la 
serviciile oferite de absolvenți (competență). 
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e) Din perspectiva comunității academice dimensiunile 
calității se referă la: managementul universitar (managementul 
resurselor umane), caracterul lui; condițiile de lucru; climatul 
psihologic în universitate; cooperarea națională și 
internațională, etc. 
f) Din perspectiva partenerilor internaționali dimensiunile 
calității se referă la imaginea universității, ierarhia ei în topul 
universităților naționale, posibilitățile de realizare a mobilității 
studenților și cadrelor didactice. 
Calitatea output-ului (absolvenților) depinde de calitatea input-

ului (candidaților), calitatea procesului și calitatea resurselor [V. 
Cabac, 2007, p.8-9]. 

3. Satisfacția studenților referitor la calitatea formării 
specialităților în USC 

Am văzut mai sus că evaluarea calității studenților se face pe 
plan intern și extern. Evaluarea internă se bazează pe dialogul dintre 
corpul profesional, administrație și studenți. Dialogul este realizat 
sub formă de rapoarte de autoevaluare, sondaje anonime de evaluare 
a curriculei universitare etc.  

Analiza satisfacției studenților reprezintă un element important 
al procesului de monitorizare internă a calității pentru identificarea 
acțiunilor necesare îmbunătățirii permanente a calității ofertelor 
educaționale pentru a putea face față noilor provocări și a-și menține 
activitatea desfășurată la un nivel competitiv. O universitate care își 
asumă succesul este una care în mod permanent își dezvoltă 
capacitatea de a satisface nevoile categorii de stakeholders. 

Creșterea nivelului competițional între universități favorizează 
atitudinea selectivă a studenților sau potențialilor studenți în ceea ce 
privește preferința pentru o anumită instituție de învățământ superior 
la care să-și facă studiile și creșterea expectanțelor acestora cu 
privire la instituția aleasă. În acest context este tot mai important că 
instituțiile să cunoască și să înțeleagă așteptările potențialilor și 
actualilor studenți. Provocările se referă atât la calitatea activităților 
didactice, și cercetarea științifică, cât și la dimensiunile suplimentare 
ce țin de condițiile învățării, serviciile oferite studenților, costurile 
școlarizării, calitatea vieții de student. 
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Rezultatele evaluării satisfacției studenților, așa cum am 
menționat deja, permit identificarea punctelor forte și slabe ale 
universității și elaborarea pe baza acestora a strategiilor privind 
creșterea calității serviciilor oferite. Astfel, unul din obiectivele 
anchetelor privind satisfacția studenților este de a oferi 
managementului universitar un feedback din partea studenților, care 
să permită adoptarea de măsuri de îmbunătățire a performanțelor 
universitare și atragerea studenților [1; 7]. Satisfacția studenților față 
de diverse aspecte ale activității de predare-învățare și 
administrativă, conform datelor unor studii, s-a dovedit a fi 
predicativă pentru intențiile studenților de a rămâne în cadrul 
instituțiilor sau de a pleca [14]. Instituțiile educaționale eficiente au 
înțeles  că de modul în care studenții percep valoarea serviciilor 
educaționale depinde menținerea lor  în cadrul instituției și mesajul 
de promovare a imaginii instituției pe care aceștia  îl transmit mai 
departe pe piață potențialilor studenți și altor stakeholders. În plus, 
cercetările arată că este mai puțin costisitor să menții un client actual 
decât să recruteze unul nou [3]. În consecință, universitățile acordă o 
importanță tot mai crescută acestui aspect, anchetele privind 
satisfacția studenților fiind considerate un instrument esențial pentru 
elaborarea de strategii de creștere a calității. 

Astfel în contextul nevoii  de a rămâne competitivă și a oferi 
servicii de calitate pentru studenții – interesul Universității „B. P. 
Hașdeu” privind satisfacția studenților trebuie  să devină tot mai 
vizibil în activitățile desfășurate și a strategiilor adoptate. În cadrul 
USC dialogul între studenți, corpul profesoral și administrație este o 
practică relativ recentă, nesistematică și nu a dobândit teren în ceea 
ce privește  urmărirea gradului de satisfacție pentru diverse aspecte 
ale vieții de student. 

Metodologie 
În vederea studierii satisfacției studenților referitor la calitatea 

formării profesionale inițiale a specialiștilor în USC a fost elaborat  
un chestionar pornind de la modelele de instrumente existente în 
literatura de specialitate (Cabac, 2006; Olaru, M., Șavga, 2005,  
Guțu, 2007) precum și indicatorii de evaluare a programelor de 
studii în învățământul superior. 
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Chestionarul cuprinde 29 de itemi urmărind, în principal, 
satisfacția studenților față de calitatea programelor de studii sub 
toate aspectele sale și tangențial aspectele legate de calitatea bazei 
tehnico-materială, calitatea facilităților și serviciilor oferite 
studenților. Chestionarul cuprinde un șir de itemi socio-demografici 
care permit o mai bună segmentare a populației incluse în cadrul 
anchetei, cum ar fi: facultatea, anul de studii, statutul studentului, 
sexul, tipul instituției absolvite anterior, nivelul reușitei, etc. 
Chestionarul conține preponderent întrebări închise referitor la 
atitudinea și părerea studenților vis-`a-vis de subiectele abordate, dar 
și întrebări deschise care solicită obiecțiile față de serviciile 
educaționale oferite de USC, precum și sugestii de îmbunătățire a 
programelor de studii. 

Eșantionul 
Eșantionul studiului a fost constituit prin aplicarea procedurii 

eșantionării stratificate multistadiale, respectând rigorile 
reprezentativității (grupurile de studenți au fost extrase în funcție de 
facultate, an de studiu). Numărul total al participanților este de 96 
studenți de la secția zi. Din cei 96 studenți, 73% reprezintă studenții 
bugetari, și 23 % studenții care achită taxă. Dintre aceștia 71% sunt 
fete și 25% băieți; referitor la nivelul studiilor anterioare, cea mai 
mare parte dintre respondenți – 75% au absolvit liceul; 16% dețin 
studii medii, absolvind colegii și 8% au acces la studiile superioare 
în urma absolvirii școlii medii, cu parcurgerea unui an de 
compensare a studiilor în cadrul USC și promovarea examenelor de 
bacalaureat. 

Rezultatele anchetei 
Am ținut să evaluăm satisfacția studenților vis -`a-vis de 

calitatea formării specialistului doar după obținerea datelor despre 
gradul de participare (frecvența) și implicarea studenților la ore. 
Aceasta pentru a obține date cât mai concludente și valide. Altfel 
83% dintre studenții chestionați declară că frecventează cursurile în 
proporție de 76-100%; 15,62 %- sunt prezenți la ore în proporție de 
51-75% și 1,04%- în proporție de 26-50%. Tabloul frecvenței 
studenților arată altfel conform datelor decanatelor, acestea 
menționând o frecvență mai slabă. Cât privește consecutivitatea 
pregătirii studenților pentru ore pe parcursul semestrului, 
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răspunsurile s-au repartizat în felul următor: 38,45% – întotdeauna 
sunt pregătiți pentru ore; 55,21% - se pregătesc frecvent și 6,34% - 
rar. 

Gradul de satisfacție al studenților față de programul de studii 
a fost determinat pornind de la răspunsurile acestora  vis -`a-vis de: 
condițiile de studiu, conținutul acestuia, suportul curricular, 
managementul procesului de învățământ, strategiile didactice 
practicate de corpul profesoral; evaluarea rezultatelor academice, 
implicarea studenților în managementul calității. 

Referitor la condițiile de învățare în USC puțin peste jumătate 
din numărul respondenților (53,1%) susțin că acestea sunt bune; 
9,38% - apreciază condițiile ca fiind foarte bune; 26% - 
satisfăcătoare și 11,5% - nesatisfăcătoare (vezi figura de mai jos).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Aprecierea condițiilor de învățare în USC de către studenți 
 
Cei care nu sunt satisfăcuți de condițiile de învățare 

consideră că acestea sunt afectate în primul rând de gradul scăzut de 
profesionalism al cadrelor didactice (invocat cel mai des de către 
studenții facultății de Economie, Informatică și Matematică); 
corectitudinea evaluării cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 
studenților, baza tehnico-materială și relația profesor - student. 
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Fig. 2 Aprecierea procesului de învățământ la facultate 
 
Întrebați cum apreciază procesul de învățământ în facultate 

răspunsurile au fost în felul următor: (fig. 2). După cum arată datele 
diagramei din fig.2, majoritatea studenților facultății de Filologie și 
Istorie (89,79%) apreciază calitatea procesului de învățământ la 
facultate ca fiind una bună și foarte bună; 70,83% studenți de la 
facultatea de Drept și Administrație Publică și 57,69% studenți de la 
facultatea de Economie, Informatică și Matematică împărtășesc 
aceeași părere. 

În tandem cu datele prezentate anterior sunt și cele ce se 
referă la gradul de corespundere între nivelul cunoștințelor obținute 
de studenți până în prezent și nivelul așteptărilor inițiale. Vorbind la 
general, așteptările viitorilor studenți față de cunoștințele pe care 
sperau să le obțină în cadrul instituției, urmând un program sau altul 
de studiu și care să le permită să se încadreze eficient în câmpul 
muncii, au fost satisfăcute, în cea mai mare parte. Dacă urmărim 
datele pe facultăți atunci putem observa că la facultatea de 
Economie, Informatică și Matematică lucrurile nu stau tocmai astfel. 
57,69% din respondenții ce își urmează studiile la această facultate 
declară că nivelul cunoștințelor lor obținute până în prezent nu s-a 
ridicat la nivelul așteptărilor; 38,46% studenți sunt mulțumiți de 
calitatea studiilor și doar 3,84% respondenți susțin că obțin 
cunoștințe de un nivel ce-l depășește pe cel al așteptărilor lor 
anterioare înscrierii la facultate (vezi fig.3). 
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Fig. 3 Nivelul de corespundere a așteptărilor inițiale ale 

studenților și nivelul cunoștințele obținute în cadrul 
programului de studii 

 
Declarațiile respondenților de la celelalte două facultăți nu 

ar trebui să mulțumească prea mult administrația acestora, întrucât 
datele respective corelează foarte mult cu reușita studenților care 
este un alt indicator a calității studiilor, iar la facultatea de Filologie 
și Istorie 58,70% studenți declară că învață pe note de 5-8, iar la 
facultatea de Drept și Administrație Publică până la 75 la sută. Cu 
toate acestea, întrebați daca ar fi să mai aleagă odată instituția de 
învățământ superior 59,38% studenți susțin că ar opta pentru USC, 
16,67% - nu ar mai dori să-și continue studiile în instituția dată și 
25% studenți sunt indeciși. 

Studenții reprezintă elita culturală a tineretului unei țări, iar 
studențimea – ambianța în care se formează noile contingente de 
intelectuali, de aceea printre primele trei motive care au stat la bază 
opțiunii în favoarea continuării studiilor într-o instituție superioară 
de învățământ se numără obținerea unei specialități înalt calificate, 
urmată de ridicarea nivelului de instruire și cultură și asigurarea 
materială bună pe viitor. Întrebați de ce anume au ales USC, din cele 
38 de instituții superioare existente la momentul actual în țară, 
studenții au invocat: distanța mică de casă (58,85%); nivelul de 
instruire ridicat la facultate (20%); taxa studiilor nu prea mare 
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(10,57%); competența cadrelor didactice (5,69%); din întâmplare la 
facultate au ajuns 7,32% studenți și 1,57% au invocat alte cauze. 

Rămânând la capitolul întrebărilor generale referitoare la 
satisfacția studenților față de calitatea pregătirii specialiștilor în 
USC, am ținut să aflăm care sunt în viziunea respondenților cele mai 
importante criterii ce determină nivelul de calitate. Rezultatele s-au 
repartizat astfel (vezi fig.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.4. Criterii care determină calitatea pregătirii specialistului 
 
După cum se poate observa studenții conștientizează 

importanța implicării personale în propria devenire ca specialiști, dar 
acordă o mare atenție întru atingerea acestui obiectiv și condițiilor de 
învățare oferite de universitate, după care urmează ca și importanță 
relația profesor-student și la o distanță foarte mică prestația cadrelor 
didactice. Mai puțin importantă în acest sens în viziunea 
respondenților este motivarea studenților și modalitățile de evaluare 
a cunoștințelor practicate în USC.  
Așa cum am văzut mai sus unul dintre criteriile importate ce determină 
calitatea pregătirii specialiștilor, în viziunea studenților, este relația 
profesor-student. De felul cum s-au stabilit relațiile între cei doi subiecți ai 
procesului instructiv-educativ depinde atitudinea studentului față de o 
disciplină sau alta, gradul lui de implicare în activitățile din cadrul orelor 
teoretice sau practice, reușita lui și nu în cele din urmă imaginea instituției 
pe acre o promovează mai departe în rândul diferitor categorii de 
stakeholders. 
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Fig. 5 Perceperea comunicării cadrelor didactice cu studenții 

 
Per ansamblu, relațiile profesor-student sunt bune, cadrele 

didactice tratând studenții cu respect, înțelegere, grijă și preocupare. 
Însă dacă vom analiza datele pe facultăți vom vedea cum tabloul 
general suferă metamorfoze de la o facultate la alta (vezi figura de 
mai sus). 

Întrebarea referitoare la calitățile cadrelor didactice necesare pentru 
pregătirea specialiștilor vine să încheie șirul întrebărilor la acest domeniu. 
”Cunoașterea temeinică a materiei predate” este apreciată de către studenți ca 
fiind indispensabilă unui cadru didactic universitar. Capacitatea de a face 
conexiunea dintre materia teoretică și viitoarea activitate profesională”  este la 
fel înalt apreciată de către studenți la cadrele didactice. Locul trei și patru în 
clasamentul calităților cadrelor didactice sunt ocupate de măiestria 
pedagogică și obiectivitatea acestora urmate de cultura comunicării. Încheie 
clasamentul-calitățile umane și exigența (fig. 6). 

Dacă e să ne referim la satisfacția studenților față de 
conținutul și realizarea programelor de studii trebuie să spunem că, 
calitatea conținutului curricular a fost apreciată parțial prin 
precizarea gradului de reflectare a noutății științifice, suprapunerea 
materialelor studiate la discipline diferite și tangențial prin 
aprecierea satisfacției față de serviciile bibliotecii unde sunt stocate 
suporturile curriculare. Astfel, datele studiului relevă faptul că 
noutatea științifică este reflectată parțial în conținutul curricular. 
Această părere este împărtășită de 52,08%  din respondenți; 43,75% 
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studenți consideră că noutatea științifică este prezentă  sută la sută în 
curriculum, iar restul 4,17% susțin o părere total opusă. 
 

 
Fig.6 Calitățile cadrelor didactice necesare pentru pregătirea 

calitativă a specialiștilor 
 

Referitor la suprapunerea materiei studiate la disciplinele din 
cadrul programului de studiu, studenții afirmă că aceasta are loc într-o 
măsură mică, numărul respondenților din cadrul facultății de Drept și 
Administrație Publică fiind mai mare decât a respondenților din cadrul 
celorlalte doua facultăți. Studenții de la facultatea de Economie, 
Informatică și Matematică au precizat, că în opinia lor, conținutul 
disciplinelor a coincis într-o măsură mai mare (vezi figura de mai jos). 
Conținutul căror discipline anume se suprapune în cadrul programelor de 
studii nu a fost cercetat.  

Datele studiului de față prezintă o satisfacție relativ bună 
față de serviciile bibliotecii 48,96% din respondenți declarându-se 
mai degrabă satisfăcuți decât nesatisfăcuți, 22,22% - total satisfăcuți; 
mai degrabă nesatisfăcuți decât satisfăcuți de serviciile bibliotecii se 
declară 18,75% din studenți și 9,38% sunt total nesatisfăcuți de 
acestea. 

Satisfacția studenților față de realizarea programelor de 
studii a fost evaluată prin întrebări referitoare la managementul 
procesului de învățământ, metodele de predare, procesul de evaluare 
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ș.a. Per ansamblu calitatea predării cursurilor în USC este apreciată 
de către studenți ca fiind una bună (41%) și foarte bună (31%), o 
valoare mai scăzută este acordată de 23% din respondenți și doar 3% 
consideră că predarea cursurilor este de o calitate joasă, iar 2% - 
foarte joasă. Formele de organizare a procesului de predare fiind 
diverse: cursuri și seminare integrative, problematizare, training-uri 
etc. 

 

 
 

Fig.7 Existența ,,suprapunerii,,  materiei studiate la disciplinele 
din cadrul programului de studii. 

 
În cadrul procesului de învățământ cadrele didactice aplică 

un șir de strategii didactice menite să faciliteze accesul studenților la 
conținuturile programelor de studii. După cum se vede din figura de 
mai jos, unele cadre didactice proiectează medii de învățare centrate 
pe studenți cu mai puțin accent asupra responsabilității tradiționale 
de a transmite doar informații, diversificând strategiile și metodele 
didactice și încearcă să folosească resursele noilor tehnologii 
informaționale, altele (în speță la facultatea de Economie, 
Informatică și Matematică) rămân fidele strategiile didactice 
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tradiționale sau chiar nu se mai complică să explice studenților 
materia de studiu, oferindu-le acestora doar suportul de curs (vezi 
fig.8). 

 
 

Fig. 8 Metodele de predare aplicate de către cadrele didactice în 
procesul de studii 

 
Activitatea individuală și dezvoltarea autonomiei studenților 

sunt indispensabile pentru acumularea competențelor necesare, de 
aceea este important ca studentul să primească indicații clare asupra 
sarcinilor pe care le are de realizat individual. Cerându-le studenților 
sa-și exprime părerea referitor la claritatea sarcinilor și modalităților 
de realizare a lucrului individual răspunsurile s-au repartizat conform 
fifurii 9.  

Calitatea orarului (și implicit a planurilor de studiu) a fost 
evaluată prin precizarea dacă sarcina zilnică determinată de orar, 
permite studenților să realizeze sarcinile activităților individuale. 
Răspunsurile studenților indică faptul că doar în unele zile orarul le 
permite să-și realizeze integral sarcinile de studiu (55,21%), o parte 
din ei (21,87%) consideră că orarul este supraîncărcat și după lecții 
sunt supra-obosiți și doar 19,79% din respondenți susțin că orarul le 
permite să se pregătească zilnic pentru ore. 

Cunoștințele și competențele necesare sunt obținute nu doar 
în cadrul orelor teoretice și de seminar dar și în cadrul stagiilor de 
practică. Practica de specialitate reprezintă un element esențial al 
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pregătirii profesionale a studenților. Succesul pe piața muncii va 
depinde, în bună măsură, de gradul în care aceștia se vor familiariza 
cu standardele pe care le presupune practicarea profesiei pentru care 
s-au pregătit. Fiind rugați să precizeze dacă sunt asigurați cu suport 
curricular când merg să realizeze stagiul de practică, studenții 
răspund afirmativ doar că acest suport este diferit: Cei de la 
facultatea Filologie și Istorie susțin că atunci când merg la practică 
primesc programul stagiului de practică, agenda tip a stagiarului, 
indicații metodice. Aceleași documente le primesc și studenții-
stagiari de la facultatea de Economie, Informatică și Matematică, 
specialitățile Matematică / informatică și Informatică / matematică, 
(specializați cu profil pedagogic). Studenții de la facultatea Drept și 
Administrație Publică declară că în portofoliul lor de practică nu se 
regăsește agenda-tip a stagiului.  

 
 

 
 

Fig. 9 Claritatea sarcinilor și modalităților de realizare a 
lucrului individual 

 
Modalitățile de evaluare a stagiilor de practică sunt 

cunoscute din timp de către studenți (78%). Mai precis, în cadrul 
instructajului realizat de către cadrul didactic responsabil de 
coordonarea practicii, studenții primesc informații referitoare la 
obiectivele stagiului, durata, rețeaua de instituții-gazdă, obligații, 
sarcini, modalități de monitorizare și evaluare a realizării sarcinilor 
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practice cu câteva zile înainte de începerea acestea. 79,55% dintre 
respondenții care susțin că, cunosc din timp modalitățile de evaluare 
a stagiilor de practică afirmă ca acestea sunt destul de explicite, 
restul - 20,45% dezvăluie ambiguitatea modalităților de evaluare. 

Satisfacția studenților față de procesul de evaluare a fost un alt 
domeniu la care s-a referit studiul respectiv. În acest sens studenților li s-a 
cerut sa-și exprime părerea vis -`a-vis de utilitatea evaluărilor curente 
obligatorii practicate pe parcursul semestrelor. Din figura de mai jos se vede 
clar că mai mult de jumătate de respondenți consideră evaluările curente ca 
fiind utile, cealaltă parte din respondenți nu văd utilitatea acestora sau sunt 
indeciși (fig.10). 
 

 
 

Fig.10 Utilitatea evaluărilor curente în viziunea studenților 
 
Cât de obiectiv reflectă cunoștințele şi competențele 

studentului aceste evaluări curente a fost un alt aspect asupra căruia 
s-a cerut părerea studenților.  

După cum vedem în fig. 11, din declarațiile studenților aceștia sunt 
parțial satisfăcători de obiectivitatea reflectării cunoștințelor și 
competențelor prin intermediul evaluărilor curente.  

O altă întrebare, referitoare la procesul de evaluare, urma să 
precizeze, când sunt informați studenții despre forma de evaluare finală, 
modalitățile de evaluare, criteriul de evaluare și conținuturile care vor fi 
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evaluate. Răspunsurile studenților pot fi vizualizate în diagrama ce 
urmează.  

 

 
 

Fig.11 Rezultatele evaluărilor curente reflectă obiectiv  
cunoştinţele şi competenţele studentului? 

 
Se poate observa, cel mai des studenții primesc informații 

referitoare la evaluările finale cel mai des cu o săptămână înainte de 
examen sau cel mult o lună, ceea ce înseamnă că practica de a 
comunica studenților informația integrală despre evaluare la 
începutul cursului nu a câștigat popularitate în rândul cadrelor 
didactice USC. 

Pe parcursul programului de studiu academic studenții își 
formează nu numai cunoștințe teoretice și practice dar și abilități și 
experiențe de cercetare care sunt fructificate în teza de licență și 
participările la conferințele științifice de toate nivelurile (locale, 
naționale, internaționale) etc. Calitatea pregătirii studenților la acest 
capitol poate fi măsurată și prin numărul de participări a acestora la 
conferințe și toruri științifice. Din totalul participanților la studiu (96 
persoane) se atestă 17 participări la toruri științifice, dintre care 2 
studenți câte 3 participări la conferințe științifice locale, dintre care 8 
studenți – câte 2 participări, 2 participări la conferințe științifice 
naționale și 2 participări la conferințe științifice internaționale.  
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Fig. 12 Termenul în care sunt oferite informațiile referitoare la 

evaluările finale 
 
ltimul bloc de întrebări la care ne-am referit în acest studiu 

țin de implicarea studenților în procesul de îmbunătățire a calității 
programelor de studii. Întrebați dacă cadrele didactice acceptă ideile 
și propunerile studenților privind îmbunătățirea activității lor 
studenții au răspuns că cea mai mare parte a cadrelor didactice le 
acceptă dar cu rezerve, alții le acceptă ca pe ceva firesc și normal; o 
parte mai mică – nu le acceptă, iar alții nu se obosesc să consulte 
studenții pentru a-și îmbunătăți activitatea. Cum s-au repartizat 
rezultatele pe facultăți se poate vedea din figura 13.    

Următoarea întrebare din bloc s-a referit la consultarea 
studenţilor vis-`a-vis de îmbunătățirea conținutului cursurilor (fig. 14).  

Așa cum putem observa părerile studenților, de data aceasta, 
sunt acceptate mai ușor de către cadrele didactice de la facultatea de 
Drept și Administrație Publică, cu multe rezerve la facultatea de 
Economie, Informatică și Matematică iar la facultatea de Filologie și 
Istorie datele corelează puternic cu cele din figura anterioară.  

Referitor la gradul de frecvență a întâlnirilor studenților cu 
administrația facultății la care s-au discutat problemele calității 
procesului de pregătire a specialiștilor, răspunsurile sunt prezentate 
în figura de mai jos. Pornind de la datele din figura de mai jos 
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administrația facultății de Drept și Administrație Publică pune în 
discuție cu studenții problema calității studiilor mai des decât 
administrația facultății de Economie, Informatică și Matematică, iar 
la facultatea de Filologie și Istorie discuțiile de genul acesta, declară 
studenții, se întâmplă foarte rar sau chiar niciodată. 

 

 
      

Fig. 13. Cadrele didactice acceptă ideile şi propunerile Dvs. 
privind îmbunătăţirea activităţii lor? 

 

 
Fig. 14. Cadrele didactice acceptă ideile şi propunerile Dvs. 

privind îmbunătăţirea conţinutului cursului? 
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Fig. 15 Frecvența întâlnirilor studenților cu administrația 
facultății la care s-au discutat problemele calității procesului de 

pregătire a specialiștilor 
 
Printre obiecțiile studenților față de serviciile educaționale 

oferite de USC; cel mai frecvent întâlnite sunt: ”profesionalismul 
scăzut al cadrelor didactice”; ”slaba corelare a materiei teoretice cu 
orele practice”, ”programul prea încărcat”, ”dotarea slabă a 
bibliotecii cu literatură de specialitate”, ”corectitudinea rezultatelor 
obținute la examene”, ”dotarea slabă a sălilor de curs”.Sugestiile 
studenților privind îmbunătățirea programului de studiu prezintă 
opusul obiecțiilor. 

Concluzii: 
Pornind de la punctele slabe identificate din perspectiva 

studenților, strategiile de intervenție ale USC trebuie să vizeze: 
pregătirea și profesionalismul cadrelor didactice; parcurgerea 
modulului psihopedagogic de către cadrele didactice fără pregătire în 
acest domeniu; adaptarea curriculei la cerințele pieții muncii; 
proiectarea mediilor de învățare centrate pe studenți și diversificarea 
strategiilor și metodelor didactice și de evaluare; consultarea pe larg 
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a studenților în probleme de apreciere a calității programului de 
studiu. 

Sumarizând, feedback-ul privind satisfacția studenților este 
important din mai multe motive:  

Prezintă un element esențial pentru evaluarea internă a 
activităților universității și identificarea strategiilor de îmbunătățire a 
calității sarcinilor educaționale; 

Oferă informații externe utile, pentru potențialii studenți  și 
alte categorii de stakeholders; 

Reprezintă o dovadă că între corpul profesoral – 
administrație și student există un dialog constructiv încurajând astfel 
atitudinile reflexive cu privire la procesul de învățare. 

Problema satisfacției studenților poate fi aprofundată pe 
viitor, extinzând ariile incluse în chestionar ceea ce ar scoate în 
evidență diverse aspecte ale vieții de student. Cercetările ulterioare 
ar fi bine să-și fixeze atenția nu numai pe gradul de satisfacție a 
studenților raportată la diferite dimensiuni, dar și pe importanța 
acordată acestora. 

 
Referințe bibliografice: 

1. Ansari, W. Student Nurse Satisfaction Levels with their Courses: 
Part II - Effects of Academic Variables, Nurse Education Today, 
22(2): 171-180, 2002. 

2. Bouckaert, G.,  Pollitt, Ch . Public Management Reform: A 
Comparative Analysis Public Management Reform: A 
Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford, 2000. // 
În: http://www.questia.com/library/book/public-management-
reform-a-comparative-analysis-by-geert-bouckaert-christopher-
pollitt.jsp 

3. Babin, B.J., Griffin, M. The nature of satisfaction: An updated 
examination and analysis, Journal of Business Research, 41 (2): 
127-136, 1998. 

4. Cabac, V., Calitatea învățământului superior în viziunea 
comunității academice. Studiu de caz – Universitatea de Stat 
”Alecu Russo” din Bălți, IPP, Chișinău, 2006. 

5. Cojocaru, V., Calitatea în educaţie „Managementul calităţii”, 
Î.S.F.E-P Cişinau, 2007, 268.  

http://www.questia.com/library/book/public-management-reform-a-comparative-analysis-by-geert-bouckaert-christopher-pollitt.jsp
http://www.questia.com/library/book/public-management-reform-a-comparative-analysis-by-geert-bouckaert-christopher-pollitt.jsp
http://www.questia.com/library/book/public-management-reform-a-comparative-analysis-by-geert-bouckaert-christopher-pollitt.jsp


 225 

6. Criterii, Indicatori și Proceduri de evaluare a programelor de 
studii  în învățământul superior, Ghid, CEP UTTM, Chișinău, 
2008. 

7. Douglas, J., Douglas, A., Barnes, B. Measuring student 
satisfaction at a UK university, Quality Assurance in Education: 
An International Perspective; 14 (3): 251 267, 2006. 

8. Duca G.  Asigurarea calităţii în educaţie – prioritate naţională.  
În  Calitatea în educaţie „Managementul calităţii”, Î.S.F.E-P 
Cişinau, 2007, 268.  

9. Gorga, A.  Les jeux de la qualité - Impacts sur les politiques 
éducatives et la vie académique en Suisse et en Roumanie, 
2011// În:  http://www.decitre.fr/livres/Les-jeux-de-la-
qualite.aspx/9782872099818 

10. Guțu, A.  Sistemul de gestionare a calităţii procesului 
universitar: (ghid sinteză în baza experienţei ULIM de 15 ani: 
1992 - 2007); Ch.: ULIM, 2007. – 86 p. 

11. Neave, G.  On the Cultivation of Quality, Efficiency and 
Entrtreprise: an overview of recent trends in higher education in 
Western Europe, 1986-1988, European Journal of Education, 
Vol. 23, Nos 1/2, 1988, gasit la adresa:  
www.jstor.org/stable/1502961; 

12. Neave, G. The Bologna Declaration: Some of the historic 
dilemmas posed by the reconstruction of the community in 
Europe's systems of higher education. In: Educational Policy, 
Vol. 17, no 1, 2003, pp. 141-164,  

13. Olaru, M., Savga, L. Ghid pentru implementarea unui sistem de 
management al calității în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior, Ed. Iunie – prim., Chișinău, 2005.   

14. vanVught, G.  Autonomy and Accountability in 
Government/University Relationships, 1994 // În : 
http://academic.research.microsoft.com/Publication/2764693/ 
autonomy-and-accountability-in-government-university-
relationships 

15. Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry L. L. ERVQUAL A 
multiple item scale for measuring customer perceptions of 
service quality (Report No. 56-108), Cambridge, MA: Marketing 
Science Institute, 1986. 

16. Perellon, Quality assurance in a market-oriented higher 
education system: Analysis of the Chilean experience, 2003, 

http://www.decitre.fr/livres/Les-jeux-de-la-qualite.aspx/9782872099818
http://www.decitre.fr/livres/Les-jeux-de-la-qualite.aspx/9782872099818
http://www.jstor.org/stable/1502961
http://academic.research.microsoft.com/Publication/2764693/ autonomy-and-accountability-in-government-university-relationships
http://academic.research.microsoft.com/Publication/2764693/ autonomy-and-accountability-in-government-university-relationships
http://academic.research.microsoft.com/Publication/2764693/ autonomy-and-accountability-in-government-university-relationships


 226 

2007 , găsit la adresa: http:/ /www.srhe. ac.uk/conference 
2010/abstracts/0216.pdf 

17. Tomusk,  Ceating the European Aria of Higher Eduction. Voice 
fro, the Periphery, 2004 // În: http://books.google.com/books 

18. Tiron, S., Politica europeană in domeniul calităţii, studiu elaborat 
in cadrul proiectului „Politici educaţionale”, Chişinău , 2001 

19. Westerheijden & Schwarz, Accreditation and Evaluation in the 
European Higher Education Area., 2004 // În:  
http://books.google.com/books 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.srhe.ac.uk/conference2010/abstracts/0216.pdf
http://www.srhe.ac.uk/conference2010/abstracts/0216.pdf
http://books.google.com/books


 227 

IMPACTUL STRESULUI PROFESIONAL ASUPRA 
PERFORMANŢEI PROFESIONALE 

 
Maxim ILICCIEV,  

Catedra Pedagogie şi Psihologie 
 

Le but de cet ouvrage c'est de déterminer l'impact, en l'influence du 
stress professionnel sur la performance professionnelle. Pour atteindre cet 
but on propose un étude ou niveau de comparaison des résultats obtenues 
par le 2 chantions du pédagogues qui font partie du milieu rural et urbain. 
En même temps l'exécution du le but propose on a utilise et la méthode 
statistique pour établir la corrélation entre les variables de la recherche. 
En effectuant une annalise minutieuse des dates de la recherche on arrive à 
la conclusion suivant: au les milieux d'organisation en générale ceux 
éducationnelles en spécial sont aussi stressants, ce que impose une 
apprendre considérable sur le niveau de performance professionnelles. 
Donc on peut remarquer avec certitude que un niveau distrais 
professionnel, optimale il contribue ce radicalement sur le fait d'obtenir des 
niveaux de performance professionnelle plus élevée que dans le ces des 
niveaux très étendre ou très petits. 
      

Viaţa modernă (prin asaltul informaţional, creşterea 
exigenţelor profesionale şi implicit diversificarea surselor de stres) 
solicită din ce în ce mai mult posibilităţile şi resursele de adaptare ale 
omului. Stresul ocupaţional este una dintre multiplele probleme cu 
care se confruntă societatea modernă, fiind generat de viaţa 
profesională, de mediul muncii, cu consecinţele nemijlocite asupra 
activităţii profesionale, dar şi asupra sănătăţii celor care prestează 
munca respectivă. Viaţa profesională actuală îi supune pe indivizi, - 
purtători ai unor rol-status-uri multiple şi membri ai diverselor 
organizaţii (cu structuri diferite) - unor presiuni socio-profesionale 
multiple specifice sau nespecifice, care le activează conştient sau nu, 
resursele personale de adaptare. Cu toate că stresul este perceput ca o 
problemă curentă, aproape de neevitat, cu care individul se confruntă 
zilnic, în mediul său de muncă sau extra profesional, el poate 
reprezenta şi o experienţă esenţială pentru schimbarea, dezvoltarea şi 
performanţa individului: consecinţele răspunsului la stres pot fi 
distructive (distres: boală/ moarte si rate înalte de absenteeism la 
nivel de organizaţie) sau benefice (eustres: stare de bine/ sănătate 
asociate cu flexibilities, adaptabilitate şi performanţă înaltă) [6].                                   
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Literatura de specialitate apărută în limba română este generoasă 
în lucrări pe problematica stresului. În unele întâlnim tratarea mai 
generală a stresului, fără a se pierde din vedere stresul organizaţional 
[2], [1], iar în altele întâlnim abordarea în particular a stresului 
ocupaţional [5], [8]. Managementul internaţional a devenit una din 
preocupările la modă ale specialiştilor în culturi organizaţionale.               

Conform lui Bogathy [4], „competiţia economică dură în care 
este angrenată viaţa socială prezentă este considerată ca unul din 
semnele sau reacţiile generatoare a ceea ce a intrat în limbajul 
cotidian sub denumirea de stres profesional sau stres ocupaţional”. 
Manifestările evidente ale fenomenului de stres ocupaţional la nivel 
organizaţional au determinat şi intensificarea cercetărilor empirice pe 
această temă. În timp ce nu putem spune că investigaţiile pe 
problema stresului ocupaţional nu au fost încurajate, s-a făcut totuşi 
prea puţin pentru a implementa unele soluţii de control al acestuia. 
Consecinţele stresului muncii asupra personalului muncitor au fost 
studiate cu atenţie, reuşindu-se obţinerea unor informaţii precise”. 
Simptomele stresului ocupaţional sunt uşor de evidenţiat şi observat, 
el manifestându-se prin comportamente cum ar fi: întâmpinarea din 
partea angajaţilor a unor dificultăţi în adaptarea la schimbările care 
se impun postului de muncă ocupat, scăderea dramatică a 
productivităţii muncii. Se manifestă o dublă acţiune: la nivelul 
persoanei care receptează situaţia stresantă şi la nivelul organizaţiei 
asupra căreia se răsfrânge existenţa unui climat stresant. Stresul 
ocupaţional generat de viaţa socioprofesională şi de mediul muncii 
influenţează activitatea socio-profesională dar şi sănătatea 
persoanelor din diferite ramuri de activitate [8], [5].  

Pe masură ce munca dobândeşte noi valenţe, cu accente pe 
încărcătură psihologică, iar peste problemele muncii/ ocupaţiei se 
suprapun şi cele de natură socio-economică şi politică, stresul 
ocupational (S.O.) "îşi amplifică forţa de penetraţie, iar consecinţele 
sale devin devastatoare pentru persoana celui implicat nemijlocit în 
procesul de producţie" [7].  

Interesul stiinţific pe plan mondial şi cercetările privind 
problematica stresului datorat muncii/profesiunii, abordată prin 
prisma paradigmelor din medicină, psihologie clinică şi consiliere, 
psihologie inginerească (ergonomie) şi în special psihologia muncii 
şi organizaţională - s-au intensificat datorită conştientizării 
"costurilor" şi consecinţelor negative (efecte imediate sau de lungă 
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durată) ale acţiunii variatelor tipuri de agenţi stresori asupra 
indivizilor şi organizaţiilor. Studiile au relevat faptul că stresul 
ocupaţional este factor de risc pentru boli cum ar fi: cancerul, 
hipertensiunea arterială (HTA) şi bolile de inimă [9].  

Tensiunile ("strains") acumulate de indivizi-subordonaţi 
(angajaţi) sau şefi (supervizori, manageri)- la locul de muncă, 
datorită nerespectării pragului optim de vulnerabilitate şi rezistenţă a 
organismului (legea Yerkes & Dodson), deprivării (substimulare) vs. 
excesului stimulului (supra stimulare) sau gestionării defectuoase a 
stresorilor, pot genera reacţii dezadaptative (tulburări/ 
disfuncţii/dezechilibre) la nivel fiziologic, psihologic sau 
comportamental. Aceste efecte nocive afectează performanţa în 
muncă (eficienţă, fiabilitate), starea de sănătate mentală şi fizică, 
satisfacţia profesională, producând efecte nedorite - la nivel 
individual şi organizaţional - cum ar fi: depresia, "burnout-ul", 
absenteismul profesional, erori şi accidente. Există în literatura de 
specialitate si termenul de "stres benefic sau de oportunitate", care se 
referă la situaţii sau evenimente profesionale valorizate pozitiv, dar 
care acţionează de fapt ca stresori (de exemplu promovarea în funcţie).  

Activitatea umană legată de o profesiune este emergentă din 
interacţiunea factorilor psiho-biologici, socio-culturali şi 
organizaţional-ocupaţionali. Ca modalitate esenţială a existenţei 
umane, ce se desfăşoară în baza unor criterii riguroase ca durată şi 
mod de organizare, ea generează cele mai multe situaţii stresante. 
Persoana inclusă în activitatea de muncă este constrânsă să se 
conformeze unor situaţii organizaţional-ocupaţionale specifice şi 
exigenţelor postului. 

Potrivit lui Le Blanc, Jonge şi Schaufeli (2000), în domeniul 
stresului ocupaţional, stimulii cu potenţial de generare a stresului în 
cadrul unei organizaţii pot fi categorizaţi în patru mari clase: 
conţinutul muncii, condiţiile de muncă, condiţiile de angajare şi 
reţeaua socială la locul de muncă.  

Cercetările de ultimă oră sunt ceva mai nuanţate, Fay şi 
Sonnentag, 2000, au arătat că stresorii şi constrângerile situaţionale 
pot avea, în anumite situaţii, influenţe pozitive (iniţiativa personală a 
angajatului). Asemenea constatări sunt importante deoarece atrag 
atenţia asupra faptului că, uneori, factorii de optimizare a 
performanţelor sunt mult mai importanţi decăt stresorii în sine. De 
pildă, lipsa controlului la locul de muncă, lipsa sarcinilor complexe, 
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semnificative şi solicitante ameninţă mai mult performanţa decât 
prezenţa unor constrângeri situaţionale [3].           

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 
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”.      

Ipoteza cercetării vizează prezenţa diferenţelor în cazul 
variabilelor de stres profesional şi performanţă profesională din 
perspectiva cadrelor didactice din mediul rural şi cel urban.  
Discrierea eşantionului:  
În cercetarea dată, au fost supuşi testării 60 de subiecţi, din cadrul 
categoriei profesionale de pedagogi, dintre care 30 de subiecţi fac 
parte din mediul rural şi 30 de subiecţi din mediul urban. 
Instrumentarea experimentului: 
- Pentru a măsura stresul ocupaţional, am utilizat chestionarul: “Cât 
de stresat sunteţi”, constituit din 96 de afirmaţii pe care 
respondenţii trebuie să le noteze din perspectiva densităţii apariţiei 
sau prezenţei acestora în cazul proprieie personae (Ex: niciodată, 
aproape niciodată, frecvent şi aproape totdeauna );  [2]. 
- Pentru a măsura nivelul obţinut de performanţe profesionale, am 
utilizat chestionarul: “Fişa de apreciere a personalului” ce este 
compus din trei compartimente: aprecierea performanţelor, orientare 
profesională şi potenţialul de promovare. Pentru aceasta sunt 
evaluate 8 standarde de performanţă, competenţa profesională şi 
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posibilităţile/şansele de promovare profesională. Evaluările sunt 
efectuate pe o scală de la 1(foarte multe greşeli faţă de cele aşteptate) 
la 5 (Lipsa sau doar câteva greşeli nesubstanţiale), îîn conformitate 
cu gradul de îndeplinire a acestora de către respondentul evaluat [7]. 
Metode de cercetare:  
- Analiza bibliografică  
- Metode de vizualizare grafică (Scheme, tabele, diagrame) 
- Metode statistice Bravais-Pearson 
Prezentarea rezultatelor cercetării 
a) Rezultatele obţinute la stres profesional şi performanţă 
profesională de către pedagogii din mediul urban. 
 
Graficul 1. Rezultatele obţinute la stres profesional de către 
pedagogii din mediul urban şi rural 
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Graficul 2. Rezultatele obţinute la performanţă profesională de către 
pedagogii din mediul urban şi rural. 
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Pentru determinarea impactutli stresului profesional asupra 
performanţei profesionale în cazul celor două categorii de pedagogi 
am aplicat coeficientul de corelaţie Bravais-Pearson.     

Rezultatele obţinute la coeficientului de corelaţiei Bravais-
Pearson, vizând variabilele, performanţă în muncă şi stres 
profesional, din perspectiva celor două categorii de pedagogi: 
a) Pedagogi (urban): 

Variabila de 
corelaţie 

Stres profesional Rezultatul 

Performanţă în 
muncă 

r = 0 ,57 p = 0,05 Semnificativă 
(corelaţie direct 
proporţională) 

b) Pedagogi (rural): 
Variabila de 

corelaţie 
Atitudine faţă de muncă Rezultatul 

Performanţă în 
muncă 

r = - 0,616 p = 0,05 Semnificativă 
(corelaţie invers 
proporţională) 

Interpretarea rezultatelor şi concluzii generale: 
Majortatea respondenţilor, aproximativ două treimi din subiecţi, 

deţin un nivel de stres profesional mai sus de mediu pe cînd o treime 
din subiecţi resimt cel mai înalt nivel de stres profesional, la fel putem 
observa că pedagogii din mediul rural resimt un nivel de stres 
profesional mai înalt comparativ cu pedagogii din mediul urban. 

Majoritatea subiecţilor  ambelor categorii deţin un nivel de 
performanţă mai sus de mediu şi totuşi unii pedagogi din mediul 
rural au un nivel de performanţă profesională mai jos de mediu, pe 
cînd o cincime din pedagogii mediului urban au performanţe înalte. 

Efectuînd analiza cantitativă a rezultatelor obţinute în urma 
apicării coeficientului de corelaţie Bravais-Pearson în cazul 
pedagogilor cu mediul de provenienţă urban, putem constata că cu 
cât creşte nivelul de stres profesional cu atît creşte şi nivelul 
performanţei profesionale. 

Efectuînd analiza cantitativă a rezultatelor obţinute în urma 
apicării coeficientului de corelaţie Bravais-Pearson în cazul 
pedagogilor cu mediul de provenienţă urban, putem constata că cu 
cât nivelul de stres profesional creşte cu atât nivelul performanţelor 
profesionale este în descreştere. 
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Explicaţia şi concluzia generală pe care o putem oferi constă 
în faptul că în prezent mediul social în continuă schimbare induce un 
anumit nivel de stres la locul de muncă. Acest fapta a fost cercetat de 
specialişti în domeniul organizaţional care au constatat că un nivel 
optim de stres mobilizeză angajatul în vederea obţinerii 
performanţelor cât mai înalte, ceea ce am obţinut în cazul 
pedagogilor din mediul urban iar un nivel de stres prea înalt nu duce 
deloc spre creşterea performanţelor ba chiar dincontra duce la 
scăderea nivelului de reuşită în activitatea profesională. 
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COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ A  
COLECTIVITATILOR LOCALE 

 
Valentina CORNEA, 

Sergiu CORNEA, 
Catedra Administraţie Publică 

 
C’est  analysée  déjà  le cadre européenne et celui national visant  la 

collaboration transfrontalière des collectivités locales.  On a élucidé le rôle 
des euro régions pour la promotion  de la coopération  entres les 
collectivités locales  de la République de Moldova et les entités similaires 
de l’Ukraine et Roumanie. 

 
La nivel european, cadrul normativ de  referinţă pentru 

cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor locale este determinat de 
următoarele documente: Carta europeană a autonomiei locale, 
Convenţia-cadru europeană asupra cooperării trasfrontaliere între 
colectivităţile sau autorităţile locale,  semnata la Madrid la 21 mai 
19801, si Protocolul adiţional al Convenţiei-cadru europene privind 
cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor 
teritoriale din 9 noiembrie 1995 de la Strasbourg,  

Carta europeană a autonomiei locale, potrivit  prevederilor 
art.10, conferă dreptul colectivităţilor locale, în exerciţiul  
competenţelor lor de a coopera în cadrul legii, de a se asocia cu alte  
colectivităţi locale pentru realizarea unor sarcini de interes comun. 
Colectivităţile  locale  pot,  în  cadrul  condiţiilor  prevăzute eventual 
de lege, să coopereze şi cu colectivităţile altor state. 

Carta mai recomandă statelor semnatare să recunoască 
colectivităţilor locale  dreptul de asociere pentru protecţia  şi 
promovarea intereselor lor comune la asociaţii naţionale sau 
internaţionale. 

Convenţia-cadru Europeană asupra cooperării trasfrontaliere 
a colectivităţilor sau autorităţilor  locale, a fost ratificată prin 
Hotărârea Parlamentului R. Moldova nr.596-XIV din 24.09.1999.2  

Statele semnatare a Convenţiei se angajează să faciliteze şi să 

                                                        
1 Convenţia-cadru Europeană asupra cooperării trasfrontaliere a 
colectivităţilor sau autorităţilor locale a fost publicată în ediţia oficială  
„Tratate internaţionale”, 2001, volumul 28, pag.82. 
2  În vigoare pentru Republica Moldova din 01 februarie 2001. 
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promoveze cooperarea transfrontalieră între colectivităţile sau 
autorităţile teritoriale aflate sub jurisdicţia lor. 

Una din cele mai importante caracteristici ale Convenţiei-
cadru este lipsa unei aplicabilităţi directe, ea dorind numai să creeze 
obligaţia statelor membre a Consiliului Europei de a analiza şi a 
urmări aceasta problemă a cooperării transfrontaliere şi de a 
transpune, eventual, în maniera dorită, în ordinea juridică internă a 
fiecărui stat. Ea nu încearcă să modifice, în nici un fel, modul de 
atribuire a competenţelor în statele membre.1 

Potrivit prevederilor art.2, p.1 al Convenţiei, este considerată 
ca fiind cooperare transfrontalieră, orice concertare care vizează 
întărirea şi dezvoltarea raporturilor de vecinatate între colectivităţi 
sau autorităţi teritoriale ce depind de două sau mai multe părţi 
contractante, precum şi încheierea de acorduri şi înţelegeri utile în 
acest scop. Cooperarea transfrontalieră se va exercita în cadrul 
competenţelor colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, astfel cum 
sunt ele definite de dreptul intern.  

În preambula Convenţiei sunt menţionate domeniile prioritare 
ale cooperării colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale frontaliere: 
dezvoltarea regională, urbană şi rurală, protecţia mediului 
înconjurător, ameliorarea infrastructurilor şi serviciilor oferite 
cetăţenilor şi ajutorul reciproc în caz de calamităţi. 

Prin art.7 al Convenţiei fiecare parte contractantă îşi asumă 
obligaţia de a informa atât colectivităţile, cât şi autorităţile teritoriale 
respective asupra mijloacelor de acţiune care le sunt oferite de 
convenţie. 

Convenţia prevede că în cazul în care părţile contractante 
consideră necesar să încheie acorduri interstatale, aceste acorduri pot, 
în special, să fixeze cadrul, formele şi limitele în care au posibilitatea 
de a acţiona colectivităţile şi autorităţile teritoriale la care se referă 
cooperarea transfrontalieră. De asemenea, fiecare acord poate 
determina colectivităţile sau organismele cărora acesta li se aplică. 

Protocolul adiţional al Convenţiei-cadru europene privind 
cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor 
teritoriale din 9 noiembrie 1995 de la Strasbourg2 a fost ratificat de 

                                                        
1 Ghid de înfrăţire a localităţilor,   [On-line], [citat 05.01.10]. Accesibil: <    
http://www.mapl.gov.md/print.php?l=ro&idc=92&id=403> 
2 Protocolul adiţional al Convenţiei-cadru europene privind cooperarea 
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Parlament la 27 iunie 2001 şi este în vigoare pentru Republica 
Moldova din 28 septembrie 2001. 

Pornind de la recunoaşterea necesităţii adaptării Convenţiei-
cadru la realitatea europeană; dorind să faciliteze şi să dezvolte 
cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor 
teritoriale din regiunile de frontieră; hotărâte să ia noi măsuri 
adecvate pentru asigurarea cooperării transfrontaliere a 
colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale statele semnatare a 
Convenţiei-cadru au considerat că este oportună completarea ei  în 
vederea consolidării cooperării tranfrontaliere între colectivităţile sau 
autorităţile teritoriale. 

Părţile au reconfirmat respectarea ă dreptului colectivităţilor 
sau autorităţilor teritoriale aflate sub jurisdicţia lor  şi vizate la art. 1 
şi 2 din Convenţia-cadru să încheie, în domenii comune de 
competenţă, acorduri de cooperare transfrontalieră cu colectivităţile 
sau autorităţile teritoriale ale altor state, potrivit procedurilor 
prevăzute de statutele lor, în conformitate cu legislaţia naţională şi 
respectând angajamentele internaţionale asumate de partea în cauză. 

În cadrul acestor acorduri, colectivităţile locale implicate pot 
crea un organism de cooperare transfrontalieră, cu sau fără 
personalitate juridică. Acest organism de cooperare transfrontalieră, 
potrivit prevederilor Protocolul adiţional al Convenţiei-cadru, va 
executa misiunile care îi sunt încredinţate de colectivităţile sau 
autorităţile teritoriale în conformitate cu obiectul său de activitate şi 
în condiţiile prevăzute de dreptul naţional de care acestea aparţin. În 
acest sens, trebuind să fie respectate următoarele rigori: 
        a) actele organismului de cooperare transfrontalieră vor fi 
reglementate de statutul său şi de legislaţia statului în care îşi are sediul; 
        b) cu toate acestea, organismul de cooperare transfrontalieră nu 
va fi întotdeauna împuternicit să ia măsuri de aplicare generală sau 
susceptibile să afecteze drepturile şi libertăţile persoanelor; 
        c) organismul de cooperare transfrontalieră va fi finanţat din 
bugetele colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale. Acesta nu va 
avea competenţa să decidă prelevări de natură fiscală. Acesta poate, 
după caz, să facă încasări pentru serviciile furnizate colectivităţilor 
sau autorităţilor teritoriale, utilizatori sau terţi; 

                                                                                                                     
transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale a fost publicat 
în ediţia oficială  „Tratate internaţionale”, 2001, volumul 28, pag.88. 
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        d) organismul de cooperare transfrontalieră va avea un buget 
anual estimat şi va întocmi un bilanţ, care va fi certificat de experţi 
independenţi ai colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale părţi la 
acord. (art.4, p.2) 

Măsurile luate de organismele de cooperare transfrontalieră, 
create în baza unui acord, vor fi supuse controlului prevăzut de 
legislaţia statului în care organismul îşi are sediul fără a neglija însă 
interesele colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale ale altor state. 
Organismul de cooperare transfrontalieră trebuie să satisfacă solicitările 
de informaţii ale autorităţilor statelor de care aparţin colectivităţile sau 
autorităţile teritoriale. Autorităţile de control ale părţilor contractante vor 
stabili mijloacele adecvate de coordonare şi informare. 

În Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale 
semnată la Strasbourg la 01 februarie 19951 şi ratificată prin 
Hotărârea Parlamentului R. Moldova nr. 1001 din 22 octombrie 
1996, se constată că edificarea unei Europe tolerante şi unite nu 
depinde numai de cooperarea dintre state, ci necesită şi cooperarea 
transfrontalieră între autorităţile locale şi regionale cu respectarea 
Constituţiei şi a integrităţii teritoriale a fiecărui stat.  

În statele din Europa Occidentală, capacitatea autorităţilor 
publice locale de a desfăşura activităţi externe este reglementată, mai 
mult sau mai puţin detaliat, de acte normative interne, de nivel 
legislativ şi regulamentar, care rezultă dintr-o îndelungată practică 
administrativă. Deşi constituţiile nu consacră expres această 
posibilitate, principiul autonomiei locale, înscris în legile 
fundamentale ale statelor, este în prezent interpretat de doctrină, dar 
şi de autorităţile publice, ca incluzând în mod obligatoriu 
dimensiunea suprafrontalieră.  

În Franţa, legislaţia reglementează expres aspecte ale 
activităţii externe a colectivităţilor locale. Primele reglementări de 
substanţă datează din anul 1982 şi privesc numai cooperarea 
regională transfrontalieră, în vederea coordonării unora dintre 
acţiunile de interes local. În anul 1992, reglementările sunt detaliate, 
ele referindu-se la toată cooperarea descentralizată, nu numai la 
aceea de nivel regional şi nu numai cu caracter transfrontalier. 
Autorităţile locale au dreptul să încheie convenţii de colaborare, în 

                                                        
1 Convenţia cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a fost publicată 
în ediţia oficială  „Tratate internaţionale”, 2001, volumul 26, pag.93.  
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limitele competenţelor lor, rezervă făcând respectarea 
angajamentelor internaţionale ale statului. Dispare necesitatea 
autorizaţiei guvernamentale prealabile, convenţiile transmiţându-se 
prefectului conform dreptului comun. De asemenea, pot fi create 
grupări de interes public, interregionale şi trasfrontaliere. Servicii 
publice de interes comun pot fi încredinţate societăţilor de economie 
mixtă locală, la capitalul social al cărora pot participa colectivităţi 
teritoriale locale străine. Se creează şi o comisie naţională a cooperării 
descentralizate, însărcinată să urmărească punerea în aplicare a 
dispoziţiilor legale privind această cooperare. În acelaşi scop, Franţa a 
încheiat acorduri de cooperare transfrontalieră cu statele vecine.         

În Spania, normele referitoare la participarea colectivităţilor 
locale la activităţi externe se găsesc în statutele acestora. Tribunalul 
Constituţional a recunoscut comunităţilor locale, cu titlu de 
cooperare transfrontaliera, posibilitatea de a încheia acorduri cu 
colectivităţile locale străine, dacă există un cadru juridic constituit 
dintr-un acord interguvernamental între statele interesate.  

În Italia, de asemenea, statutele regiunilor cuprind norme care 
reglementează activitatea lor externă. Potrivit unui Decret din 1977, 
regiunile au competenţa de a desfăşura activităţi externe de 
promovare în materiile care relevă competenţa lor, după înţelegerea 
prealabila cu Guvernul şi în cadrul direcţiilor şi actelor de 
coordonare ale Guvernului.1 

Referitor la R.Moldova, Carta europeană a autonomiei locale 
şi Convenţia-cadru europeană asupra cooperării trasfrontaliere 
între colectivităţile sau autorităţile locale,  constituie cadrul 
normativ pentru desfăşurarea acţiunilor de cooperare transfrontalieră 
de către colectivităţile locale din republică.  

Suplimentar acestor acte internaţionale, activităţile de 
cooperare transfrontalieră în cadrul euroregiunilor sunt susţinute şi 
de o serie de acorduri, tratate şi protocoale trilaterale şi bilaterale 
încheiate între Republica Moldova, România şi Ucraina, precum şi 
de acorduri bilaterale încheiate între autorităţile locale (regionale) din 
Republica Moldova, Ucraina şi România.  

La moment nu există un act normativ naţional ce ar 
reglementa, în mod expres relaţiile transfrontaliere ale autorităţilor 

                                                        
1 Ghid de înfrăţire a localităţilor,   [On-line], [citat 05.01.10]. Accesibil: <    
http://www.mapl.gov.md/print.php?l=ro&idc=92&id=403> 
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publice. Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 
 din  28.12.2006 atribuie consiliilor locale dreptul de a decide, în 
condiţiile legii: a) asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice locale, inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări 
şi servicii de interes public, pentru promovarea şi protejarea 
intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi 
colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din 
străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes 
comun şi b) stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv 
transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate (art.14, 
pct.2, lit. j,k). Potrivit prevederilor art.19, pct.4 al aceleiaşi legi, 
 asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate 
se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi.  

Şi consiliile raionale, conform art.43, pct.1, lit. t, al legii citate 
pot decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, 
pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, 
promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei 
publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii 
obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau 
lucrări de interes comun. 

Un rol important în definirea prinipiilor şi a obiectivelor 
strategice ale cooperării transfrontaliere a avut Concepţia cooperării 
transfrontaliere a Republicii Moldova pentru anii 2004-2006, 
adoptată prin  Hotărârea Guvernului R.Moldova nr.1069 din 
29.09.2004.1 

Concepţia a reconfirmat adeziunea la principiile de bază ale 
cooperării transfrontaliere a localităţilor/colectivităţilor de frontieră, 
elaborate de Asociaţia Europeană a Regiunilor Frontaliere (AEBR) şi 
însuşite de Comisia Europeană:  
 parteneriat extins pe verticală şi orizontală;  
 subsidiaritate prin unirea şi responsabilitatea autorităţilor 

regionale şi locale;  
 elaborarea conceptelor şi programelor transfrontaliere comune de 

dezvoltare;  
 implementarea proiectelor transfrontaliere.  

                                                        
1 Publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.182-185/1266 din 
08.10.2004. 
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Au fost stabilite, de asemenea, priorităţile de bază în 
implementarea cooperării transfrontaliere şi criteriile ce trebuie 
respectate la realizarea obiectivelor şi priorităţilor de bază. 

Un mecanism eficient de colaborare externă a colectivităţilor 
locale îl constitue euroregiunile. Euroregiunile constituie structuri 
teritoriale create în scopul intensificării cooperării interregionale şi 
transfrontaliere, pentru realizarea unui spaţiu coerent de dezvoltare 
economică, ştiinţifică, socială şi culturală. Apariţia lor este legată de 
cooperarea intensă transfrontalieră din spaţiul vest-european. 

Colaborarea în cadrul euroregiunilor constă în crearea 
legăturilor directe între regiunile şi comunităţile aflate de o parte şi 
de alta a frontierelor de stat, în virtutea competenţelor autorităţilor 
locale, aşa cum sunt ele definite în legislaţia naţională. 

Promovarea cooperării transfrontaliere prin euroregiuni se 
bazează pe următoarele uzanţe:  
 creşterea încrederii şi toleranţei, înţelegerii şi relaţiilor de bună 

vecinătate, în special în regiunile de graniţă unde există 
minorităţi;  

 îmbunătăţirea eficienţei şi capacităţii de furnizare de servicii 
publice prin asocierea facilităţilor şi serviciilor între frontiere;  

 gestionarea unor probleme care implică frontierele: mediu, 
dezastre naturale sau provocate de om;  

 coordonarea politicilor de interes reciproc, cum ar fi domeniul 
planificării regionale, dezvoltarea urbană şi rurală;  

 stabilirea organismelor de cooperare transfrontalieră pentru a se 
asigura că relaţiile transfrontaliere sunt susţinute şi îmbunătăţite.1 

La nivel european, o serie de instituţii europene au promovat 
dezvoltarea euroregiunilor. Trebuie menţionat, în primul rând, rolul 
Consiliului Europei prin documentele sale în materie de cooperare 
transfrontalieră, precum şi prin activitatea Congresului Puterilor 
Locale şi Regionale din Europa).  

Comunitatea Europeană a lansat în 1975 două instrumente de 
politică regională, unul financiar şi altul politic: Fondul European de 
Dezvoltare Economică şi Regională (FEDER) şi Comitetul de 
Politică Regională (CPR). Acestea se plasează într-o optică pur 
economică cu scopul de a sprijini regiunile aflate sub media 
comunitară ca nivel de dezvoltare.  

                                                        
1 http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=7283&idlnk=&cat= 
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Modelul de colaborare în cadrul euroregiunilor este susţinut de 
UE ca un exerciţiu de pregătire pentru aderare a ţărilor participante şi 
ca un mecanism pentru implementarea unor relaţii de natură 
comunitară între regiuni din statele candidate.  

Proiectele UE pentru euroregiuni sunt finanţate prin fondurile 
structurale, în cadrul programului INTERREG (sprijinirea cooperării 
transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale şi dezvoltării 
armonioase şi echilibrate a întregului spaţiu comun), precum şi prin 
fonduri publice ale comunităţilor locale şi prin fonduri private 
(fundaţii, ONG-uri, întreprinderi etc.). Pentru proiectele la care 
participă şi state candidate la aderarea la UE sunt alocate fonduri prin 
intermediul Programului PHARE-CBC (cross border cooperation), 
Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare (IPA) sau Instrumentul 
European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI).  

Deşi atât Consiliul Europei, cât şi Uniunea Europeană sunt 
implicate în dezvoltarea politicilor regionale, trebuie remarcată 
diferenţa de orientare a celor două instituţii în acest domeniu. Astfel, 
dacă politica regională a UE are mai ales o finalitate economică, 
Consiliul Europei acordă o importanţă deosebită conservării 
patrimoniului cultural specific fiecărei regiuni, dialogului între 
culturi, grupuri etnice şi religii, precum şi dezvoltării instituţionale.  

Modelul euroregional a favorizat o colaborare activă a ţărilor 
din Europa Centrală şi de Sud-Est într-un asemenea cadru. De 
exemplu, România a beneficiat de aceste oportunităţi prin 
participarea la constituirea şi dezvoltarea cooperării în formatul a 
unsprezece euroregiuni.1  

O modalitate eficientă de colaborare transfrontalieră e oferită 
de Programul Operaţional Comun  România-Ucraina-Republica 
Moldova  ENPI CBC2007-2013 adoptat prin Decizia Comisiei 
Europene nr.3806 din 29 iulie 2008 .2  

Acesta este primul program de cooperare transfrontalieră la 
graniţele externe ale Uniunii Europene finanţat şi implementat în 
conformitate cu Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 
(ENPI) 2007-2013.  

Aria programului se constituie din regiuni din cele trei state 
vecine, respectiv judeţele Botoşani, Galaţi, Iaşi, Suceava, Tulcea şi 

                                                        
1 http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=7283&idlnk=&cat= 
2 www.ro-ua-md.net.   
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Vaslui din România, regiunile Odesa şi Cernăuţi din Ucraina şi 
întregul teritoriu al Republicii Moldova. 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 
Moldova  2007-2013 are un buget total de 137,4 mil. Euro pentru cei 
şapte ani de programare, din care contribuţia UE prin Instrumentul 
European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este de aproximativ 
126 mil. Euro, în timp ce statele partenere trebuie să participe la 
finanţarea proiectelor cu o cofinanţare în valoare totală de 
aproximativ 11,4 mil. Euro. Programul stabileşte o alocare a 
fondurilor pe priorităţi şi măsuri, iar contractele de finanţare vor fi 
atribuite în urma unui proces de selecţie a celor mai bune proiecte 
depuse în cadrul unor apeluri pentru propuneri de proiecte.  
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DIALOGUL POLITIC REPUBLICA MOLDOVA - UNIUNEA 
EUROPEANĂ ÎN CONTEXTUL POLITICII DE 

VECINĂTATE 
 

Elena MANDAJI, 
Sergiu CORNEA, 

Catedra Administraţie Publică 
 

We can already speak with certainty about the existence of a rich 
bibliography about European construction, the evolution of European 
communities, the evolution of the idea of European unity and about our space. 

European Union – economic, political community that defense of 27 
Member States, performing with a number of specific challenges through a 
unified policy and programs. Today UE is the world's second largest 
economy after the U.S. and one of the main actors in political relations and 
international security issues. 

After the implosion of the USSR in 1991, Moldova found itself in a 
totally new reality. Along with the establishment of its state institutions and 
with undertaking a complex process of reforms, the Republic of Moldova 
(RM) had also to redefine its relations with the external world. 

On July 20, 1992 Commission proposes to sign the partnership and 
cooperation agreement with new independent states, arising from the 
collapse of the USSR. Negotiations began with several CIS countries, but 
not with Moldova. 

End of 1994 and first half of 1995 is the period when Moldova is in a 
favorable light on the international arena, reaching even to be an example 
of democratic reforms. Certain in this period, specifically on 13 July 1995 
Moldova became the first CIS country, which is admitted to the Council of 
Europe, important step towards our country to  become closer to the EU. 

In spring 1999, the new Government of the Republic of Moldova 
enters into a chapter program of activities specifically stating the main 
strategic objective of European integration as its foreign policy. But the 
government's dismissal, which occurred in 1999, played a negative role in 
the evolution of relations between Moldova and the EU. 

European Neighbourhood Policy (ENP) emerged as a result of EU 
accession of ten new Member States in May 2004. EU acts to strengthen the 
relations with neighboring countries in Eastern and Southern part of Europe. 

This policy is a work that meets a real interest concerning two 
elements of the EU’s foreign policy, especially for those who belong to what 
is called at this time European neighbourhood.  

The Republic of Moldova as a state with European vocation, 
involved in the European Neighbourhood Policy without any clear prospect 
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of adherence, demands and deserves something more that simply a status of 
the EU neighbor, especially that this state can be integrated on the basis of 
a common historical, cultural and linguistic identity with that of Romania, 
whereas the EU is already familiar with such a precedent. 
 

Putem vorbi deja cu certitudine despre existenţa unei bogate 
bibliografii în materie de construcţie europeană, evoluţia 
comunităţilor europene, evoluţia ideii de unitate europeană şi în 
spaţiul nostru. Aproape ca nu există vreo lucrare consacrată dreptului 
sau sistemului instituţional comunitar, care să nu facă referire la 
principalele momente din istoria construcţiei europene. De la articole 
în publicaţiile periodice, la tratate fundamentale care abordează 
evoluţiile  comunităţilor europene, fiecare autor încearcă să identifice 
elemente sau factori care au contribuit esenţial la formarea a ceea ce 
astăzi numim Uniunea Europeană, o entitate care „nici chiar 
arhitecţii săi nu sunt siguri ce reprezintă cu exactitate”[1]. 

Uniunea Europeană - comunitatea economică, politică şi de 
apărare a 27 de state membre, care efectuează împreună o serie de 
provocări specifice printr-o politică şi programe unitare. Cu o 
populaţie de aproximativ 450 de milioane de oameni şi produsul 
intern brut (PIB) de circă 10.000 miliarde de euro, astăzi UE  este a 
doua putere economică  a lumii, după SUA şi unul din principalii 
actori în relaţiile politice şi probleme internaţionale de securitate.  

Există diferite opinii vizavi de evoluţia ideii de unitate 
europeană, în unele lucrări începându-se prin evidenţierea originilor 
construcţiei europene încă din antichitate, urmărindu-se interesele şi 
acţiunile marilor puteri europene în evoluţia lor. De altfel, unii 
autorii – ca Sylvain Kahn – consideră că procesul construcţiei 
europene este prezentat adesea ca „o necesitate, o fatalitate sau un 
proces mecanic”, subestimându-se conflictul de interese şi contextele 
în care s-au derulat şi se derulează evenimentele, care de fapt ne-ar 
ajuta să înţelegem mai bine faptul că, construcţia europeană s-a 
realizat „în condiţii de scandal, ba chiar discordie”[2]. Cu toate 
acestea, acelaşi autor afirmă că „UE este, fără discuţie, calea cea mai 
solidară pe care au găsit-o pînă azi statele continentului, conducătorii 
şi cetăţenii lor de a-ţi confrunta interesele particulare, de îndată ce 
fiecare a înţeles că cea mai bună modalitate de a şi le apăra ar fi 
aceea de a le mutualiza parţial”[3]. Delanty Gerard considera că, de 
fapt, nu pacea şi solidaritatea au unit Europa, ci colonialismul şi 
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cuceririle, frontiera vestică europeană fiind una de expansiune, pe 
când cea estică de apărare, aceasta din urmă având şi un rol 
determinant în formarea identităţii europene[4]. 

Prin însuşi natura şi structura sa, uniunea Europeană - 
formarea de sui-generis (unic, fără precedent, care nu are analogii). 
Uniunea Europeană este o organizaţie internaţională, condusă, în 
acelaşi timp, de instituţiile supranaţionale, unde ţările membre 
deleagă o parte din suveranitate şi dreptul de a lua decizii cu privire 
la problemele lor interne. Aceste instituţii sunt dotate cu mai multă 
autoritate în unele zone decât altele, şi promovează interesele, 
indiferent de ţările pe care le reprezintă.  

UE în prezent este dotată cu atributele de stat – Institutul cu 
organ unificat executiv, legislativ şi juridic, competenţe, o monedă 
comună, drapel, imn şi chiar atribute ale sistemului politic: partide 
politice europene, grupuri de lobby, organizaţii non-guvernamentale, 
şi finisaj, care va veni cu timpul UE - Federaţia membrelor, sau 
structura interguvernamentală – este unul dintre subiectele principale 
ale dezbateri teoretice şi practice în jurul UE.  

Republica Moldova a început relaţiile sale cu UE după 27 august 
1991 în calitate de succesor al URSS, ca şi alte foste republici sovietice. 

La 20 iulie 1992 Comisia propune semnarea acordurilor de 
parteneriat şi cooperare cu noile state independente, apărute în urma 
destrămării URSS. Negocierile în acest scop au început cu mai multe 
ţări ale CSI, dar nu şi cu Moldova. La 1 noiembrie 1993, şi repetat la 
28 ianuarie 2004 Preşedintele Republicii Moldova dl. Mircea Snegur 
adresează preşedinţilor Consiliului European şi Comisiei Europene 
scrisori, în care constată cu regret ca Moldova este unica ţară din spaţiul 
Europei centrale şi de est, cu care UE încă nu şi-a definit relaţiile. 

Insistenţa autorităţilor moldoveneşti de atunci a făcut pînă la 
urmă ca APC să fie negociat şi semnat într-un termen destul de scurt - 
la 28 noiembrie 1994, la numai 10 luni de la ultimul mesaj al 
preşedintelui Snegur. Dat fiind ca procesul de intrare în vigoare a 
acordului era de lungă durată, la 2 octombrie 1995 a fost semnat şi la 
1 mai 1995 a intrat în vigoare Acordul interimar privind comerţul 
între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, fapt care a permis o 
dinamizare a schimburilor comerciale. 

Sfîrşitul anului 1994 şi prima jumătate a anului 1995 este 
perioada când Moldova apare într-o lumină favorabilă pe arena 
internaţională, ajungând chiar să fie un exemplu al reformelor 
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democratice. Anume în aceasta perioada, mai concret la 13 iulie 1995 
Moldova devine prima ţară din CSI, care este admisă în Consiliul 
Europei, pas important pe calea apropierii ţării noastre de UE. 

Deşi APC încă nu intrase în vigoare, autorităţile moldoveneşti, 
conştiente că acest acord permite doar cooperarea, şi nu integrarea în 
UE, încearcă să convingă conducerea UE să treacă la faza următoare 
în relaţiile cu Moldova. La 13 decembrie 1996 Preşedintele Republicii 
Moldova dl. Petru Lucinschi, în mesajul sau către dl. Jacques Santer, 
preşedintele Comisiei Europene, formulează pentru prima dată 
dorinţa Moldovei de a deveni către anul 2000 membru asociat al UE. 
Dl. Santer nu reacţionează nici într-un fel, şi la sfârşitul lui octombrie 
anul 1997 dl. Lucinschi trimite dlui Santer o noua scrisoare, în care 
reiterează dorinţa Moldovei de a obţine statutul de membru asociat şi 
solicită lansarea negocierilor de încheiere a acordului de asociere. 
Două luni mai târziu, preşedintele Lucinschi a expediat tuturor 
şefilor statelor membre ale UE scrisori cu conţinut similar, dar, ca şi 
adresările către dl Santer, fie că au rămas fără răspuns, fie că 
răspunsul a fost negativ. 

După intrarea în vigoare a APC la 1 iulie 1998, relaţiile 
Republicii Moldova cu UE au fost plasate într-un cadru legislativ 
oficial, care a pus şi baza juridică a aplicării programului TACIS de 
asistenţă în Moldova. APC, instituit pentru o perioadă de 10 ani, avea 
următoarele obiective: continuarea dialogului politic; promovarea 
comerţului şi a investiţiilor; cooperarea în domeniul legislativ, 
economic, social, financiar şi cultural; susţinerea eforturilor Moldovei 
de a consolida democraţia, a dezvolta economia şi de a finaliza 
tranziţia la economia de piaţă. 

Cadrul instituţional pentru implementarea APC a inclus 
Consiliul de Cooperare, Comitetul de Cooperare şi Comitetul 
Parlamentar de Cooperare. În afară de structurile menţionate mai sus, 
a fost instituit Comitetul Parlamentar de Cooperare pentru 
promovarea dialogului politic la nivel parlamentar. 

În primăvara anului 1999, noul Guvern al Republicii Moldova 
introduce în programul său de activitate un capitol special, declarând 
integrarea europeană ca obiectiv strategic principal al politicii sale 
externe. Însă demiterea guvernului, survenită la sfârşitul lui 1999, a jucat 
un rol negativ în evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova şi UE. 

În anul 2001, când Republica Moldova a devenit membră a 
OMC şi a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud - Est, ţara 
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noastră a fost invitată să participe la activităţile Conferinţei 
Europene, care este un for consultativ la nivel de miniştri ai 
afacerilor externe ai ţarilor candidate la aderare la UE. La 27.12.2001 
a fost adoptat Documentul strategic pentru Moldova (Country Strategy 
Paper) pentru perioada 2002-2006. Acest document stabileşte 
obiectivele de cooperare ale UE cu Republica Moldova, axându-se pe 
implementarea programului de susţinere a reformelor în ţară. 

Un alt factor important este apropierea geografică a Uniunii 
Europene de frontierele noastre. În 2004 au avut loc două 
evenimente deosebit de importante: la 2 aprilie 2004, 7 state noi 
devin membre ale NATO, printre ele şi România, şi astfel frontiera 
de vest a ţării noastre devine frontiera cu Organizaţia Tratatului 
Atlanticului de Nord. La 1 mai 2004, aderarea a zece noi membri la 
Uniunea Europeană fac ca Moldova să fie şi mai aproape de spaţiul UE. 

Aceste procese, iniţierea cărora a avut loc mai mulţi ani în 
urmă, au impus UE elaborarea unei noi politici faţă de mai multe 
state, inclusiv şi faţă de Republica Moldova. În urma lansării în 2002 
de către diplomaţia britanică şi cea suedeză a ideii oferirii Ucrainei, 
Belarusei şi Moldovei statutul de vecini speciali ai UE, la 11 martie 
2003 este publicată Comunicarea Comisiei Europene cu titlul "Europa 
lărgită - vecinătatea: un nou cadru propus pentru relaţiile cu vecinii 
UE de la est şi sud". Acest document propune ţărilor vecine cu UE, 
inclusiv Moldovei, colaborarea cu UE în următoarele domenii: 

 extinderea pieţei interne şi a structurilor de reglementare; 
relaţii preferenţiale comerciale şi deschiderea pieţei; 

 implicarea politică mai activă a UE în prevenirea conflictelor 
şi aplanarea crizelor; 

 noi instrumente de promovare şi protecţie a investiţiilor; 
 sprijinirea în procesul de integrare în sistemul mondial de 

comerţ; 
 intensificarea asistenţei, ajustată mai bine la necesităţi; 
 noi surse de finanţare. 

La 1 iulie 2003 Consiliul European a adoptat un nou 
document, numit "Deschizând calea pentru noul instrument destinat 
Politicii de bună vecinătate". Acest nou document identifică 
obiective cheie pentru viitoarea cooperare transfrontalieră, şi anume: 

 promovarea dezvoltării economice şi sociale în zonele de 
frontieră; 
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 cooperarea în vederea înlăturării riscurilor comune, în 
domenii precum mediul înconjurător, sănătatea publică şi 
lupta împotriva crimei organizate; 

 asigurarea unor frontiere eficiente şi securizate; 
 promovarea acţiunilor locale "de la om la om". 

Noul instrument de vecinătate trebuia să substituie 
instrumentul precedent - TACIS, dar fiindcă TACIS era planificat 
pînă în 2006, Comisia a decis ca noul instrument să fie aplicat abia 
după expirarea termenului de valabilitate a programului TACIS. În 
schimb, pentru perioada respectivă, 2004-2006, a fost propus un alt 
instrument financiar temporar - Programul de vecinătate, prin care 
trebuie sa fie finanţată cooperarea transfrontalieră dintre statele membre 
şi cele vecine cu UE, dar şi dintre statele candidate la aderare şi cele 
nemembre, care au frontiera comună cu viitoarele state membre. 

La nivel european, în contextul în care nu se vorbeşte despre o 
extindere în care să fie inclusă şi Republica Moldova – în ciuda 
susţinerii, chiar şi de către România, ca ea să fie inclusă în pachetul 
Balcanilor de Vest, - politica europeană de vecinătate pare să fie 
instrumentul compensatoriu şi pentru Chişinău.  

Politica europeană de vecinătate (PEV) a apărut ca urmare a 
aderării la UE a zece noi state membre în mai 2004. Uniunea 
Europeană acţionează pentru consolidarea relaţiilor sale cu ţările 
vecine din est şi din sud. Deşi nu sunt candidate pentru a deveni 
membre ale UE, Rusia, Ucraina, Moldova şi republici din Caucaz şi 
Asia Centrală construiesc relaţii individuale cu Uniunea, bazate pe 
acorduri de parteneriat şi cooperare, care acoperă schimburile 
comerciale şi alte sectoare şi, de asemenea, acţiuni comune în 
numeroase domenii de interes comun. 

În termeni pragmatici PEV reprezintă pentru UE o cale, care 
protejează trei priorităţi de politică externă în ceea ce priveşte 
vecinătatea: (a) stau departe de noi aderări în 
aproape de termen mediu; (b) contribuie la diminuarea problemelor 
din cartier, şi asigură de efectele acestor probleme; şi (c) de 
transformare (europenizare) a statelor din vecinătate în conformitate 
cu valorile europene comune şi cu beneficiile integrării progresive. 

„Politica europeana de vecinătate este o reuşita, exemplele de 
realizări concrete, pe teren, fiind multiple”, a declarat Catherine 
Ashton, vicepreşedinta Comisiei si Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe şi politica de securitate. „Însă putem şi trebuie 
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să facem mai mult pentru ca această parte a lumii, zona în care trăim, 
să fie mai sigură, mai stabilă şi mai prosperă. Într-o lume globalizată, 
noi, ţările europene şi mediteraneene, trebuie să ne ajutăm reciproc 
pentru a face faţă crizei economice. Trebuie sa conlucrăm pentru a 
face faţă noilor ameninţări şi provocări ale vremurilor noastre, cum 
ar fi terorismul internaţional, traficul de persoane şi criminalitatea 
organizată transfrontalieră. Trebuie sa cooperăm pentru soluţionarea 
diferendelor şi a conflictelor care mai frânează încă dezvoltarea unor 
zone din regiunea în care trăim şi îi împiedică pe mulţi oameni 
obişnuiţi să beneficieze de avantajele globalizării. Dorim ca vecinii 
noştri să se alăture eforturilor noastre de a aduce pace şi securitate 
altor regiuni din lume care sunt mai puţin norocoase decât noi. 
Având în vedere că Uniunea se întemeiază pe valori comune, dorim 
ca vecinii noştri să beneficieze de stabilitatea şi prosperitatea care 
sunt un corolar al societăţii deschise şi democratice şi al statului de 
drept. Această agendă ambiţioasă reprezintă pentru mine o prioritate-
cheie pe măsură ce accelerăm punerea în aplicare a Tratatului de la 
Lisabona şi instituirea Serviciului de Acţiune Externă. Prietenii 
nostri din zona noastră de vecinătate europeană şi mediteraneană vor 
fi printre primii beneficiari ai unei politici externe europene mai 
active, mai coerente şi mai eficiente”[5]. 

Strategia PEV, Rapoartele de ţara şi Planurile de Acţiuni a 7 
ţări, inclusiv al Moldovei au fost publicate. În pofida cadrului nou de 
cooperare, baza juridică a relaţiilor dintre Republica Moldova şi UE 
a rămas aceeaşi - APC. Planul de Acţiuni a fost aprobat prin 
Hotărârea de Guvern din 22 aprilie 2005. Cu privire la mecanismele 
de implementare şi raportare, aceasta prevedea ca: ”Ministerele şi 
instituţiile vizate vor asigura, în limitele competenţelor, 
implementarea prevederilor Planului de Acţiuni Republica Moldova 
– Uniunea Europeană; vor prezenta lunar, trimestrial şi semestrial 
rapoartele privind realizarea acţiunilor Planului nominalizat”[6].  

Astfel Republica Moldova a intrat într-o nouă fază a relaţiilor 
cu Uniunea Europeana. În vederea cooperării cu succes între 
Republica Moldova şi UE în cadrul PEV, au fost luate măsuri de 
consolidare a cadrului instituţional al integrării europene a Moldovei, 
şi anume: 

 a fost creată Comisia naţională pentru integrare europeană 
(noiembrie 2002), care la 16 septembrie 2003 a aprobat şi a 
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prezentat Comisiei Europene Concepţia integrării Republicii 
Moldova în UE; 

 pe parcursul anului 2003 a fost creată Comisia parlamentară 
pentru integrare europeană. Departamentul pentru integrare 
europeană în cadrul MAE, şi subdiviziuni pentru integrare 
europeană în toate ministerele şi departamentele din ţară; 

 în 2004 a fost creat grupul interministerial pentru armonizare 
legislativă, şi prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
s-a decis deschiderea misiunii diplomatice a Republicii 
Moldova pe lângă Uniunea Europeană; 

 la sfârşitul anului 2004 Ministrul Afacerilor Externe a fost 
numit concomitent Viceprim-ministru, pentru o coordonare 
mai eficientă a tuturor activităţilor care au tangenţe cu 
procesul de integrare europeană a Republicii Moldova; 

 începând cu perioada anului 2002, s-au început activităţile de 
pregătire a cadrelor în problematica UE, din rândul 
funcţionarilor de la ministere, cadrelor universitare, 
reprezentanţilor ONG. 

Au devenit mai intense contactele parlamentare, ceea ce s-a 
soldat cu luări de poziţii ale Parlamentului European faţă de 
procesele din Republica Moldova. În acest sens se evidenţiază 
rezoluţia Parlamentului European din 5 iunie 2003 cu privire la 
reuniunea Troicii UE cu ţările participante la Pactul de Stabilitate 
pentru Europa de Sud - Est, în care se spune, că Parlamentul European 
„... menţionează că Procesul de Stabilizare şi Asociere este un proces 
dinamic care are drept scop să-i aducă pe beneficiari mai aproape de 
standardele UE şi euro-atlantice, şi de aceea invită instituţiile UE să 
evalueze fezabilitatea extinderii lui şi includerii Republicii Moldova, şi 
dacă este necesar, să clarifice condiţiile ce trebuiesc îndeplinite în acest 
scop..." în pofida faptului că în problema acceptării noilor membri 
Parlamentul European încă nu are puterea de decizie finală, totuşi 
autoritatea lui este în creştere şi votul PE este important. 

Relaţiile diplomatice dintre Republica Moldova şi UE au devenit 
mai intense odată cu lansarea PEV. Pe de o parte, răspunzând apelurilor 
repetate ale Republicii Moldova (dar şi ale Parlamentului European), 
UE a luat decizia de principiu de a deschide Delegaţia Uniunii Europene 
la Chişinău. Pe de altă parte, după cum s-a mai menţionat, prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova la sfârşitul anului 2004 a fost 
instituită misiunea diplomatică a Moldovei pe lîngă UE. 
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Şi relaţiile diplomatice bilaterale cu ţările europene iau în 
permanenţă amploare. După instituirea în 2004 a ambasadei Republicii 
Moldova în Marea Britanie, la începutul lui 2005 Preşedintele 
Republicii Moldova a anunţat deschiderea misiunilor diplomatice în 
Suedia, Cehia, Letonia, Estonia, Lituania, Serbia şi Muntenegru. 

Consiliul European de la Bruxelles din octombrie 2003 a 
salutat Comunicarea privind noul Instrument de Vecinătate şi a cerut 
Consiliului şi Comisiei să dezvolte această iniţiativă mai departe. Pe 
această bază, Comisia a realizat o analiză detaliată a elementelor 
pentru a fi incluse în cadrul mecanismului redenumit în Instrumentul 
European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP). 

De asemenea, s-a decis că IEVP va încuraja integrarea 
economică şi cooperarea politică dintre UE şi vecinii săi, va promova 
dezvoltarea durabilă şi reducerea sărăciei, se va adresa provocărilor 
de securitate şi stabilitate existente în proximitatea geografică a UE 
şi va sprijini implementarea Planurilor de Acţiuni.  

UE a aprobat suma de 11 181 mln euro disponibilă pentru 
IEVP în perspectiva financiară 2007-2013. Resursele prevăzute 
pentru IEVP constituie doar 15% din cheltuielile prevăzute pentru 
politica externă a UE, care, la rândul lor, constituie mai puţin de 10% 
din bugetul total al UE. 

Din momentul adoptării Planului de Acţiuni din cadrul PEV cu 
Republica Moldova, asistenţa Comisiei Europene a cunoscut o 
continuă creştere sprijinind realizarea obiectivelor de bază după cum 
sunt menţionate în Planul de Acţiuni. Odată cu intrarea în vigoare a 
Instrumentului European de Parteneriat şi Vecinătate (IEPV), 
caracterul strategic ghidat de politica asistenţei CE s-a consolidat, iar 
alocaţiile în general au crescut. Introducerea noilor instrumente de 
cooperare cum ar fi cele comune şi TAIEX (Schimbul de Informaţie 
cu privire la Asistenţa Tehnică)  de asemenea au consolidat abilitatea 
Comisiei Europene de a oferi sprijinul financiar şi tehnic în 
domeniile regulatorii de bază şi reformelor. 

Există unele progrese în eficienţa asistenţei, dar progresele 
ulterioare vor necesita ca mecanismele de coordonare să fie serios 
consolidate în termenii resurselor umane. 

Dialogul politic, în general, fructuos dintre Moldova şi UE în 
perioada ultimilor ani a fost subminat şi de deficienţele relaţiilor 
Chişinăului cu unul din statele membre ale UE – România. 
Dificultăţile la obţinerea vizelor de intrare pe teritoriul României, 
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tergiversarea încheierii unui acord bilateral privind traficul local de 
frontieră, precum şi a punerii în aplicare a unor flexibilităţi admise de 
acquis-ul Schengen în domeniul circulaţiei persoanelor sunt 
consecinţele directe ale acestor deficienţe. Cei care suferă cel mai 
mult de pe urma lor sânt cetăţenii moldoveni.  

Unele dintre direcţiile concrete spre care ar putea fi focalizat 
dialogul politic cu UE ar fi următoarele: 

 continuarea demersurilor pentru a convinge ţările UE care nu 
au reprezentanţe diplomatice în Moldova să se alăture CCV; 

 realizarea unui nou studiu de fezabilitate privind posibilitatea 
încheierii unui acord de liber schimb între UE şi Moldova; 

 examinarea oportunităţii de participare a Moldovei în Programul 
Competitivitate şi Inovare al UE, precum şi a posibilităţilor de 
cooperare cu Oficiul European pentru Patente; 

 încheierea acordurilor privind traficul local de frontieră (cu 
România), de readmisie cu statele de origine/ tranzit a/al 
migraţilor ilegali care trec prin Moldova în drumul lor spre UE 
şi a înţelegerilor bilaterale pentru a se putea beneficia de 
flexibilităţile admise de acquis-ul Schengen în domeniul 
circulaţiei persoanelor; 

 solicitarea organizării în Chişinău a conferinţei anuale din 
2009 în cadrul PEV[7]; 

 extinderea personalului Departamentului Integrăii Europene 
din cadrul MAEIE şi a corpului diplomatic acreditat pe lângă 
Comunităţile Europene; 
 informarea obiectivă, plenară, comprehensivă şi rapidă a UE 

pe marginea principalelor procese din registrul relaţiilor Moldovei cu 
aceasta. Asigurarea unui grad cât mai mare de deschidere faţă de UE 
sub aspectul informării acesteia în probleme de securitate şi politică 
externă. 

Moldova a întâmpinat iniţiativa UE orientată spre vecinii săi 
cu un sentiment mixt. Pe de o parte, Moldova a salutat intenţia UE de 
a-şi aprofunda relaţiile cu ţările vecine, iar pe de altă parte, a fost 
oarecum dezamăgită, întrucât noua Politică de Vecinătate a UE nu a 
luat în calcul o perspectivă europeană pentru Moldova. 

Un alt motiv important pentru această reticenţă a fost 
includerea Moldovei în acelaşi grup cu statele fără vocaţie 
europeană. În pofida acestor atitudini, iniţiativa UE privind 
vecinătatea sa a adus în Moldova noi speranţe legate de un viitor 
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destin european. Deşi PEV nu oferă o perspectivă de aderare la UE, 
autorităţile moldovene au luat această iniţiativă drept o cale 
suplimentară de cooperare cu UE şi drept „un pod către o etapă nouă 
– asocierea şi integrarea în UE“[8]. 

Succesele înregistrate în cadrul dialogului politic moldo-
comunitar din ultimul an, au demonstrat că în pofida unor situaţii de 
tensiune politică din cadrul Alianţei de guvernare, a tergiversărilor 
privind desfiinţarea parlamentului şi a ambiguităţilor privind 
realizarea reformei constituţionale, Alianţa de guvernare a reuşit să 
valorifice şi să confirme încrederea acordată de către Uniunea 
Europeană. Totodată, rapiditatea cu care se desfăşoară negocierile 
privind noul Acord de Asociere, pe fundalul reorientării Ucrainei 
spre Rusia, transformă Moldova într-un campion al procesului de 
integrare europeană în cadrul Parteneriatului Estic. 

Cea de-a şasea rundă de negocieri pe marginea Acordului de 
Asociere Uniunea Europeană - Republica Moldova s-a desfăşurat la 
Chişinău, pe 11 aprilie 2011. În urma negocierilor, au fost 
înregistrate progrese privind textul preambulului, obiectivelor şi 
principiilor, dispoziţiilor finale, generale şi finale. Au fost închise 
provizoriu negocierile pe toate subiectele legate de Dialogul Politic 
şi Reforme, Cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate şi 
Relaţii inter-umane şi au fost finalizate negocierile privind capitolul 
Stabilitatea Regională. În cazul capitolului Justiţie, Libertate şi 
Securitate, părţile au convenit asupra dispoziţiilor „stat de drept”, 
„drepturile omului”, „protecţia datelor cu caracter personal”, „lupta 
cu corupţia” etc. Dispoziţia privind circulaţia liberă a persoanelor 
este condiţionată de evoluţia dialogului UE-RM privind liberalizarea 
regimului de vize, varianta finală a dispoziţiei urmând a fi inclusă în 
Acord după încheierea dialogului respectiv. 

Totodată, au fost închise provizoriu 21 din cele 24 capitole ale 
compartimentului Cooperare Economică, Sectorială şi Financiară. 
Părţile au semnat şi un Raport de Progres privind negocierea 
Acordului de Asociere, care va fi prezentat în cadrul reuniunii 
Consiliului de Cooperare UE-RM din 5 mai 2011. Următoarea rundă 
de negocieri va avea loc în luna iunie 2011, la Bruxelles. 

Pe 15 aprilie, Consiliul miniştrilor afacerilor externe a Uniunii 
Europene a aprobat Strategia UE pentru regiunea Dunării. Strategia 
vizează 8 state membre ale UE şi 6 state non-UE (Croaţia, Serbia, 
Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Ucraina şi Republica Moldova). 



 254 

Pregătirile pentru implementarea Strategiei se află în desfăşurare. 
Sunt planificate circa 200 de acţiuni prioritate menite să amelioreze 
condiţiile de mediu şi să dezvolte potenţialul economic al regiunii. 
Strategia nu prevede nici un fel de fonduri suplimentare, ci utilizarea 
fondurilor existente furnizate în cadrul politicii de coeziune a UE. 

În plus, UE sprijină eforturile Moldovei în identificarea unei 
soluţii durabile pentru problema Transnistriei. Printre alte priorităţi 
în relaţiile UE cu Republica Moldova se numără consolidarea 
instituţiilor de stat, reformarea sistemului judiciar, îmbunătăţirea 
climatului de afaceri, asigurarea respectării libertăţii de exprimare şi 
a mass-media, îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi sociale şi 
cooperarea în chestiuni cum ar fi gestionarea frontierelor, migraţiei şi 
lupta împotriva traficului de persoane, crimei organizate, corupţiei şi 
spălării banilor. 

Instrumentele prin care UE susţine reformele în Republica 
Moldova:  

 Sprijin pentru consolidarea capacităţilor în administraţia 
publică din Moldova şi sprijinirea proceselor de consolidare 
a sistemelor de gestionare a finanţelor publice, în 
conformitate cu cele mai bune practici ale UE. 

 Sprijinirea celor mai sărace pături ale populaţiei din 
Moldova pentru a-i ajuta să facă faţă creşterii preţurilor la 
gaze, prin furnizarea de sprijin bugetar pentru a ajuta 
Guvernul să consolideze scheme sociale de compensare.  

 Sprijin pentru restructurarea şi modernizarea sectorului de 
furnizare a apei potabile, de natură să asigure accesul unui 
segment mai larg de populaţie la apă potabilă curată.  

 Prin intermediul programelor comune, implementate cu 
Consiliul Europei, având ca scop consolidarea statului de 
drept, independenţa justiţiei şi respectarea drepturilor omului 
în Republica Moldova. 

 Accesul comercial pe piaţa europeană prin intermediul 
sistemului de Preferinţe Comerciale Autonome (PCA), ceea 
ce înseamnă că UE facilitează accesul pe piaţă a unui larg 
nomenclator de mărfuri, produse în Moldova, cu excepţia 
celor specificate clar în regulamentul PCA, pentru care 
numai un contingent tarifar este gratuit. 
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UE mai oferă şi suport tehnic pentru ameliorarea sistemelor de 
sănătate şi fito-sanitare, care ar permite Republicii Moldova accesul 
produselor alimentare pe piaţa UE.  

 Acordurile de facilitare a vizelor şi readmitere, care 
facilitează procedurile de viză şi, în acelaşi timp, luptă 
împotriva migraţiei ilegale, sunt în vigoare începând cu 1 
ianuarie 2008. Statele membre au convenit să depună 
eforturi pentru a iniţia, în 2010, un dialog pentru examinarea 
condiţiilor de călătorie fără viză ale cetăţenilor moldoveni în 
UE, ca un obiectiv pe termen lung, luând în considerare 
migraţia globală şi ţinând seama de măsurile treptate spre 
deplină liberalizare a vizelor.  

 Moldova beneficiază de un parteneriat de mobilitate, în 
calitate de una dintre două ţări pilot din lume. Parteneriatul 
pentru mobilitate oferă un cadru politic de cooperare între 
Uniunea Europeană şi ţările terţe în domeniul migraţiei, şi 
include elemente de relevanţă, atât pentru UE, cât şi ţările 
terţe interesate. Trei dimensiuni majore ale abordării globale 
- migraţia legală, migraţia şi dezvoltarea, şi lupta împotriva 
migraţiei ilegale - sunt unite într-una, cadru coerent de politică.  

Parteneriatul pilot pentru mobilitate cu Republica Moldova 
este cel mai bun exemplu al unui astfel de cadru bine echilibrat. 
Aproximativ 40 de iniţiative sunt în prezent puse în aplicare în cadrul 
Parteneriatului de Mobilitate între UE şi Moldova. 

Putem menţiona ca UE încă nu doreşte sa se pronunţe cu 
privire la frontierele sale finale, pînă unde ar putea sa se extindă, 
afirmând doar ca la moment acestea nu se regăsesc pe agenda 
extinderii, pentru a urmări evoluţia contextului geopolitic ca urmare 
a angajamentelor statelor vecine UE vizavi de aderare, dar şi a-şi găsi 
un echilibru instituţional, capabil să asigure capacitatea de absorbţie 
şi funcţionalitatea UE cu mai mulţi membri.  

Şi aici putem menţiona un lucru ce a fost spus de atâtea ori, şi 
se pare că noi toţi suntem capabili să criticăm ce s-a făcut şi ce nu, 
dar important e sa ne implicăm şi să găsim mecanisme care ar 
funcţiona în mediul nostru, pentru respectarea la nivelul cerut al 
regulilor adoptate.  

Moldova a întâmpinat iniţiativa UE orientată spre vecinii săi 
cu un sentiment mixt. Pe de o parte, Moldova a salutat intenţia UE de 
a-şi aprofunda relaţiile cu ţările vecine, iar pe de altă parte, a fost 

http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/documents/eu_moldova/mobility_partnership_global_approach_2009_mo.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/documents/eu_moldova/scoreboard_en_may2010_mo.xls
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/documents/eu_moldova/joint_declaration_2008_mo.pdf
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oarecum dezamăgită, întrucât noua Politică de Vecinătate a UE nu a 
luat în calcul o perspectivă europeană pentru Moldova. 

UE a descurajat orice discuţii privind conturarea unei finalităţi de 
integrare a RM. Moldovenii ar dori să audă un mesaj clar: vă primim, 
chiar dacă nu acum. O altă problemă – cu efecte demoralizatoare pentru 
Moldova - este că relaţiile UE promovate în regiune au fost centrate 
mult timp pe optica „businessului comun” cu Rusia, ceea ce se reflectă 
indirect şi asupra atenţiei acordate unor ţări mai mici, cum este 
Moldova. Mai mulţi experţi menţionează că într-un stat slab şi o ţară 
săracă este foarte greu să convingi societatea să efectueze reforme 
dureroase fără a defini în mod explicit care este scopul final, sau fără ca 
obiectivele de integrare să fie recunoscute ca atare de UE.  

Putem să spunem că în 2009, relaţiile dintre UE şi Moldova au 
fost supuse unui test important. Astfel, în aprilie 2009, alegerile 
parlamentare din Republica Moldova au fost contestate. Protestele 
stradale s-au soldat cu încălcări grave ale drepturilor omului şi ale 
libertăţilor fundamentale de către organele de drept, înainte ca alegerile, 
care s-au repetat, să permită formarea unei majorităţi stabile. Relaţiile 
dintre UE şi Moldova au fost afectate în cea mai mare parte a anului, 
înainte de a se relansa din nou, după numirea noului guvern. 

Eforturile în aplicarea reformelor structurale, bazate pe un 
program guvernamental temeinic, care respectă principiile de 
integrare europeană, conforme cu obiectivele Planului de Acţiune 
UE - Moldova, s-au intensificat în ultimul trimestru al anului 2009. 
Dialogul cu societatea civilă s-a îmbunătăţit şi au fost luate măsuri 
pentru a intensifica transparenţa în luarea deciziilor publice. 
Modificările aduse codului electoral au fost adoptate şi au fost 
înregistrate progrese în lupta pentru combaterea corupţiei şi spălării 
banilor, precum şi în domeniul reformei sistemului judiciar. În 
majoritatea domeniilor sectoriale, acoperite de Planul de Acţiune, au 
fost realizate progrese, în special în domeniul vamal, al standardelor 
sanitare şi fitosanitare, precum şi al serviciilor financiare. Moldova s-
a implicat, de asemenea, în implementarea reformelor structurale 
pentru a contracara criza economică şi financiară care a afectat ţara 
la sfârşitul anului 2008. 

În anul 2010 a fost necesar să depună eforturi pentru aplicarea 
măsurilor rezultate din adoptarea Planului de Acţiune şi, în special, 
pentru consolidarea mecanismelor de prevenire a încălcării 
drepturilor omului, pentru reforma sistemului judiciar şi menţinerea 
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statului de drept, pentru asigurarea independenţei şi diversităţii mass-
mediei, pentru intensificarea luptei împotriva traficului de fiinţe 
umane, şi pentru o mai bună corespondenţă între nevoile pieţei 
muncii şi competenţele de muncă. 

Este important ca Republica Moldova să-şi amplifice 
activitatea diplomatică la nivelul ambasadelor şi consulatelor în 
statele UE şi să-şi consolideze relaţiile bilaterale cu statele UE pentru 
a beneficia de experienţa şi asistenţa unora din ele în procesul de 
realizare a reformelor pro-europene. Moldova ar trebui să-şi dezvolte 
şi să susţină mai mult subdiviziuni responsabile de integrare 
europeană din cadrul instituţiilor centrale şi să încurajeze crearea de 
structuri locale în aceasta direcţie. Ar trebui, de asemenea să-şi 
îmbunătăţească calitativ participarea în cadrul organizaţiilor 
internaţionale şi europene, în cadrul structurilor francofone, unde 
putem găsi parteneri şi mai multe forme de suport în procesul de 
aderare. Este necesar de asemenea de valorificat la maxim oportunităţile 
oferite de statutul de a deţine preşedinţia la mai multe organizaţii 
regionale-europene prin cât mai multe iniţiative în diverse domenii, în 
special în plan economic şi politic. Toate eforturile noastre actuale 
pentru viitoarea aderare la UE, trebuie să dezvolte gradual, dar calitativ, 
acest “proces lent de europenizare, de conştientizare şi de însuşire a 
standardelor, practicilor şi valorilor europene”[9].  

Într-un context geopolitic complex, în căutarea esenţei 
identităţii europene, perspectiva europeană a Republicii Moldova şi 
conectarea ei la spaţiul public European, n-ar trebui să cunoască nici 
măcar variabile temporale, însă realizarea acestui deziderat, nu este 
doar o atribuţie a unei clase politice, şi nici o ambiţie a unor cercuri 
restrânse de interese, dar este responsabilitatea noastră, a tuturor 
oamenilor, cetăţenii a Republicii Moldova.  
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ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII NOTARIALE 
 

Magda ŞAVGA,  
    Catedra Drept 

  
The notary gives citizens the legal and material safety, inform and 

advise those who consult him. Oversees regular authenticating documents 
that we prepare them and giving them conclusive and enforceable power. 
         Conserve acts make them safe from any loss, raise the tax to the state 
where the documents are ready, which allows controlling the amounts 
claimed, give guarantees of solvency, is entirely responsible for their 
actions that they made and the information they gives. 

 
Scopul cercetării este de a demonstra că dreptul notarial nu 

poate fi conceput fără justiţie deoarece  orice conduită reglementată 
de lege şi urmărită  ca aceasta să fie executată poate fi soluţionată 
numai prin intermediul unor organisme   care să poată interpreta 
aceste legi şi respectiv forma lor de executare. 

Cunoaştem, foarte bine, că interesele economice ale 
persoanelor fizice şi juridice se reflectă, în numeroase cazuri, în acte 
juridice.[1] Tot atât de bine ştim că principiul consensualismului, stă 
la baza încheierii valabile a actelor juridice. Astfel, în cele mai multe 
cazuri, acordul de voinţă al părţilor este suficient pentru încheierea 
valabilă a actului, materializarea acestuia (instrumentum) fiind 
folosită doar ca o măsura de prevedere, ca mijloc de probă, în cazul 
apariţiei unor litigii. Totuşi, datorită importanţei lor, unele acte sunt 
cerute a fi încheiate în anumite forme sau îndeplinind unele 
solemnităţi, simpla manifestare de voinţă nefiind o garanţie 
suficientă pentru părţi.  Şi atunci este necesar ca această manifestare 
de voinţă a părţilor să fie certificată cu o putere oficială de către o 
persoană investită cu autoritatea statului.[2]  

Pe lângă situaţiile prevăzute expres de lege pentru valabila 
încheiere a  actelor, părţile, pentru o mai bună redactare a înscrisului 
sau pentru o certificare suplimentară a voinţei lor apelează la forma 
autentică şi la serviciile unui profesionist, a unui notar public. 
De ce avem nevoie de notar ? 

Notarul acordă cetăţenilor securitatea juridică şi materială,îi 
informează şi sfătuieşte pe cei care îl consultă. Supraveghează 
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regularitatea actelor pe care le redactează autentificându-le şi 
dându-le putere probatorie şi putere executorie.  

Conservă actele punându-le la adăpost de orice pierdere,    
strânge impozitul la Stat atunci când documentele sunt gata, ceea ce 
îi permite controlarea sumelor reclamate, dă garanţii de solvabilitate,  
este întru totul responsabil de actele pe care le redactează şi de 
informaţiile pe care le dă. 

Astfel, subiecţii dreptului notarial sunt participanţii relaţiilor 
sociale, reglementate de normele dreptului notarial, titulari ai drepturilor 
subiective şi a obligaţiilor prevăzute de dreptul notarial.[3] 
 Subiecţii dreptului notarial pot fi împărţiţi în 4 grupe: 

1. Persoanele care au dreptul să îndeplinească acte notariale.  
Aceste subiecte constituie nucleul dreptului notarial, 
deoarece prin acţiunile lor (îndeplinirea actelor notariale) se 
desfăşoară activitatea notarială. La acest grup atribuim: 
notarii publici, consulii, registratorii CÎS şi persoanele cu 
funcţie de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei 
publice locale; 

2. Persoanele care contribuie la desfăşurarea activităţii 
notariale. La acest grup atribuim: notarii stagiari, angajaţii 
notarilor, traducătorii, etc.; 

3. Organele de stat. Aici atribuim: Ministerul Justiţiei, 
instanţele de judecată, oficiile fiscale, alte organe care 
exercită supravegherea activităţii notariale; 

4. Persoanele care solicită întocmirea actelor notariale 
(persoanele fizice şi persoanele juridice).[4] 

Subiecţii de bază ai dreptului notarial sunt notarii publici. 
Notarul este persoana autorizată de stat să presteze în numele 
acestuia servicii de interes public prin desfăşurarea activităţii 
notariale în baza licenţei eliberate de Ministerul Justiţiei. Potrivit 
unor reglementări mai vechi activau două categorii de notari şi 
anume notarii de stat şi notarii privaţi. Statutul notarilor de stat ne 
fiind cert stabilit şi era diferit de cel al notarilor privaţi. Principalele 
deosebiri între notarii de stat şi cei privaţi erau: finanţarea notarilor 
de stat se făcea din contul bugetului de stat, iar cei privaţi se aflau la 
autofinanţare; numai notarii privaţi erau obligaţi să-şi asigure 
răspundere profesională; deşi temeiurile răspunderii erau aceleaşi, 
notarii privaţi răspundeau personal pentru prejudiciul cauzat în 
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exerciţiul funcţiilor, iar statul răspundea pentru prejudiciul cauzat de 
notarii de stat.[5]  

Comun pentru notarii de stat şi cei privaţi era: obţinerea 
licenţei după aceleaşi reguli, aveau aceleaşi drepturi şi obligaţii, 
îndeplineau acte notariale respectând aceiaşi procedură. 

Potrivit art. 9 al Legii cu privire la notariat, dreptul la 
exercitarea activităţii de notar îl are persoana care: 

- Este cetăţean al RM şi are domiciliul pe teritoriul ei; 
- Are capacitate de exerciţiu deplină; 
- Este licenţiat în drept; 
- A efectuat stagiul de un an la notar şi a promovat 

concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar 
anunţat de Ministerul Justiţiei; 

- Posedă limba moldovenească; 
- Nu are antecedente penale nestinse; 
-  are o reputaţie ireproşabilă. 

Persoana care doreşte să activeze în calitate de notar trebuie să 
efectueze stagiul timp de un an într-un birou notarial.  Numărul de 
notari stagiari  şi înregistrarea contractelor de stagiu (care se încheie 
între notar şi notarul stagiar) se aprobă de Ministerul Justiţiei după 
consultarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale. Poate fi 
notar stagiar persoana care întruneşte  următoarele condiţii: - este 
cetăţean al RM; - este licenţiat în drept; - posedă limba 
moldovenească;- are o reputaţie ireproşabilă şi nu desfăşoară alte 
activităţi remunerate cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice şi de 
creaţie.  Notarul poate avea cel mult 2 notari stagiari şi conducător al 
stagiului poate fi notarul care are vechime în muncă de notar  de cel 
puţin 5 ani.  Astfel, pentru a fi admis la stagiare, solicitantul încheie 
cu notarul contract de efectuare a stagiului, în baza cererii. La cerere, 
se anexează următoarele acte: - Contractul de efectuare a stagiului, - 
Cazierul judiciar, - Certificate medicale de la narcolog şi psihiatru, - 
Copie legalizată a BI, - Copia diplomei de licenţă şi a carnetului de 
muncă(în cazul existenţei acestuia).[6] 

În perioada desfăşurării stagiului, notarul nu are dreptul să 
desfăşoare altă activitate, cu excepţia activităţii didactice şi 
ştiinţifice, dar poate fi încadrat la muncă în biroul notarial. În 
decursul acestei perioade, notarul poate delega notarului stagiar 
următoarele atribuţii: efectuarea lucrărilor de secretariat, redactarea 
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proiectelor de contracte care urmează a fi legalizate notarial, analiza şi 
generalizarea practicii notariale, lucrări de arhivă.  

Termenul de efectuare a stagiului este de un an (pentru 
persoanele care au o vechime în muncă pe specialitate de judecător, 
avocat, procuror de cel puţin 5 ani, sau persoanele cu grad ştiinţific, 
termenul de stagiere poate fi instituit până la 6 luni), şi curge din 
momentul emiterii ordinului ministrului justiţiei privind înregistrarea 
contractului de efectuare a stagiului. La expirarea termenului de 
efectuare a stagiului conducătorul întocmeşte o referinţă în care 
reflectă: gradul de pregătire al notarului stagiar, calităţile şi însuşirea 
deprinderilor practice şi teoretice, recomandarea lui pentru funcţia de 
notar. Pentru determinarea nivelului de pregătire profesională a 
persoanelor care doresc să desfăşoare activitate notarială, candidatul 
poate participa la concurs, care este organizat de către Comisia de 
licenţiere a activităţii notariale. Comisia de licenţiere a activităţii 
notariale este formată pe un termen de 4 ani şi este compusă din 11 
membri: 6 notari, câte un reprezentant din partea Procuraturii 
Generale şi Ministerului Afacerilor Interne, un lector universitar în 
materie de drept(ales de senat), 2 reprezentanţi ai Ministerului 
Justiţiei. Comisia adoptă hotărâri privind admiterea la concursul 
pentru suplinirea locurilor vacante, privind aprobarea rezultatelor 
concursului şi eliberarea licenţei pentru activitate notarială. 
Concursul se desfăşoară în lunile aprilie – mai şi octombrie – 
noiembrie, în limba de stat, în formă scrisă în două etape. La prima 
etapă are loc testare, iar la a doua se va susţine o lucrare scrisă care, 
constă din două subiecte teoretice şi o speţă. Sunt admişi la etapa a 
doua numai persoanele care au promovat testul. Se consideră că a 
susţinut concursul candidatul care a acumulat cel puţin 48 
puncte(fiecare subiect se evaluează cu cel mult 20 puncte). Astfel 
persoana care a promovat concursul este investită, la cerere, cu 
împuterniciri de exercitare a activităţii notariale, prin ordinul 
ministrului justiţiei dacă: 

a) Îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9; 
b) A obţinut licenţa; 
c) Depunerea jurământului(art. 14 Legea cu privire la notariat); 
d) A depus la Ministerul Justiţiei a specimenului de semnătură 

şi a amprentei sigiliului; 
e) A înregistrat la Ministerul Justiţiei sediul biroului; 
f) A depus jurământul; 
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g) S-a înregistrat în Registrul de stat al notarilor; 
h) A încheiat contract de asigurare de răspundere civilă. 

Potrivit art. 12, alin. 4 din Legea cu privire la notariat, 
depunerea specimenului de semnătură şi amprenta sigiliului se face 
în termen de 90 de zile de la data primirii licenţei pentru activitate 
notarială, în caz contrar licenţa este retrasă. 

Licenţa pentru activitate notarială se eliberează pe un termen 
nelimitat,  este înregistrată în Registrul de Stat al notarilor şi va conţine: 

- Denumirea organului care a eliberat licenţa, 
- Menţiunea despre exercitarea activităţii de notar, 
- Numărul de înregistrare şi data eliberării licenţei, 
- Numele şi prenumele persoanei, 
- Codul de identificare, 
- Semnătura ministrului justiţiei, 
- Seria şi numărul formularului. 

Licenţa se eliberează contra unei plăţi de 450 lei, care se varsă în 
contul Ministerului Justiţiei. 

De rând cu procedura de numire în funcţie, Legea cu privire la 
notariat prevede şi ordinea de suspendare şi încetare a activităţii 
notarului.  

Potrivit art. 15 al Legii, activitatea notarului se suspendă în 
caz de: 

- Incompatibilitate. Activitatea notarului este incompatibilă cu 
orice altă activitate remunerată, cu excepţia celei ştiinţifice, 
didactice şi de creaţie; 

- Depunerea de către notar a cererii, conţinând temeiul 
suspendării, pe un termen ce nu depăşeşte trei ani ori pe 
perioada exercitării unei funcţii publice sau elective. În cazul 
suspendării activităţii pe motivul respectiv, pe parcursul 
perioadei suspendării notarul are dreptul să practice orice 
altă activitate remunerată; 

- Incapacitate temporară de muncă, care trebuie să fie 
confirmată documentar; 

- Neachitare a obligaţiilor financiare aferente  activităţii sale 
profesionale, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, 
după şase luni de la scadenţa acestora, până la achitarea 
debitului; 

- Comitere la efectuarea actelor notariale, de încălcări 
depistate în urma unor controale 
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Suspendarea activităţii notarului se dispune prin ordinul MJ, 
fără retragerea licenţei. În ordin vor fi indicate cauzele şi perioada 
pentru care se suspendă activitatea notarului. Pe perioada pentru care 
a fost suspendată activitatea sa, notarul este obligat, în termen de 3 
zile să transmită sigiliul spre păstrare MJ, iar în terme de o lună să 
transmită spre păstrare arhiva activităţii notariale, unui notar din acelaşi 
teritoriu de activitate. Dacă, după suspendarea activităţii la cererea 
notarului, acesta doreşte să-şi reia activitatea, el va informa în scris 
despre aceasta MJ, care, în termen de 2 săptămâni va restitui notarului 
sigiliile. Îndeplinirea de către notar a actelor notariale pe perioada 
suspendării activităţii serveşte drept temei pentru retragerea licenţei. 

Potrivit art. 16 al Legii cu privire la notariat, activitatea 
notarului încetează în cazul; - depunerii cererii; - necorespunderii 
condiţiilor prevăzute la art. 9, - condamnării de către instanţa de 
judecată printr-o hotărâre definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a 
unei infracţiuni, - decesului, - declarării lui dispărut fără veste sau 
mort, - retragerii licenţei, - atingerii vârstei de 65 ani.[7] 

Încetarea activităţii notarului se dispune prin ordinul MJ, cu 
retragerea licenţei şi radierea acestuia din Registrul de Stat al 
Notarilor. Din momentul emiterii ordinului, notarul nu este în drept 
să îndeplinească acte notariale şi este obligat în termen de 15 zile să 
predea spre lichidare sigiliul şi să prezinte MJ dovadă care confirmă 
distrugerea acestuia, iar în termen de o lună să predea arhiva 
activităţii notariale. 

Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea notarului constituie 
elementele componente ale statutului juridic al acestuia, în calitate de 
subiect al dreptului notarial. 

Notarul are dreptul: 
- Să aibă acces la informaţiile şi documentele autorităţilor 

publice inclusiv la organele cadastrale, necesare pentru 
îndeplinirea actelor notariale; 

- Să incaseze plată pentru îndeplinirea actelor notariale; 
- La concediu anual plătit şi la indemnizaţie pentru 

incapacitate temporară de muncă; 
- La asigurări sociale de stat şi la pensie; 
- Să aibă concomitent cel mult doi notari stagiari, 
- Să exercite alte operaţiuni ce nu contravin legislaţiei. 

Potrivit art. 19 al Legii cu privire la notariat, notarul este 
obligat: 
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- Să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu legea şi cu 
jurământul depus. Exercitând această obligaţie, notarul 
este dator: - să îndeplinească acte notariale la cererea 
oricărei persoane fizice şi juridice ori să refuze 
îndeplinirea lor, - să respecte procedura notarială la 
îndeplinirea actelor juridice; 

- Să respecte în taină informaţiile care i-au devenit 
cunoscute în exerciţiul funcţiilor; 

- Să asigure exercitarea stagiului de către notari stagiari; 
- Să-şi ridice continuu nivelul profesional; 
- Să-şi onoreze obligaţiile financiare legate de activitatea 

profesională; 
- Să păstreze arhiva activităţii notariale în condiţiile 

prevăzute de lege.[8] 
De fapt în multe ţări drepturile şi obligaţiile notarilor sunt 

prevăzute într-un Cod Deontologic al notarilor, care există şi la noi. 
Astfel, potrivit art. 8 al Codului Deontologic (adoptat la adunarea 
generală al notarilor din 24-25 septembrie în 1999),[9] întreaga 
activitate a notarilor trebuie să se întemeieze pe respectarea 
următoarelor principii: 

1. Onorează-ţi funcţia pe care o îndeplineşti, 
2. Dacă ai cea mai mică îndoială cu privire la ceea ce faci, 

abţinete; 
3. Aşează adevărul mai presus de orice; 
4. Lucrează cu prudenţă; 
5. Studiază cu pasiune; 
6. Consiliază cu bună credinţă; 
7. Inspiră-te din principiul echităţii; 
8. Condu-te după lege; 
9. Exercită-ţi profesiunea cu demnitate; 
10. Aminteşte-ţi că misiunea ta este de a evita litigiile dintre 

oameni. 
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ASISTENŢĂ  CONSULARĂ ACORDATĂ  PERSOANELOR 
FIZICE  

 
Victor TODOS,  

Catedra Drept  
 
L’assistance consulaire accordée aux personnes physiques se 

résume á l’assistence en matière civile, jurisdictionnelle, notarielle, 
d’accordement des visas et d’application des droits électoraux. Les offices 
consulaires sont crées sur la réciprocité dans la base des conventions 
internationaux. L’existence de ceux-ci facilitent la garantic des droits des 
citoyens étrangers sur le territoire des états; dans le même temps on évite les 
éléments de leur discrimination et de leur défaveur. Plus un état aura plus 
d’offices consulaires á l’étranger, plus les citoyens de cet état serant protégés. 

 
În materia înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă pentru 

cetăţenii statului trimiţător domiciliaţi în statul de reşedinţă există 
diverse situaţii cînd este necesară intervenţia funcţionarului consular: 
căsătorii mixte, naşterea unui copil din părinţi cu cetăţenii diferite. 
Pentru a evita încălcarea drepturilor cetăţenilor săi aflaţi în 
străinătate, statele au interesul de a avea un sistem propriu de 
constatare şi înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă. Funcţiile 
consulare în materie civilă pot fi exercitate de consuli atît cît nu vin 
în contradicţie cu legislaţia naţională a statului de reşedinţă. În 
calitatea lor de oficiali de stare civilă consulii răspund de întreaga 
activitate, o coordonează şi dau aprobările de a se îndeplini anumite 
acte în situaţii excepţionale [1]. 

Actele de stare civila sunt înscrisuri autentice prin care se 
dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Acestea se 
întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea 
numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor [2]. 

Actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc în registre 
de stare civilă, în doua exemplare, ambele originale, şi se completează 
manual, cu cerneala speciala de culoare neagra. Potrivit art.3 alin. 3 din 
Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, şefii misiunilor 
diplomatice şi ai oficiilor consulare de cariera ale României pot delega 
exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă unuia dintre agenţii 
diplomatici sau unuia dintre funcţionarii consulari [3]. 
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Pentru înregistrarea naşterii consulul solicită declarantului 
următoarele acte: 

1. certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de o 
instituţie sanitară sau de un medic, din care să rezulte: 
numărul de înregistrare, data eliberării, data naşterii, locul 
naşterii, numele şi prenumele copilului, numele şi prenumele 
părinţilor, semnătura şi parafa medicului; 

2. certificatul de naştere eliberat de autorităţile locale, în cazul 
în care naşterea a fost înregistrată în ţara de reşedinţă; 

3. actele de identitate ale părinţilor şi certificatul lor de 
căsătorie, după caz. 

Funcţionarul consular va încheia, în temeiul legii, căsătorii 
între doi cetăţeni ai Republicii Moldova sau între un cetăţean 
moldovean şi un cetăţean străin, dacă tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte prevăd aceasta, iar legislaţia statului 
de reşedinţă permite. Căsătoria unui cetăţean aflat în străinătate poate 
fi încheiată în faţa autorităţilor locale sau în faţa agentului consular. 
Condiţiile de fond cerute pentru încheierea căsătoriei sunt determinate 
de legea naţională a statului fiecărui dintre viitorii soţi [4]. 

Funcţionarul consular va îndeplini funcţii în materie de 
cetăţenie, în temeiul legislaţiei Republicii Moldova şi a tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

În temeiul legii, funcţionarii consulari vor primi spre 
examinare: 

a) cereri de redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova de la 
foştii cetăţeni moldoveni; 

b) cereri de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova de la 
persoane care deja au dobândit cetăţenia unui alt stat sau 
prezintă garanţia dobândirii cetăţeniei unui alt stat, dovedite cu 
acte oficiale şi care îndeplinesc celelalte cerinţe legale; 

c) cerere de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova. 
Aceste cereri sânt transmise în ţară spre a fi soluţionate de 

către autorităţile abilitate prin lege. Persoanele care, la cerere, au 
redobândit cetăţenia Republicii Moldova, în condiţiile legii, cu 
păstrarea domiciliului în străinătate, vor depune jurământul de 
credinţă în faţa şefului misiunii diplomatice sau a Oficiul Consular al 
Republicii Moldova din ţara în care domiciliază. 

Funcţionarii consulari vor elibera, la cerere, în caz de 
necesitate, certificate privind apartenenţă sau ne apartenenţă la 
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cetăţenia Republicii Moldova pentru cetăţenii moldoveni sau foştii 
cetăţeni ai ţării noastre aflaţi în străinătate. 

Prezintă interes eliberarea paşaportului mortuar în caz de 
deces a unui cetăţean a statului trimiţător. Pentru eliberarea unui 
paşaport mortuar este necesar: 

a) certificatul de deces; 
b) certificatul medical cu privire la cauza morţii din care să 

rezulte că nu sunt impedimente la transportarea 
internaţională a cadavrului; 

c) dovadă de înscriere a cadavrului. 
Dacă moartea s-a datorat unei boli infecţioase transportul 

cadavrului este admis doar după un an de la deces cu condiţia ca 
sicriu să fie de zinc. 

Potrivit art. 22 al Tratatului între România şi Republica 
Moldova, privind asistenta juridica în materie civilă şi penală, actele 
care emană de la autorităţile competente sau de la alte instituţii ale 
uneia dintre părţile contractante, precum şi actele sub semnătură 
privată cărora acestea le dau data certă şi le atestă autenticitatea 
semnăturii sunt valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante, fără 
vreo alta legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la 
extrasele şi la copiile de pe aceste acte. Actele care emană de la una 
din părţile contractante au, pe teritoriul celeilalte parţi contractante, 
aceeaşi forţa probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă 
părţi contractante[5].  

Activitatea notarială a funcţionarului consular este 
reglementată de dreptul internaţional şi de dreptul intern al statului 
trimiţător. Conform prevederilor stipulate în Convenţia din 1963 
funcţionarul consular poate să acţioneze în calitate de notar sub 
rezerva ca legislaţia şi reglementările statului de reşedinţă să nu 
contravină acesteia. Activitatea notarială a consulului are ca scop 
conferirea incontestabilităţii documentelor care au o însemnătate 
juridică atestînd astfel existenţa unor raporturi juridice, care joacă un 
rol însemnat în activitatea economică şi în existenţa oamenilor[6]. 

Domeniile şi limitele în care un consul acţionează în calitate 
de notar recunoscute de dreptul internaţional sunt:  
a) Dreptul la întocmirea, legalizarea sau autentificarea de 

documente pentru cetăţenii statului trimiţător.  
b) Documentele încheiate să nu se refere la bunurile imobile situate 

pe teritoriul statului de reşedinţă, oricare ar fi finalitatea actului 
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încheiat: transferare, restrîngerea sau grevarea dreptului de 
proprietate. 

c) Funcţionarul consular nu poate primi şi autentifica contractele 
între cetăţenii statului de reşedinţă sau între cetăţenii statelor 
terţe, chiar dacă acestea sunt destinate a fi folosite în statul 
trimiţător. 

d) Funcţionarul consular poate instrumenta actele notariale care 
implică autoritatea de stat în acţiuni judiciare. Actele notariale 
ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se îndeplinesc la 
sediile acestora la bordul navelor sau aeronavelor sub pavilionul 
statului trimiţător sau la domiciliul cetăţenilor statului trimiţător.  

La cererea persoanelor fizice, având cetăţenia Republicii 
Moldova, precum şi a persoanelor ei juridice, misiunile diplomatice 
şi oficiile consulare ale Republicii Moldova îndeplinesc următoarele 
acte notariale:  

a) redactarea actelor şi a proceselor-verbale în vederea 
autentificării sau legalizării semnăturii; 

b)   autentificarea actelor; 
c)   legalizarea semnăturilor; 
d)   certificarea datei de prezentare a actelor de către părţi; 
e)   certificarea unor fapte; 
f)   legalizarea de copii de pe documente; 
g)  efectuarea şi legalizarea traducerilor; 
 h) primirea la păstrare a actelor şi documentelor prezentate de 

părţi; 
 i)  eliberarea de copii de pe actele notariale întocmite de misiunile 

diplomatice sau oficiile consulare; 
Actele notariale pot fi îndeplinite de către misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare şi, la cererea persoanelor fizice sau 
juridice străine, dacă aceste acţiuni nu contravin legislaţiei statului de 
reşedinţă. Actele notariale se perfectează la sediile misiunilor 
diplomatice sau ale oficiilor consulare, la bordul navelor şi 
aeronavelor sub pavilionul Republicii Moldova, care acţionează în 
raza de activitate a acestor organe, precum şi, în cazuri excepţionale, 
la domiciliul cetăţeanului Republicii Moldova ori în alt loc, dacă acest 
lucru este permis de tratatele internaţionale la care Republica Moldova 
şi statul de reşedinţă sânt parte sau dacă legislaţia acesteia permite [4].  

Lucrările de secretariat notariale se efectuează în limba 
moldovenească. Conform legislaţiei actele notariale se îndeplinesc în 
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limba moldovenească şi în limba rusă. Actul notarial poate fi tradus 
în limba solicitată[7]. 

La cererea persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova şi 
persoanelor juridice ale Republicii Moldova, consulii Republicii 
Moldova îndeplinesc următoarele acte notariale: 

a) autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, 
contracte), cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor 
imobile şi contractului de gaj; 

b) luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale; 
c) legalizarea semnăturilor de pe documente; 
d) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele; 
e) efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor şi a 

extraselor din ele; 
f) certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege; 
g) primirea documentelor la păstrare; 
h) asigurarea dovezilor [4]. 

Misiunile organelor de justiţie ale altor state privind 
îndeplinirea unor anumite acte notariale se executa în conformitate 
cu legislaţia Republicii Moldova. Notarii din Republica Moldova se 
pot adresa, prin intermediul Ministerului Justiţiei, în organele de 
justiţie ale altor state cu misiuni privind îndeplinirea unor anumite 
acte notariale. Notarii din Republica Moldova asigură dovezile cerute 
pentru soluţionarea cauzelor în organele de justiţie ale altor state.  

Problematica activităţii jurisdicţională a fost reglementată 
pentru prima dată în Convenţia de la Haga din 1905. Convenţia se 
referă la transmiterea actelor juridice şi extrajudiciare în materie 
civilă şi comercială şi nu reglementează problematica privind 
colaborarea statelor în domeniul asistenţei juridice în cauzele penale.  

Potrivit prevederilor convenţiei transmiterea actelor judiciare 
se face pe cale diplomatică. Cererea este primită la Ministerul 
Afacerilor Externe a statului trimiţător, acesta la rîndul său o trimite 
unui organ competent a statului de reşedinţă şi nu direct persoanei [8]. 
 Ca acte judiciare sunt acceptate: 
a) Cererile provenite de la instanţele judecătoreşti care pot fi 

acţiuni de chemare în judecată, cereri reconvenţionale, 
depunerea de liste de martori, citaţii. 

b) Cereri din partea executorilor judecătoreşti. 
O atenţie merită atrasă procedurii de transmitere a cererii unei 

instanţe către o altă instanţă de a face fie un act de cercetare, fie alte 
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acte juridice. Este vorba de comisia rogatorie care este o cerere de a 
constitui un act judiciar de ascultare a martorilor, cercetarea la faţa 
locului, efectuarea unor expertize. Consulul transmite autorităţii 
desemnate cererile de comisii rogatorii. Funcţionarul consular va 
înmâna direct sau va transmite prin poştă cetăţenilor Republicii 
Moldova, domiciliaţi în statul de reşedinţă, citaţiile şi copiile de pe 
acţiunile primite de la instanţele judecătoreşti ale Republicii 
Moldova, dacă legislaţia statului de reşedinţă permite. De asemenea, 
funcţionarul consular va înmâna citaţiile şi copiile de pe acţiuni, 
membrilor misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale 
Republicii Moldova, funcţionarilor moldoveni la organizaţiile 
internaţionale, precum şi membrilor familiilor acestora. 

Potrivit art. 5 din Convenţia de la Viena, cu privire la relaţiile 
consulare din 24 aprilie 1963, transmiterea actelor judiciare şi 
extrajudiciare sau efectuarea comisiilor rogatorii se face în 
conformitate cu acordurile internaţionale în vigoare sau, în lipsa unor 
asemenea acorduri, în orice mod compatibil cu legile şi 
regulamentele statului de reşedinţă[6]. 

Actele judiciare se transmit pe cale consulară, cu excepţia cazului 
cînd, printr-un tratat internaţional, s-a stabilit transmiterea lor în mod 
direct între ministerele de justiţie. Cele mai cunoscute acte judiciare care 
se transmit în străinătate sunt citaţiile, copiile de pe acţiuni, comisiile 
rogatorii, copiile şi extrasele de pe sentinţele judecătoreşti.  

Dreptul de a acorda viza este legat de dreptul la libera 
circulaţie a persoanei. Noţiunea de liberă circulaţie a persoanei are 
înţelesul de deplasare în străinătate sub forma dreptului persoanei de 
a-şi părăsi şi de a se întoarce liber în ţara sa. 

Statele au dreptul suveran de a stabili regimul juridic al 
străinilor şi acordarea sau respingerea unei vize acest drept fiind unul 
discreţionar al statului. Refuzul individual de acordare a vizelor sau 
stabilirea unor măsuri comune restrictive pentru o ţară sau un grup de 
ţări nu poate atrage răspunderea internaţională. Potrivit acordului de 
la Schengen au dreptul la libera circulaţie toţi cetăţenii statelor părţi 
cît şi străinii care au titlu legal de sejur într-unul dintre aceste state. 
Pentru a putea crea cadrul necesar îndeplinirii tuturor celor patru 
libertăţi ce caracterizează calitatea de membru al Uniunii Europene - 
libertatea de mişcare a bunurilor, capitalurilor, serviciilor şi a 
persoanelor - la data de 14 iunie 1985, Germania, Franţa, Belgia, 
Luxemburg şi Olanda au semnat Acordul Schengen referitor la 
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abolirea treptata a controlului vamal comun acestor ţări. Prin 
semnarea acestui acord, se urmărea stabilirea unei zone fără restricţii 
privind circulaţia persoanelor şi a mărfurilor, în interiorul căreia 
controalele la frontieră dintre ţările participante să fie eliminate. Era 
astfel încurajată existenţa unei cooperări mai strânse în vederea 
combaterii criminalităţii transfrontaliere. Statele membre ale 
Acordului Schengen, în prezent, 24 state europene sunt membre cu 
drepturi depline ale Acordului Schengen.  

Obiectivele principalele ale Acordului au în vedere:  
 armonizarea prevederilor legate de intrarea şi şederea de 

scurtă durată în spaţiul Schengen a cetăţenilor din afara UE; 
 problema azilului (determinarea statului căruia i se va 

supune solicitantul azilului);  
 probleme de combatere vamală a infracţiunilor legate de 

droguri;  
 cooperarea poliţiei (urmăriri transfrontaliere); 
 cooperarea dintre statele Schengen în probleme de 

justiţie[9].  
Dreptul menţionat se exercită liber în spaţiul comun care este 

teritoriul tuturor statelor membre între care nu se mai exercită 
controlul intern de frontieră şi de vamă. Numai cetăţenii statelor terţe 
vor fi controlaţi la frontiera exterioară a primului stat din grupul 
Schengen prin care străinul intră. 

Cetăţenii statelor care nu sunt membre la acord nu beneficiază 
de libera circulaţie dar potrivit prevederilor acordului menţionat ei 
vor putea beneficia de o viză uniformă valabilă pentru ansamblul 
teritoriilor părţilor contractante. Viza uniformă poate fi eliberată de 
una din autorităţile diplomatice sau consulare ale părţilor 
contractante şi ea poate avea mai multe intrări sau ieşiri fiind valabilă 
la cererea titularului pentru statele grupului.  

Prin convenţia de la Schengen s-au prevăzut condiţiile de bază 
pentru acordarea vizelor terţilor, aceleaşi pentru toate statele membre 
la acord printre care se cere ca beneficiarul să justifice scopul şi 
condiţiile sejurului să dispună de suficiente mijloace de subexistenţă 
să aibă asigurat transportul inclusiv returul în ţara de origine. Chiar 
dacă aceste condiţii sunt îndeplinite statul solicitat poate refuza o 
viză dacă prin acordarea ei s-ar putea aduce atingere ordinii publice, 
securităţii naţionale ori relaţiilor internaţionale ale vreunuia dintre 
statele semnatare. 
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Pentru anumite categorii de persoane li se poate elibera 
paşapoarte diplomatice ca: 

a. Preşedintelui Republicii Moldova; 
b. Preşedintelui Parlamentului; 
c. deputaţilor în Parlament; 
d. Primului-ministru şi membrilor Guvernului; 
e. soţiilor (soţilor) Preşedintelui Republicii Moldova, 

Preşedintelui Parlamentului, Primului-ministru şi ministrului 
afacerilor externe; 

f. consilierilor Preşedintelui Republicii Moldova în probleme 
de politică externă şi activitate economică externă; 

g. Preşedintelui şi judecătorilor Curţii Constituţionale, 
Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii Supreme de Justiţie, 
Procurorului General, Preşedintelui Curţii de Conturi, 
Mitropolitului Chişinăului şi al întregii Moldove; 

h. preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, preşedintelui 
Adunării Populare a Găgăuziei, preşedintelui Comisiei 
Electorale Centrale; 

i. personalului diplomatic al aparatului central al Ministerului 
Afacerilor Externe; 

j. personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice 
ale Republicii Moldova peste hotare; 

k. personalului diplomatic al misiunilor Republicii Moldova pe 
lînga organismele internaţionale; 

l. curierilor diplomatici; 
m. membrilor familiilor persoanelor menţionate la literele j) si 

k), care domiciliază împreună cu ele în perioada aflării lor în 
serviciu diplomatic. 

Paşaportul de serviciu se eliberează cetăţenilor Republicii 
Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova în vederea 
îndeplinirii unor funcţii de serviciu peste hotare. 

Paşapoarte de serviciu se eliberează următoarelor categorii de 
persoane: 

a. persoanelor cu funcţii de răspundere ale aparatului 
Parlamentului, aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, 
Cancelariei de Stat; 

b. miniştrilor adjuncţi, directorilor generali ai departamentelor 
republicane şi locţiitorilor lor, directorului Centrului pentru 
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Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi 
vicedirectorului acestuia, directorului Centrului Creaţie 
Legislativă şi vicedirectorului acestuia, judecătorilor Curţii 
Supreme de Justiţie, adjuncţilor Procurorului General, 
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor curţilor de apel, 
viceguvernatorilor Băncii Naţionale a Moldovei, membrilor 
Curţii de Conturi, avocaţilor parlamentari, Preşedintelui şi 
vicepreşedinţilor Comitetului Naţional Olimpic, 
preşedintelui (preşedinţilor) Camerei de Comerţ şi Industrie; 

c. vicepreşedinţilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, rectorilor de 
universităţi, directorilor institutelor ştiinţifice ale Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, academicienilor, membrilor-corespondenţi 
ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

d. primarilor şi viceprimarilor municipiilor, preşedinţilor 
comitetelor executive raionale; 

e. vicepreşedinţilor Adunării Populare a Găgăuziei şi 
vicepreşedinţilor Comitetului Executiv al Găgăuziei; 

f. persoanelor cu funcţii de răspundere ale aparatului central al 
Ministerului Afacerilor Externe care nu au ranguri diplomatice; 

g. personalului administrativ-tehnic şi de serviciu al misiunilor 
diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare şi al 
misiunilor Republicii Moldova pe lîngă organismele 
internaţionale, precum şi membrilor familiilor acestora; 

h. persoanelor care pleacă peste hotarele republicii în 
componenţa delegaţiilor oficiale prezidenţiale, parlamentare 
sau guvernamentale, pentru perioada deplasării; 

i. conducătorilor uniunilor republicane de creaţie, 
organizaţiilor şi asociaţiilor republicane de stat; 

j. conducătorilor întreprinderilor Aviaţiei Civile, Căii Ferate 
din Moldova, Asociaţiei Internaţionale de Transport Auto şi 
locţiitorilor lor, precum şi comandanţilor, piloţilor de nave 
aeriene, şefilor de tren de trafic internaţional; 

k. preşedintelui Companiei de Stat "Teleradio-Moldova", 
directorului general al Direcţiei de Stat pentru Asigurarea 
Informaţională Moldpres şi adjuncţilor lor; 

l. preşedintelui şi vicepreşedinţilor Federaţiei Generale a 
Sindicatelor din Republica Moldova[2]. 

În scopul exercitării dreptului electoral secţia consulară este 
obligată să amenajeze circumscripţie de votare astfel încît cetăţenii 
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rezidenţi şi care au cetăţenia statului de reşedinţă să poată vota 
pentru alegerile generale şi să nu li se îngrădească dreptul la vot. 
Consulul va întocmi listele de alegători va asigura buna desfăşurare a 
alegerilor va înregistra persoanele care se prezintă la vot. După 
încheierea alegerilor consulul împreună cu comisia electorală va 
număra voturile, va întocmi un proces verbal pe care îl va transmite 
Ministerului Afacerilor Externe din ţara trimiţătoare. 

Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, va 
asigura evidenţa alegătorilor, inclusiv a celor aflaţi peste hotarele 
ţării, în temeiul Registrul de stat al alegătorilor, format în baza 
Registrului de stat al populaţiei. 

Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 55 de zile înainte de 
alegeri, constituie circumscripţiile electorale care corespund 
hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale 
Republicii Moldova, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, 
municipiilor Chişinău şi Bălţi, precum şi, cu cel puţin 50 de zile 
înainte de alegeri, constituie consiliile electorale de circumscripţie. 
Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, 
circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie se 
constituie în acelaşi termen. 

În cazul alegerilor parlamentare şi referendumului republican, 
pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii 
Moldova se organizează cîte o secţie de votare pentru colaboratorii 
acestor reprezentanţe şi membrii familiilor lor, precum şi pentru 
cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în ţările respective, indiferent de 
numărul acestora. Secţiile de votare în cauză aparţin circumscripţiei 
electorale  a municipiului Chişinău[10]. 

Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi 
actualizarea listelor electorale se aprobă de Comisia Electorală Centrală. 

În lista electorală se indică: 
a) localitatea şi numărul secţiei de votare; 
b)numele şi prenumele, anul naşterii alegătorului; 
c) domiciliul /reşedinţa alegătorului; 
d) numărul de identificare de stat (IDNP); 
e) seria şi numărul actului de identitate. 

Pentru secţiile de votare constituite în afara Republicii 
Moldova, listele electorale se întocmesc şi pe baza datelor colectate 
de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care 
activează pe teritoriul statelor respective. La începutul perioadei 
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electorale, misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la 
cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. Cu 25 de 
zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor 
electorale încetează. Listele actualizate se trimit imediat Comisiei 
Electorale Centrale. 

Listele electorale se transmit de către Comisia Electorală 
Centrală autorităţilor administraţiei publice locale /misiunilor 
diplomatice sau oficiilor consulare cu cel puţin 22 de zile înainte de 
ziua alegerilor, în 3 exemplare oficiale, ştampilate şi cu alte semne 
de protecţie pe fiecare pagină. Două exemplare ale listelor se 
transmit imediat biroului electoral al secţiei de votare, iar un 
exemplar se păstrează la primărie /misiunea diplomatică sau oficiul 
consular. Modificări în listele electorale pot fi solicitate de către 
alegători Comisiei Electorale Centrale sau biroului electoral cu cel 
mult 5 zile pînă la ziua alegerilor. 
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GREVA – CA MODALITATE DE SOLUŢIONARE A 
CONFLICTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ 

 
Oxana CIUDIN,   
    Catedra Drept  

 
Labor disputes arising from the operation of the employment 

relationship between the unit, on the one hand, and  employees, on the other 
side. The literature uses the term labor disputes, what are those differences 
which arise between employees and administration that can be settled 
through direct negotiations between the parties with the participation of 
trade unions on issues of establishing working conditions and their 
application, strike is one of thoseways. 

To address their specific order law, establishes the procedure and 
deadlines for submission of actions relevant bodies, examination, adoption 
and application of a decision. 

 
Cuvîntul grevă vine, conform unei păreri foarte răspîndite, de 

la denumirea unei pieţe din Paris - Place de Greve - unde în secolul 
al XlX-lea se întîlneau cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă.  

Greva este un fenomen complex pentru că, fiind instrumentul 
esenţial de luptă al salariaţilor, antrenează, în acelaşi timp, 
perturbarea funcţionării unor unităţi sau servicii şi produce prejudicii 
atît patronului, cît şi salariaţilor. 

Actuala reglementare prevede că greva reprezintă refuzul 
benevol al salariaţilor de a-şi îndeplini, total sau parţial, obligaţiile de 
muncă, în scopul soluţionării conflictului colectiv de muncă 
declanşat în condiţiile legii (art. 362 alin. (1) din CM al RM ). 

În doctrina juridică română, precum şi în dreptul comparat s-a 
evidenţiat, ca element definitoriu al grevei, o încetare a lucrului 
deliberat organizată şi hotărîtă de personalul salariat, în scop 
cominatoriu. În conţinutul acestui element se acordă atenţie 
deosebită legăturii cauzale dintre voinţa salariaţilor şi încetarea 
lucrului. Dacă există şi alte cauze concomitente de încetare a lucrului 
(lipsa de energie, de materie primă etc), voinţa salariaţilor este 
caducă, astfel încît protestele sale nu pot fi calificate, din punct de 
vedere juridic, ca întrunind elementele unei greve. 

În ceea ce priveşte dreptul la grevă, în Pactul internaţional 
referitor la drepturile economice, sociale şi culturale este proclamat, 
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http://translate.google.ro/?hl=ru&sl=es&tl=ru&sugg=w&hints=true&q=http://www.lainformacion.com/
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în art. 8, dreptul sindical şi dreptul la grevă cu precizarea că acesta 
„trebuie exercitat conform legilor din fiecare ţară". 

În Republica Moldova, greva a fost recunoscută ca un mijloc 
legal, de presiune, la care salariaţii au dreptul să recurgă ori de cîte 
ori consideră că interesele lor profesionale, economice şi sociale le 
sînt încălcate. În art. 45 din Constituţia Republicii Moldova se 
prevede, în mod expres, dreptul la grevă pentru apărarea acestor 
interese. Se specifică însă că legea stabileşte condiţiile de exercitare 
a dreptului la grevă, precum şi răspunderea pentru declanşarea 
nelegitimă a grevelor. 

Dreptul la grevă nu are un caracter absolut, adică acesta nu 
poate fi exercitat în mod abuziv, prin încălcarea unor interese 
generale. În acest sens, menţionez că, potrivit prevederilor art. 369 
alin. (1) din CM al RM, greva este interzisă în perioada calamităţilor 
naturale, a izbucnirii epidemiilor, pandemiilor, pe durata instituirii 
stării excepţionale sau a stării de război. 

Legislaţia muncii stipulează anumite categorii de salariaţi a 
căror participare la grevă este interzisă. Astfel, potrivit art. 369 alin. 
(2) din CM al RM, nu pot participa la grevă: 

- personalul medico-sanitar din spitale şi serviciile de asistenţă 
medicală urgentă; 

- salariaţii din sistemele de alimentare cu energie şi apă; 
- salariaţii din sistemul de telecomunicaţii; 
- salariaţii serviciilor de dirijare a traficului aerian; 
- persoanele cu funcţii de răspundere din autorităţile publice 

centrale; 
- colaboratorii organelor ce asigură ordinea publică, ordinea de 

drept şi securitatea statului, judecătorii instanţelor judecătoreşti, salariaţii 
din unităţile militare, organizaţiile sau instituţiile Forţelor Armate; 

- salariaţii din unităţile cu flux continuu; 
- salariaţii din unităţile care fabrică producţie pentru 

necesităţile de apărare a ţării. 
Dispoziţiile art. 369 alin. (2) din CM al RM au fost 

concretizate în Hotărirea Guvernului RM nr. 656 din 11 iunie 2004, 
care a aprobat Nomenclatorul unităţilor, sectoarelor şi serviciilor ai 
căror salariaţi nu pot participa la grevă. De exemplu, la categoria de 
servicii şi de funcţii ce nu le permit salariaţilor de a participa la grevă 
se raportează: toţi colaboratorii Serviciului de Informaţii şi 
Securitate; colaboratorii Departamentului Vamal, care deţin grade 
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speciale; din aparatul administraţiei publice    centrale (ministerele, 
departamentele) - conducătorul, adjuncţii, şefii de departamente, 
direcţii; toţi salariaţii din unităţile din sistemul de telecomunicaţii etc. 

În cazul în care greva este interzisă conform art. 369 alin. (1) 
şi (2) din CM al RM, conflictele colective de muncă se soluţionează 
de organele de jurisdicţie a muncii conform art. 360 din CM al RM. 

Se cere menţionat faptul că greva politică în Republica 
Moldova, potrivit art. 362 alin. (2) din CM al RM, este interzisă. 
Potrivit opiniei exprimate de Gheorghe Brehoi şi Andrei Popescu, 
criticarea autorităţilor executive, în contextul unei acţiuni greviste, 
nu conferă grevei respective un caracter politic, însă cererea de 
schimbare a autorităţilor executive (spre exemplu, a Guvernului) are 
un evident caracter politic, deoarece vizează o autoritate publică 
învestită potrivit procedurilor constituţionale. Deci caracterul politic 
al grevei începe acolo şi atunci cînd se solicită însăşi schimbarea 
autorităţilor legal învestite în stat la nivel naţional sau local. 

Art. 362 alin. (3) şi (4) din CM al RM menţionează că greva 
poate fi declarată numai dacă în prealabil au fost epuizate toate căile 
de soluţionare a conflictului colectiv de muncă în cadrul procedurii 
de conciliere prevăzute de Codul muncii şi dacă momentul 
declanşării a fost adus la cunoştinţa angajatorului de către 
reprezentanţii salariaţilor cu 48 de ore înainte. 

Dacă aruncăm o privire comparativă asupra legislaţiilor ţărilor 
europene, vom constata că în majoritatea ţărilor, exceptînd Ungaria, 
sindicatul trebuie să dea patronatului un preaviz înainte de declanşarea 
grevei. Durata preavizului variază de la 48 de ore la două săptămîni. 

Este evident că cu cît perioada de preaviz este mai mare, cu 
atît mai mare este ingerinţa asupra dreptului sindicatelor la grevă. 

Înainte de declanşarea grevei, părţile aflate în conflict trebuie 
să parcurgă etapa înaintării revendicărilor şi cea de examinare a 
conflictelor colective de muncă de către comisiile de conciliere. 

Hotărîrea privind declararea grevei se ia de către reprezentanţii 
salariaţilor (sindicate), cu acordul a cel puţin jumătate din numărul 
acestora. 

Trebuie precizat că în cazul în care greva urmează să fie 
declarată la nivelul unei subunităţi, al unui compartiment sau de către 
salariaţii care exercită o anumită profesie (meserie) într-o unitate, 
cvorumul necesar pentru declararea grevei se va calcula ţinînd seama 
de numărul salariaţilor sindicalişti şi, respectiv, nesindicalişti existent 
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în subunitatea, compartimentul ori în cadrul meseriei (profesiei), la 
nivelul cărora ar urma să fie declanşată greva respectivă.  

Acordul cerut de lege se poate dovedi prin orice mijloc de 
probă. Evident, este preferabil să se ia acordul scris al fiecărui 
salariat sau să se întocmească procese-verbale ale întrunirilor prin 
care s-a hotărît declanşarea grevei. 

Declararea grevei implică şi notificarea duratei ei, precum şi a 
oricărei modificări ulterioare. In această privinţă, în literatura de 
specialitate română se menţionează că hotărîrea de modificare a 
duratei grevei trebuie adusă la cunoştinţă conducerii unităţii tot cu 
cel puţin 48 de ore înainte de a o pune în aplicare. 

În conformitate cu prevederile art. 368 alin. (1) din CM al RM, 
angajatorul poate solicita suspendarea grevei, pe un termen de cel 
mult 30 de zile calendaristice, în cazul în care aceasta ar pune în 
pericol viaţa şi sănătatea oamenilor sau atunci cînd consideră că greva a 
fost declarată ori se desfăşoară cu încălcarea legislaţiei în vigoare. 

Aşadar, suspendarea operează numai în cazul în care sînt afectate 
interese de ordin umanitar sau în cazul încălcării legislaţiei în vigoare. 

In vederea suspendării grevei, angajatorul trebuie să înainteze 
în instanţa de judecată cererea de suspendare a acesteia. 

Înaintarea cererii nominalizate în alineatul precedent nu are ca 
efect, direct şi imediat, suspendarea începerii sau continuării grevei. 
Numai hotărîrea instanţei de judecată are efect suspensiv. 

În conformitate cu prevederile art. 368 alin. (4) din CM al RM, 
instanţa   de  judecată   soluţionează   cererea   în   termen   de   2   
zile lucrătoare şi pronunţă o hotărîre prin care, după caz: respinge 
cererea angajatorului; admite cererea angajatorului şi dispune 
suspendarea grevei. 

Hotărîrea pronunţată de către instanţa de judecată nu este 
definitivă; ea este pasibilă contestării conform prevederilor CPC al RM. 

Conform prevederilor art. 363 alin. (4) din CM al RM, 
participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrîns să 
participe la grevă. 

Din aceste prevederi, rezultă dreptul recunoscut oricărui 
salariat de a participa la grevă în mod liber, de a se retrage cînd 
doreşte din rîndul participanţilor la grevă, de a refuza, atunci cînd 
este solicitat, să adere la un conflict de muncă. 

În conformitate cu art. 363 alin. (8) din CM al RM, 
participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea 
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dispoziţiilor legale, nu constituie o încălcare a obligaţiilor de muncă 
ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative pentru salariaţii 
aflaţi în grevă. 

Exprimarea legii „nu poate avea consecinţe negative pentru 
salariaţii aflaţi în grevă" trebuie interpretată în sensul că participarea 
la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor legii, 
nu poate atrage răspunderea juridică pentru grevişti sau organizatori, 
indiferent care ar fi forma acesteia. 

Această soluţie nu mai este însă valabilă în ipoteza în care 
greva este suspendată potrivit art. 368 din CM al RM sau este 
declarată ilegală. 

Dacă condiţiile tehnologice, de securitate şi igienă a muncii o 
permit, salariaţii care nu participă la grevă îşi pot continua activitatea 
la locul lor de muncă. Atît posibilitatea continuării activităţii, cît şi 
modalităţile concrete ale prestării muncii trebuie stabilite de conducerea 
unităţii şi reprezentanţii celor care, nefiind în grevă, vor să lucreze. 

Salariaţii aflaţi în grevă trebuie să se abţină de la orice acţiune 
de natură să împiedice continuarea activităţii de către cei care nu 
participă la grevă. Evident, nu se poate considera drept acţiune de natură 
să împiedice activitatea celor care ar dori să lucreze faptul că, din cauza 
grevei, a încetat obiectiv întregul proces de producţie din unitate. 

Pe durata grevei, în sensul dispoziţiilor art. 363 alin. (6) din 
CM al RM, nici angajatorul nu poate fi împiedicat să-şi desfăşoare 
activitatea de către salariaţii aflaţi în grevă. De asemenea menţionăm 
că angajatorul este lipsit de posibilitatea de a angaja persoane care 
să-i înlocuiască pe salariaţii aflaţi în grevă. 

Conform art. 363 alin. (9) din CM al RM, pe durata grevei, 
salariaţii   îşi   menţin   toate   drepturile   ce   decurg   din   
contractul individual şi cel colectiv de muncă, din convenţiile 
colective, precum şi din prevederile CM, cu excepţia drepturilor 
salariale. Salariaţii beneficiază, pe de o parte, de drepturile de asigurări 
sociale şi, pe de altă parte, de vechime în muncă pe perioada cît au 
participat la grevă. însă aceste drepturi nu mai sînt acordate salariaţilor 
din momentul constatării ilegalităţii declanşării grevei. 

Salariaţii aflaţi în grevă, în comun cu angajatorul, au obligaţia, 
ca pe durata acesteia, să protejeze bunurile unităţii şi să asigure 
funcţionarea continuă a utilajelor şi instalaţiilor a căror oprire ar 
putea pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor sau ar putea cauza 
prejudicii irecuperabile unităţii. 
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Greva se desfăşoară, de regulă, la locul de muncă permanent al 
salariaţilor, însă dacă greva urmează să fie desfăşurată în locuri 
publice (adică în afara teritoriului unităţii economice), organizatorii 
grevei trebuie să se conducă de prevederile Legii RM cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea întrunirilor. Astfel, potrivit prevederilor 
art. 11 alin. (1) din Legea nominalizată, organizatorul grevei va 
depune la primărie, cel mai tîrziu cu 15 zile înainte de data întrunirii, 
o declaraţie prealabilă 

Declaraţia prealabilă se examinează de primăria oraşului 
(municipiului), satului (comunei) cel mai tîrziu cu 5 zile înainte de 
data desfăşurării grevei în locuri publice. 

După examinarea declaraţiei prealabile, primăria emite una 
dintre următoarele decizii şi o aduce la cunoştinţa organizatorului 
întrunirii: a) privind eliberarea autorizaţiei întrunirii; b) privind 
refuzul de a elibera o astfel de autorizaţie. 

Deşi materia încetării grevei nu este reglementată expres în 
CM, totuşi putem deduce, în mod virtual, următoarele situaţii de 
încetare a grevei: a) prin renunţare. Cu alte cuvinte, dacă salariaţii 
implicaţi în declararea grevei renunţă la grevă, aceasta trebuie să 
înceteze; b) prin acordul părţilor. în timpul grevei, organizatorii 
acesteia continuă negocierile cu angajatorul în vederea satisfacerii 
revendicărilor care au constituit motivele încetării colective a 
lucrului. în acest caz, negocierile cu angajatorul se pot concretiza 
într-un acord; c) prin hotărîre judecătorească. Acest caz de încetare 
a grevei se iveşte în situaţia în care angajatorul, conducîndu-se de 
prevederile articolelor 360 şi 361 din CM al RM, a înaintat cererea 
privind soluţionarea conflictului colectiv de muncă referitor la 
constatarea ilegalităţii grevei în instanţa de judecată, şi revendicările 
formulate în această cerere au fost satisfăcute ca fiind întemeiate de 
către instanţa de judecată. 

Încălcarea normelor legale privind declararea şi încetarea 
grevei antrenează, firesc, răspunderea juridică. 

Potrivit art. 370 alin. (1) din CM al RM, pentru declararea şi 
organizarea grevei ilegale, persoanele vinovate poartă răspundere 
disciplinară, materială, administrativă şi penală în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. Astfel, art. 41 din Codul cu privire la 
contravenţiile administrative din 29 martie 1985 stabileşte 
răspunderea administrativă pentru organizatorii grevei în caz de 
declarare a acesteia fără respectarea condiţiilor prevăzute de 



 284 

legislaţie. în acest caz, faţă de organizatorii grevei se aplică 
sancţiunea administrativă sub formă de amendă în mărime de pînă la 
şaptezeci şi cinci de salarii minime. 

Faţă de persoanele, care au organizat o grevă declarată de 
tribunal ca fiind ilegală, survine şi răspunderea materială. Astfel, 
prevederile art. 370 alin. (2) din CM al RM dispun că instanţa de 
judecată care a constatat ilegalitatea grevei va obliga organizatorii 
grevei să repare prejudiciul material şi cel moral cauzate, conform 
Codului muncii şi altor acte normative în vigoare. 

Nu sîntem de acord cu legiuitorul care concepe răspunderea 
persoanelor vinovate de declanşarea şi organizarea grevei ilegale 
drept una de natură materială (de dreptul muncii). Ea nu poate fi o 
răspundere materială, deoarece paguba adusă unităţii nu are legătură 
cu munca acelor persoane, ci cu inactivitatea lor. În afară de aceasta, 
organizaţia sindicală (organizatorul grevei de cele mai multe ori) nu 
se află în raporturi de muncă cu angajatorul, iar reprezentanţii 
salariaţilor nu organizează şi conduc acea acţiune în temeiul 
contractului lor individual de muncă. 

Considerăm că organizatorii grevei, declarate sau organizate în 
mod nelegitim, suportă răspunderea civilă delictuală. Aşadar, dreptul 
angajatorului la despăgubiri în cazul încetării colective a lucrului se 
întemeiază pe dispoziţiile art. 1398 din Codul civil al Republicii 
Moldova. 

De la concluzia expusă mai înainte putem să deducem şi o 
excepţie: în ipoteza unei greve spontane (care este declanşată fără 
intervenţia sindicatului sau chiar contrar opiniei acestuia), acţionează 
răspunderea materială reglementată de dreptul muncii al salariaţilor 
participanţi. Din dispoziţiile Codului muncii rezultă că, pentru a se 
ajunge la această răspundere, trebuie întrunite mai multe condiţii: 

-   greva   să   fie   declarată   ori   să   continue   cu   
nerespectarea prevederilor legislaţiei muncii; 

- angajatorul să se adreseze instanţei de judecată cu cererea 
privind soluţionarea conflictului colectiv de muncă referitor la 
constatarea legalităţii grevei  

- instanţa de judecată să dispună încetarea grevei ca fiind ilegală. 
În literature de specialitate se cunosc mai multe tipuri  
de greve şi anume:  
- greva generală – grevă care cuprinde toate unităţile dintr-o 

ramură industrială, dintr-un oraş, dintr-o ţară, etc. 
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- grevă japoneză – grevă a salariaţilor care se face publică 
prin arborarea unei brasarde la braţul fiecărui salariat, fără a recurge 
la încetarea lucrului; 

- grevă de avertisment – presupune o oprire scurtă a lucrului 
de către salariaţi, urmărind atît mobilizarea greviştilor, cît şi 
determinarea părţilor aflate în conflict pentru a aîncepe negocierile; 

- greva repetată – se caracterizează prin opriri succesive a 
lucrului de către salariaţi, pe perioade scurte de timp; 

- greva turnată – cînd au loc încetări succesive ale activităţilor 
în diferite verigi de producţie (ateliere, secţii) sau compartimente de 
muncă, în acest caz se înregistrează o masivă dezorganizare a 
producţiei, iar costurile întreprinderii cresc; 

- greva surpriză – presupune stoparea lucrului de către 
salariaţi, fără existenţa unui preaviz în acest sens, în general, această 
variantă de grevă este interzisă prin convenţiile colective de muncă, 
iar în serviciile publice din ţările occidentale este, de regulă, ilicită; 

- greva perlată – presupune stoparea procesului de muncă într- 
o secţie cu rol cheie în procesul de producţie a unei anumite unităţi, 
astfel încît duce la paralizarea activităţii întregii unităţi. 
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